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DĖL RIEŠĖS GIMNAZIJOS
VEIKLOS TEMINIO IŠORINIO VERTINIMO DOKUMENTŲ

Vykdydami Mokyklų,  vykdančių  bendrojo  ugdymo programas,  veiklos  išorinio  vertinimo,

organizavimo ir  vykdymo tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir

sporto ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo

ugdymo  programas,  veiklos  išorinio  vertinimo  organizavimo  ir  vykdymo  tvarkos  aprašo

patvirtinimo“,  30  punktą,  siunčiame  Jūsų  vadovaujamos  mokyklos  teminio  išorinio  vertinimo

ataskaitą ir prieš išorinį vertinimą mokykloje įvykdytos mokinių, jų tėvų  ir pedagogų nuomonės

apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje tyrimo statistinę ataskaitą.

PRIDEDAMA:

1. Riešės  gimnazijos veiklos  teminio  išorinio  vertinimo  2022  m.  balandžio  21  d.

ataskaita Nr. A-1, 27 lapai.  

2. Riešės  gimnazijos mokinių,  tėvų  ir  pedagogų  nuomonės  apie  įtraukiojo  ugdymo

įgyvendinimą mokykloje tyrimo statistinė ataskaita, 77 lapai.

Stebėsenos ir vertinimo departamento 
direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių           Teresė Blaževičienė

                   

Jurga Ilčiukė, tel. 8 646 18 461, el. p. jurga.ilciuke@nsa.smm.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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RIEŠĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS 

TEMINIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 

 

2022-04-21 Nr. A-1 

Vilnius 

 

ĮVADAS 

 

Vizito laikas – 2022 m. kovo 28 d. – balandžio 1 d. 

Išorinio vertinimo tikslas – įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą 

gimnazijoje. 

Vertinimo išvados parengtos išanalizavus vizito metu stebėtų 137 (vertintų – 132) bendrojo 

ugdymo dalykų pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų medžiagą, Nacionalinės švietimo 

agentūros (toliau – NŠA) atliktos Mokinių, tėvų ir pedagogų nuomonės apie įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimą mokykloje tyrimo apklausos (toliau – Apklausa) duomenis, pokalbių su Riešės 

gimnazijos (toliau – mokyklos, gimnazijos) l. e. p. direktore, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių 

vedėjomis, Gimnazijos taryba, Metodine taryba, Mokinių taryba, Bukiškio skyriaus Mokinių taryba, 

Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), Veiklos kokybės įsivertinimo grupe duomenis, taip pat – 

išanalizavus gimnazijos veiklos planavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentų, 

Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS), gimnazijos ir gimnazijos savininko pateiktus 

duomenis.  

Išorinis vertinimas vykdytas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, 

veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1254 nustatyta mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos teminio išorinio vertinimo tema, klausimais ir vertinimo rodikliais, veiklos kokybės 

vertintojų elgesio taisyklėmis; Geros mokyklos koncepcija. 
 

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta keturių vertinimo lygių skalė: 

• „labai gerai“ – veikla pamokoje yra veiksminga, išskirtinė, kryptinga, savita, kūrybiška – 

4 lygis; taip įvertintą veiklą verta paskleisti už mokyklos ribų;  

•  „gerai“ – veikla viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti – 3 lygis; taip 

įvertintą mokytojų patirtį verta skleisti mokykloje; 

• „patenkinamai“ – veikla yra vidutiniška, nebloga, nesisteminga, neišskirtinė, t. y. 

mokykloje yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti – 2 lygis; 

• „prastai“ – veikla nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, nekonkreti, veiklą būtina 

tobulinti, mokyklai reikalinga išorinė pagalba – 1 lygis. 

 

I. MOKYKLOS KONTEKSTAS 

 

Riešės gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Mokyklos savininkas – 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

Lietuviškoji Riešės pagrindinė mokykla atidaryta 1992 m. rugpjūčio 29 d. 2009 m. Riešės 

vidurinė mokykla buvo akredituota ir tapo gimnazija. Gimnazija turi skyrių – Bukiškio progimnaziją. 

Riešės gimnazija yra sparčiai auganti mokykla. Įkūrus mokyklą joje mokėsi 66 mokiniai. Mokinių 

skaičius nuolat didėjo. Vien per pastaruosius vienerius metus (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.) mokinių 
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skaičius padidėjo 101 mokiniu (7 proc.). Nuolat didėjantį ugdytinių skaičių lemia spartus gyventojų 

(taip pat ir jaunų šeimų) skaičiaus didėjimas gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje.  

Šiais mokslo metais 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Riešės gimnazijoje kartu su Bukiškio 

progimnazijos skyriumi mokosi 1537 bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai, veikia 67 klasių 

komplektai (įskaitant ir priešmokyklinio ugdymo grupes) (ŠVIS duomenimis). Mokinių socialinė 

ekonominė padėtis gera: finansinę ir kitokią paramą gauna 1,3 proc. mokinių, nemokamas maitinimas 

skirtas 1,09 proc. mokinių. Gimnazijoje pilnos integracijos būdu ugdomi 55 didelių ir vidutinių  

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. 4 iš jų ugdomi pagal individualizuotas programas. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, 

psichologas, psichologo asistentas, specialusis pedagogas, 3 socialiniai pedagogai, 5 mokytojo 

padėjėjai (2 iš jų ikimokyklinio ugdymo skyriuose). Įvertinus situaciją galima teigti, jog pagalbos 

specialistų kokybiškos pagalbos teikimui mokiniams nepakanka. Be to, dalis pagalbos specialistų etatų 

neužimti, kadangi nepavyksta rasti reikiamų specialistų. Pagalbos mokiniams organizavimu rūpinasi ir 

VGK, pagalbos klausimais bendradarbiaujanti su Trakų rajono PPT. 

ŠVIS duomenimis gimnazijoje dirba 105 pedagogai (įskaitant ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogus), dauguma kurių (beveik 65,0 proc.) yra nuo 40 iki 60 metų amžiaus. Gimnazijos pateiktais 

duomenimis, iš 88 bendrajame ugdyme dirbančių pedagogų 66 (75,0 proc.) turi daugiau nei 15 metų 

darbo stažą; 2 (2,3 proc.) įgiję eksperto, 15 (17,0 proc.) – mokytojo metodininko bei 56 (62,5 proc.) 

vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Išorinio vertinimo savaitę sirgo 6 pedagogai, todėl 

nebuvo galimybės stebėti jų vedamų pamokų. Taip pat sirgo specialioji pedagogė, todėl nebuvo 

galimybės stebėti jos veiklos bei aptarti su ja specialiosios pagalbos teikimą gimnazijos mokiniams. 

Susitikimuose su įvairiomis grupėmis buvo išsakyta nemažai negatyvių atsiliepimų apie direktorės 

pavaduotojo ūkiui elgesį mokinių ir kitų bendruomenės narių atžvilgiu, nederantį su įtraukiojo ugdymo 

samprata, tačiau vertinimo savaitę pavaduotojas ūkiui atostogavo, todėl aptarti tai su juo pačiu nebuvo 

galimybės. 

Dėl COVID-19 pandemijos valdymo, mokinių srautų reguliavimo ugdymo procesas buvo 

organizuojamas klasių principu (kuomet kiekviena klasė mokosi nuolatiniame, jai priskirtame 

kabinete), nefunkcionavo specializuoti kabinetai (pavyzdžiui, gamtos mokslų, informacinių 

technologijų ir kt.), todėl mokytojams buvo sudėtingiau organizuoti pilnavertį ugdymo(si) procesą. Dėl 

nustatytos COVID-19 ligos mokiniams, IPRR režimas buvo pritaikytas IIc kl. mokiniams, pamokos 

šiai klasei buvo vedamos nuotoliniu būdu. 

Gimnazijos direktorei savininkas kasmet formuluoja 4 užduotis, siejant jas su ugdymo 

kokybės ir efektyvumo gerinimu, o taip pat gimnazijos 2020–2022 m. strateginiu planu. Riešės 

gimnazijos direktorei L. Miliuvienei 2020 m. buvo suformuluotos 4 metinės veiklos užduotys: 2 iš jų 

skirtos ES ir Sporto rėmimo fondo projektų įgyvendinimui, mokyklos infrastruktūros gerinimui, 1 – 

gimnazijos plėtrai (2 ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimas), 1 – ugdymo kokybės gerinimui, 

diegiant STEAM. 2021 m. direktorei taip pat buvo suformuluotos 4 užduotys: 2 ikimokyklinio ugdymo 

grupių įsteigimas (tęstinė užduotis), mokyklos bendruomenės telkimas, įgyvendinant Sporto rėmimo 

fondo lėšomis finansuojamą projektą, 2 užduotys sietos su ugdymo kokybės gerinimu: gerinti ugdymo 

kokybę diegiant STEAM metodą, o taip pat gerinti mokinių pasiekimus pagal individualios pažangos 

stebėjimo rodiklius. 2020 m. direktorės užduočių atlikimas buvo įvertintas labai gerai, o 2021 m. veikla 

liko neįvertinta, nes 2022 m. vasario mėn. direktorė išėjo iš darbo. Vertinimo metu gimnazijai 

vadovavo l. e. p. A. Pujanauskienė, gimnazijos 1–4 kl., priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja. 

Riešės gimnazijai pagalbą teikia savininko funkcijas įgyvendinanti institucija – LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija (pastaraisiais metais sprendžiant sudėtingas situacijas dėl mokinių elgesio, 

dalyvauta VGK posėdžiuose, bendradarbiauta su Vilniaus r. tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatore, kitomis institucijomis; esant pandeminei situacijai, gimnazijai buvo teikta informacinė, 

konsultacinė informacija dėl nuotolinio mokymo organizavimo, ekstremalių situacijų vadovo 
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sprendimų įgyvendinimo; teiktos informacinės komunikacinės priemonės, skirtos nuotoliniam/ 

hibridiniam ugdymui organizuoti ir kt.), bendradarbiaujama su Vilniaus r. savivaldybės administracija, 

Visuomenės sveikatos biuru, Policijos komisariato prevencijos poskyrio darbuotojais, bendruomenės 

pareigūnais, Avižienių, Riešės seniūnijų socialiniais darbuotojais ir kt. Ši ir kita pagalba iš šalies daro 

teigiamą įtaką Riešės gimnazijos veiklos kryptingumui organizuojant įtraukųjį ugdymą. 

 

II. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE: 

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI  

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 

1. Lankstus išteklių naudojimas kiekvieno mokinio ugdymui(si) (1.1. – 3 lygis). 

2. Gimnazijos skaidrumas ir atvirumas kaitai rengiantis įtraukiajam ugdymui (1.3. – 3 lygis). 

3. Bendradarbiavimo kultūra palanki įtraukiojo ugdymo stiprinimui (1.4. – 3 lygis). 

4. Veikla su socialiniais partneriais sudaro sąlygas mokinių įtraukčiai(1.6. – 3 lygis). 

5. Geranoriški tarpusavio santykiai palankūs įtraukios kultūros kūrimui (2.2. – 3 lygis). 

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: 

1. Įvairiapusės pagalbos teikimas kiekvienam (2.1. – 2 lygis). 

2. Pasiekimų ir pažangos vertinimas ir vertinimo būdų įvairovė pamokose (2.3. – 2 lygis).  

3. Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir reflektavimas (2.3. – 2 lygis).  

 

III. ĮSIVERTINIMO VEIKSMINGUMO MOKYKLOS PAŽANGAI ĮVERTINIMAS 

 

Riešės gimnazijoje analizuojami įvairūs mokinių pasiekimų ir pažangos duomenys: mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, trimestrų, NMPP, PUPP, BE rezultatai, mokinių įstojimo į aukštąsias 

mokyklas duomenys, taip pat kitų institucijų vykdomų apklausų, anketų išvados bei analizės ir kt. 

Rengiant strateginį bei metinius veiklos planus remiamasi įsivertinimo metu surinktais duomenimis bei 

SSGG analize. 

Riešės gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo proceso veiksmingumas mokyklos veiklos 

tobulinimui vidutiniškas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą pagal „Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“ vykdo 7 žmonių Veiklos 

kokybės įsivertinimo grupė, direktorės įsakymu patvirtinta 2018 m. Iki šiol duomenų rinkimui buvo 

naudojamasi „IQES online Lietuva“ platforma. Grupės narių teigimu, kasmet rengiami ir pildomi 

pasirinktos temos ar srities klausimynai, surinkti duomenys įvertinami, nustatomi stiprieji ir tobulintini 

veiklos aspektai. Gauti duomenys pristatomi gimnazijos bendruomenei Mokytojų taryboje, kur jie 

aptariami. Diskutuojama ir susitariama dėl priemonių veiklos pagal konkrečią sritį tobulinimui. 

Apibendrinti duomenys pateikiami ir Gimnazijos tarybai, taip pat pateikiami ir naudojami rengiant 

strateginį bei metinius veiklos planus.  

Pastaraisiais metais veiklos kokybės įsivertinimo grupė inicijavo tyrimą dviem temomis, kurios 

buvo pasirinktos pagal esamos situacijos problematiką: 2021 m. sausio mėnesį vykdyta bendruomenės 

narių apklausa „Apie mokyklos veiklos kokybę 2020 m., ugdymą vykdant nuotoliniu būdu“ (iš 700 

pakviestųjų tėvų atsakė 83, kvota 11,9 proc.; mokinių – 217 iš 703, kvota 30,9 proc.; mokytojų – 21 iš 

56, kvota 38,2 proc.); 2021 m. rugsėjo mėnesį vykdyta mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos 

bendradarbiavimą; anketą užpildė 38 respondentai iš 119 pakviestųjų, kvota 31,9 proc. 

Kaip matyti iš duomenų, respondentų aktyvumas buvo žemiau vidutinio. Apklausų rezultatai 

apibendrinti sistemoje, išskiriant aukščiausias ir žemiausias vertes. Apibendrinti duomenys buvo 

pristatyti mokyklos bendruomenei. Kaip pripažino įsivertinimo grupės nariai, giluminė problemos 

analizė paprastai neatliekama, pasitenkinama užpildytų klausimynų duomenų apibendrinimu bei jų 

pristatymu mokytojams, nuoseklios analizuojamų ir tobulintinų veiklų pasirinkimo sistemos nėra 
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sukurta. Pagrindinį įsivertinimo darbą atlieka tik įsivertinimo grupės nariai. Pedagogų įsitraukimas į šį 

veiklos kokybės tobulinimo procesą minimalus – pildant klausimynus bei dalyvaujant bendroje 

diskusijoje gautų duomenų pristatymo metu. Be to, klausimynų pildymo būdu surinkti duomenys nėra 

visiškai patikimi, kadangi pakviestųjų dalyvauti apklausoje aktyvumas ganėtinai žemas, nesiekia net 50 

proc. Gauti duomenys gimnazijos veiklos planavimui panaudojami iš dalies. Veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatai mokyklos interneto svetainėje neviešinami, prieinami tik pačioje gimnazijoje. 

Apibendrinus surinktus duomenis galima teigti, jog Riešės gimnazijoje vykstantys veiklos 

kokybės įsivertinimo procesai daro vidutinišką įtaką gimnazijos ugdymo(si) proceso tobulinimui, 

veiklos kokybės gerinimui bei įtraukiojo ugdymo(si) stiprinimui. 

 

IV. VERTINAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinimo sritis: LYDERYSTĖ IR VADYBA 

Vertinimo lygis: 2. 

 

Rodiklis, vertinimo lygis   
Vertinimo pagrindimas, 

apibendrinimas 

1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai, 2 lygis. 

 

 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai yra neblogi, o lankstus išteklių 

naudojimas kiekvieno mokinio ugdymui(si) yra išskiriamas kaip stiprusis 

veiklos aspektas. 

Vizijos bendrumas ir veiklos kryptingumas vidutiniškas: 

• gimnazijos vizija yra fiksuota strateginiame plane. Vizija 

pateikiama interneto svetainėje, todėl bendruomenė gali su ja laisvai 

susipažinti; viziją formulavo strateginio plano rengimo grupė, dalis 

mokyklos bendruomenės turėjo galimybę prisidėti prie jos kūrimo; 

• gimnazijos vizija „Nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, 

humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą 

grindžianti gimnazija“ tik vidutiniškai atspindi įtraukiojo ugdymo 

vertybes, yra neišskirtinė, panašią galima rasti dar bent keliose mokyklose. 

Pokalbių su mokyklos vadovais metu atsiskleidė, kad vizija buvo 

perrašoma iš senesnių strateginių planų, todėl įtraukiojo ugdymo nuostatas 

atliepia tik iš dalies, nėra pritaikyta išskirtinai šiai gimnazijai; 

• kalbant su mokyklos savivaldos institucijomis paaiškėjo, kad 

mokyklos bendruomenės nariai neblogai telkiami vizijos įgyvendinimui. 

Apklausos teiginiui, jog „Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 

pokyčiams ugdymo srityje“ pritaria (atsakė „tikrai taip“ ir „lyg ir taip“) 

41,3 proc. tėvų ir net 87,1 proc. mokytojų; 

• mokyklos vizija neblogai orientuota į „mokykla visiems“ nuostatas. 

Apklausos teiginiui „Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 

nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio statuso, negalios ar 

sutrikimų“ visiškai pritaria 55 proc. 2–4 kl. ir 49,7 proc. 5–IV kl. mokinių 

tėvų (globėjų). 

 

Sprendimų pagrįstumas nesistemingas: 

• pateiktoje mokyklos informacijoje sakoma, kad kasmet atliekamas 

veiklos kokybės įsivertinimas; įsivertinimo grupės narių teigimu, 

įsivertinimo išvados pateikiamos darbo grupei, jos panaudojamos rengiant 

strateginį ir veiklos planus, kitus veiklos dokumentus. Mokyklos mokytojų 
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„IQES online“ apklausos duomenimis, teiginio „Sprendimų priėmimo 

procesai yra suprantami ir sąlygoja aiškius nutarimus“ įvertis turi 

pakankamai aukštą vertę – 3,2; 

• mokyklos interneto svetainėje nėra jokių duomenų apie mokykloje 

vykdomą įsivertinimą, o pokalbių metu su tikslinėmis grupėmis 

išsiaiškinta, kad tik dalis mokyklos bendruomenės dalyvauja priimant 

sprendimus; 

• įsivertinimo grupės nariai pripažįsta, kad kokybės įsivertinimo 

išvadų panaudojimas pokyčių nustatymui ir pamatavimui yra kaip 

galimybė tobulėjimui, tačiau įsivertinimo poveikis mokyklos kaitai 

stebimas tik iš dalies, nefiksuojamas sistemingas pokytis; 

• stebimas įsivertinimo kultūros trūkumas – mokyklos veiklos 

dokumentuose beveik nekalbama apie veiklos kokybės įsivertinimą, 

mokytojų profesinį įsivertinimą; 

• gimnazijos strateginio plano tikslai ir jų įgyvendinimui kelti 

uždaviniai yra neišskirtiniai, dalis su gimnazijos darbo gerinimu susijusių 

veiklų lieka nepaliestos (pvz., beveik nekalbama apie įtraukties didinimą). 

 

Planų gyvumas patenkinamas: 

• gimnazijos veiklos planuose 2021 m. ir 2022 m. nurodytos tos 

pačios veiklos priemonės – numatyti tie patys metiniai tikslai, uždaviniai ir 

priemonės. Iš pokalbių su mokyklos vadovais išaiškėjo, kad planai yra 

tęstiniai. Tačiau pastebima, kad rengiant veiklos planus tik iš dalies 

atsižvelgta į visų mokinių įtrauktį. Nors vienas iš strateginių tikslų buvo 

siekti asmeninės kiekvieno vaiko pažangos, veiklos plane pasigendama 

priemonių, skirtų įtraukčiai didinti; 

• rengiant strateginį planą vadovautasi bendra gimnazijos savininko 

pasiūlyta forma. Rengiant strateginio plano projektą iš dalies įtraukiami ir 

tėvai, kurie teikia pasiūlymus, tačiau į tokią veiklą įsitraukia tik dalis tėvų; 

• suplanuotos veiklos įgyvendinamos, rengiami ir mokyklos interneto 

svetainėje viešinami mėnesio veiklos planai, tačiau tokių planų poveikis 

mokyklai, orientuojantis į „mokykla visiems“ nuostatas, vidutiniškas. Nors 

dalis tėvų dalyvauja ir teikia pagalbą organizuojant ugdymą kitose 

erdvėse, bendradarbiavimas su tėvais neišskirtinis (pvz., „Daugiau 

bendravimo su tėvais, įtraukimo, informacijos“, „gerinti komunikaciją su 

tėvais, mokiniais, daugiau pranešti apie vykstančius projektus, veiklas 

savo svetainėje“, „mokykla neįtraukia tėvų į ugdymą jokia forma, nėra 

bendrystės ir bendravimo“ (tėvų atsakymai į atvirą klausimą, Apklausos 

duomenys); 

• kaip parodė Apklausos duomenys, tėvai jaučiasi mažai įtraukti į 

mokyklos gyvenimą; į klausimą apie įsitraukimą „tikrai taip“ atsakė tik 

13,7 proc. 2–4 kl. ir 9,9 proc. 5–8 kl. mokinių tėvų (globėjų). Tiesa, 59,3 

proc. pedagogų mano, kad mokyklos vadovai telkia bendruomenę ugdymo 

pokyčiams. 

 

Optimalus išteklių paskirstymas paveikus: 

• gimnazijos personalo politika vykdoma atsižvelgiant į mokinių 

interesus ir poreikius; pagal mokyklos pateiktus duomenis čia dirba aukštą 

kvalifikaciją įgiję mokytojai (iš 88 bendrojo ugdymo pedagogų – 2 
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ekspertai, 15 metodininkų, 56 vyresnieji mokytojai); gimnazijoje yra 

pagalbos mokiniui specialistų komanda (spec. pedagogas, logopedas, 

psichologas, psichologo asistentas, 3 socialiniai pedagogai, 5 mokytojo 

padėjėjai), tačiau pagal gimnazijos mokinių skaičių šių specialistų trūksta; 

be to, ne visi pagalbos specialistų etatai užimti; vadovių teigimu taip yra 

todėl, kad nepavyksta rasti specialistų į laisvas vietas; 

• gimnazijoje sudaroma tinkama ugdymosi aplinka kiekvienam 

mokiniui, kadangi mokykla gerai apsirūpinusi ugdymo procesui 

reikalingomis priemonėmis, nuolat atnaujinamos informacinių 

technologijų priemonės, įrengta pradinių klasių gamtos mokslų 

laboratorija (o vyresnių klasių moksleiviams ruošiamasi įrengti), lauko 

treniruokliai, įsigyjamos STEAM veikloms skirtos priemonės. Įrengtas 

multisensorinis kabinetas, įsigyti nauji mokykliniai baldai, keičiami 

šviestuvai, mokinių laisvalaikio erdvių baldai, kurių naudojimas taip pat 

prisideda prie sėkmingo ugdymo plano įgyvendinimo; 

• gimnazijos fizinė aplinka tinkama mokymuisi, bendravimui, 

įtraukčiai. Erdvės tvarkingos, saugios, mokiniai turi galimybių pasirinkti 

laisvalaikio vietas koridorių erdvėse, ramiai ilsėtis, ruoštis pamokoms, 

žaisti stalo žaidimus. Pastatytas naujas pradinių klasių korpusas, o likusi 

mokyklos dalis renovuojama. Mokykloje įrengtas liftas ir nuovažos 

vežimėliams suteikia galimybę judėjimo negalią turintiems mokiniams 

laisvai judėti iš patalpos į patalpą. Nors mokykloje dėl didelio mokinių 

skaičiaus trūksta kabinetų, ugdymo procesui organizuoti išnaudojamos 

kitos erdvės; 

• Apklausos duomenimis, teiginiui „Pertraukų metu man yra ką 

veikti mokykloje“ pritarė 60,1 proc. 5–8 kl., bei 50,0 proc. I–IV gimnazijos 

kl. mokinių. Teiginiui „Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, 

pabūti“ pritarė 55,7 proc. 5–8 kl. mokinių, o I–IV gimnazijos kl. – 62,6 

proc.  

• mokinių gebėjimams ugdyti gimnazijoje pasitelkiamos išmaniosios 

priemonės. Teiginiui „Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 

papildomomis priemonėmis (programėlėmis telefone, kompiuteryje ar kt.), 

kurios man padeda atlikti užduotis“ pritarė 24,3 proc., iš dalies pritarė 

28,6 proc. I–IV gimnazijos kl. mokinių; 

• mokykla dalyvauja arba jau yra įgyvendinusi ne vieną ES projektą; 

(pvz., ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Riešės 

gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“, projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projektą pagal 

„Erasmus+“ programą, projektą „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių 

aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ ir kt.); 

• kaip stiprusis pamokos aspektas optimalus išteklių paskirstymas 

pamokoje įvardytas 47,7 proc. stebėtų pamokų, iš jų 3 ir 4 lygiu įvertinta  

65 proc. stebėtų pamokų; kryptingas priemonių panaudojimas skirtingų 

gebėjimų mokiniams stebėtas 1e, 2c, 4a kl. lietuvių kalbos, 4b, Ic kl. 

matematikos, 1b kl. pasaulio pažinimo, 8c kl. fizinio ugdymo pamokose. 

 

Vertintojų surinkti ir išanalizuoti duomenys leidžia daryti išvadą, kad 

Riešės gimnazijos perspektyva ir bendruomenės susitarimai vidutiniški, iš 

dalies atliepiantys bendruomenės narių poreikius ir lūkesčius, kuriems 
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realizuoti taikomas lankstus išteklių naudojimas kiekvieno mokinio 

ugdymui(si) ir tai sudaro sąlygas plėtoti ir stiprinti įtraukųjį ugdymą 

gimnazijoje. 

1.2. Lyderystė, 3 lygis. 

 

 

Riešės gimnazijos lyderystė yra tinkama.  

Lyderystė mokymuisi yra vidutiniška: 

• gimnazijoje galima pastebėti kuriamos neblogos lyderystės 

mokymuisi kultūros aspektų: pagarbus bendravimas, bendradarbiavimas 

tarp mokytojų, savivaldos institucijų, formuojamos laikinos ir pastovios 

darbo grupės susitarimams įgyvendinti, dažniausiai neformaliai dalijamasi 

įtraukiojo ugdymo vertybėmis ir filosofija, pagal poreikį 

bendradarbiaujama su švietimo pagalbos specialistais; 

• dauguma gimnazijos vadovų telkia mokyklos bendruomenę 

įtraukiojo ugdymo pokyčiams – edukacinių erdvių modernizavimui, 

kalbėjimuisi apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, 

organizuojamam profesiniam įsivertinimui, dalyvavimui projektinėse 

veiklose, renginiuose, bendradarbiavimui su socialiniais partneriais ir kt.; 

tai patvirtino pokalbiai su Metodine, Gimnazijos tarybomis, kur 

akcentuota modernios, saugios, sutelktos gimnazijos perspektyva. 

Teiginiui „Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę ugdymo 

pokyčiams“ atsakymui pritaria 87,1 proc. apklausoje dalyvavusių 

mokytojų (Apklausos duomenys); 

• mokytojai ir mokyklos vadovai yra susitarę dėl mokinio 

individualios pažangos stebėsenos, paramos teikimo mokiniams ir šeimai 

– vadovų iniciatyva po kiekvieno trimestro su klasės vadovais aptariama 

mokinių individuali pažanga, numatomos priemonės mokymosi kliūtims 

šalinti, tačiau pasigendama visų mokytojų konstruktyvių nuolatinių 

profesinių dialogų dėl mokinių mokymosi sėkmių ir problemų, susitarimų 

dėl barjerų minimizavimo siekiant kiekvieno ir visų mokinių aukštesnių 

ugdymo ir ugdymosi rezultatų, numatytų priemonių poveikio matavimo. 

Teiginio „Mokykloje yra numatytas laikas mokytojams kartu analizuoti 

kiekvieno mokinio pažangą, planuoti tolesnį jo mokymąsi“ atsakymui 

pritaria 78,5 proc., apklausoje dalyvavusių mokytojų (Apklausos 

duomenys); 

• Mokinių taryba susitikimo metu išsakė lūkesčius dėl mokytojų 

sistemingo konsultavimo, mokinių mokymosi krūvio optimizavimo,  

skatinimo, nuolatinio įtraukimo į šiuolaikines edukacines veiklas – 

projektus, tiriamuosius darbus, edukacines išvykas ir kt.  

 

Įsipareigojimas susitarimams yra tinkamas: 

• vadovų iniciatyva formuojamos įvairios pedagogų laikinos ir 

nuolatinės darbo grupės renginiams, projektams organizuoti, strateginiam, 

ugdymo, metiniam veiklos planams rengti. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui akcentavo, kad dauguma mokytojų geranoriškai įsitraukia į darbo 

grupes. Teiginio „Mokytojai pasitiki mokyklos vadovais kaip partneriais, 

pagalbininkais ir patarėjais“ atsakymui pritaria 92,8 proc., apklausoje 

dalyvavusių mokytojų (Apklausos duomenys): 

• vadovų iniciatyva gimnazijoje įgyvendinti ir šiuo metu 

įgyvendinami projektai: „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“, „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir 
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ugdymo priemonių pagalba“, Erasmus+ „Sveikame kūne – sveika siela“, 

„Socioemocinių gebėjimų lavinimas pradinėse klasėse“, sudarantys 

sąlygas gimnazijoje kurti įtraukią, skirtybes pripažįstančią kultūrą; 

• mokyklos vadovai kasdieniu elgesiu dažniausiai demonstruoja 

sutartas mokyklos vertybes ir socialinius emocinius gebėjimus; teiginio 

„Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais mokytojais ir kitais 

darbuotojais“ atsakymui pritaria 92,8 proc. apklausoje dalyvavusių 

mokytojų (Apklausos duomenys); 

• Bukiškio skyriaus Mokinių taryba akcentavo mokinių, mokytojų, 

skyriaus vedėjos bendrystę, kuriamą saugią emocinę aplinką, betarpišką 

bendravimą ir bendradarbiavimą, mokinių lyderystės skatinimą, nuomonių 

įvairovės pripažinimą.  

 

Apibendrinus surinktus duomenis galima teigti, jog Riešės gimnazijoje 

skatinama lyderystė ir pripažįstami formalūs lyderiai, kurie turi potencialo 

telkti įstaigos bendruomenę pokyčiams įgyvendinti. Vadovų pagarba 

bendruomenės nariams, tolerancija, geri mokytojų ir mokinių santykiai 

prisideda prie palankios aplinkos įtraukiojo ugdymo sampratos 

įgyvendinimui mokykloje.  

1.3. Mokyklos savivalda, 

3 lygis. 

 

 

Gimnazijos savivalda yra tinkama. 

Skaidrumas ir atvirumas yra geras ir išskiriamas kaip stiprusis veiklos 

aspektas: 

• savivaldos institucijos, jų sudarymo principai ir kompetencijos 

įteisinti Gimnazijos nuostatuose, susitarta dėl savivaldos institucijų 

organizavimo formų, veikla vykdoma planingai; 

• savivaldos institucijos, inicijuodamos ir organizuodamos savo 

veiklas, iš gimnazijos administracijos sulaukia paramos, palaikymo ir 

pritarimo; 

• gimnazijoje veikia demokratiškai išrinkta Gimnazijos taryba, kurią 

sudaro mokytojų, mokinių, mokinių tėvų ir vietos bendruomenės atstovai; 

• Gimnazijos taryba teikia siūlymus, svarsto ir pritaria gimnazijos 

planavimo dokumentams, vadovo metinėms veiklos ataskaitoms, tvirtina 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programas, sprendžia 

materialinių išteklių gausinimo, kabinetų įrengimo ir jų aprūpinimo bei 

mokinių maitinimo ir saugumo klausimus; Gimnazijos taryba išsiskiria ir 

savo iniciatyvomis keisti gimnazijos veiklą geresnio kiekvieno mokinio 

ugdymo (pvz., ugdymo priemonių įsigijimo, naujų erdvių ugdymui(si) 

įrengimo ir kt.), įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo gimnazijoje kryptimi; 

• Mokytojų taryba analizuoja ugdymo kokybės, profesinio 

meistriškumo ūgties bei mokinių pasiekimų lygmens ir jų gerinimo 

klausimus. Pastebėtina, kad Mokytojų tarybos veikloje pasigendama 

lankstumo svarstant mokinių pasiekimų ir mokytojų profesinio 

meistriškumo ūgties dermės ir sąsajų klausimus; 

• iš pokalbio su Mokinių tarybos nariais paaiškėjo, kad mokinių 

dalyvavimas savivaldoje yra įtraukus ir paveikiai skatinantis jų 

bendruomeniškumą, lyderystę, iniciatyvą, kūrybiškumą bei socialines 

emocines kompetencijas. 

 

Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas neblogas: 
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• Metodinė taryba analizuoja mokyklos ugdymo planą ir mokinių 

pasiekimus, tariasi dėl individualios mokinių pažangos stebėsenos ir 

vertinimo bei aprūpinimo priemonėmis poreikio, planuoja mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei mokymąsi vieni iš kitų; 

• sprendimus savivaldos institucijose stengiamasi priimti 

atsižvelgiant ir gerbiant nuomonių įvairovę po diskusijų ir visų 

suinteresuotų šalių nuomonių išklausymo; 

• pastebėtina, kad savivaldos institucijos ne visada paveikiai 

panaudoja duomenų, reikalingų kokybiškiems sprendimams priimti 

tinkamą mastą, o svarstymų diskursą ne visada orientuoja į ugdymo 

kokybės ir veiksmingumo užtikrinimo klausimus. 

 

Vadovaudamiesi vertinimo metu surinktais ir apibendrintais duomenimis 

vertintojai daro išvadą, kad Riešės gimnazijos savivalda yra potenciali, 

galinti priimti tinkamus svarbius sprendimus tiek kasdieniam gyvenimui 

gimnazijoje tobulinti, tiek gimnazijos ateities siekiams bei kiekvieno 

mokinio paveikaus įtraukiojo ugdymo sampratai įgyvendinti. 

1.4. Veikimas kartu,  

3 lygis. 

 

 

Veikimas kartu Riešės gimnazijoje yra paveikus. 

Kolegialus mokymasis neblogas, o bendradarbiavimo kultūra tinkama, 

palanki įtraukiojo ugdymo stiprinimui ir vertinama kaip stiprusis 

mokyklos veiklos aspektas: 

• mokyklos personalo santykiai grįsti bendradarbiavimu, pagalba 

vienas kitam, geranoriškumu. Mokyklos mokytojų „IQES online“ 

apklausos duomenimis, teiginio „Mokytojų tarpusavio bendravimui 

būdingas pasitikėjimas, atvirumas ir pagarba“ įvertis yra 3,3. Gimnazijos 

bendruomenės nariai solidarūs, mokytojai jaučia vadovų palaikymą, 

pasitikėjimą. Pedagogų apklausos duomenimis teiginiui „Mūsų mokykloje 

vadovai pagarbiai elgiasi su visais mokytojais ir kitais darbuotojais“ 

visiškai arba iš dalies pritaria net 92,8 proc. pedagogų, o teiginiui „Mūsų 

mokykloje mokytojai visada sulaukia paramos ir emocinio palaikymo iš 

kolegų“ – 81,5 proc. apklausoje dalyvavusių pedagogų; 

• pokalbių metu mokytojai teigė, kad vyksta paveikus 

bendradarbiavimas tarp mokytojų dalykininkų bei pradinių klasių 

mokytojų;  

• nors mokytojų „IQES online“ apklausos duomenimis teiginio 

„Naujus kolegas rūpestingai supažindiname su savo mokykla“ įvertis tik 

2,9, ši problema sprendžiama – mokykla yra numačiusi organizuoti 

pagalbą naujai dirbti pradėjusiems pedagogams, paskiriant jiems kuratorių; 

• mokyklos personalas pagarbiai bendrauja su visa mokyklos 

bendruomene, svečiais. Mokinių tėvai (globėjai) mokyklos mikroklimatą 

vertina kaip tinkamą. Mokinių tėvų Apklausos atsakymų į atvirą klausimą 

duomenys patvirtina, kad „Dauguma mokykloje dirbančių pedagogų yra 

tikrai nuostabūs, pasišventę savo darbui žmonės“. Ir mokiniai, ir vadovai 

apie mokytojus atsiliepia pozityviai. Apklausos teiginiui „Mokytojai 

barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku“ pritarė 63,0 proc. I–IV gimnazijos 

kl. mokinių. 80,2 proc. 5–8 kl. mokinių pritaria teiginiui „Aš gerai sutariu 

su savo klasės auklėtoju“; 

• mokytojų bendruomenės ryšys stiprinamas bendromis išvykomis 

Lietuvoje ir užsienyje, šventėmis, renginiais. Tai patvirtina pokalbiai su 
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mokytojais, informacija gimnazijos interneto svetainėje. Mokytojų „IQES 

online“ apklausos duomenimis teiginiui „Savo mokykloje mes puoselėjame 

turtingą ir įvairų mokyklinį gyvenimą, kuriame svarbų vaidmenį vaidina 

bendruomeninė veikla (šventės, sportas, meno renginiai ir kita)“ įvertis – 

3,3, jis yra priskiriamas vienai iš penkių aukščiausių verčių. 

 

Kolegialus mokymasis neišskirtinis: 

• gimnazijos personalas neblogai dalijasi patirtimi, sumanymais, 

bendrauja kolegialiai. Apklausos duomenimis teiginiui „Bet kada galiu 

paprašyti kolegų profesinės pagalbos“ visiškai pritaria 54,4 proc. 

pedagogų; 

• įtraukiojo ugdymo praktikos taikymas yra nesistemingas; 

Apklausos duomenimis teiginiui „Kartu su manimi pamokoje dirbantis 

specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas padeda ne tik specialiųjų 

poreikių turintiems, bet ir kitiems mokiniams“ nepritaria 62,9 proc. 

mokytojų; 

• mokykla kaip stiprybę nurodo mokytojų galimybes kelti 

kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi; veiklos dokumentuose nurodyta, 

kad vienas iš kvalifikacijos tobulinimo prioritetų numatytas įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimas; pokalbių su mokytojais metu paaiškėjo, kad 

grįžus iš mokymų, seminarų įgyta patirtis su kitais mokytojais 

pasidalijama per metodinių grupių susirinkimus, pateikiama informacija 

per el. dienyną. Apklausos teiginiui „Mokykloje įprasta stebėti kitų kolegų 

pamokas“ pritaria 68,7 proc. mokytojų. Tačiau grįžtamasis ryšys yra tik 

vidutiniškas – teiginiui „Kitų kolegų nuomonė apie mano darbą man yra 

mažai naudinga“ tikrai nepritaria tik 28,3 proc. mokytojų; 

• mokykloje yra skatinama mokytojų atestacija, tačiau įgijusių 

aukštesnę nei vyresn. mokytojo kvalifikacinę kategoriją mažuma (19,3 

proc.). Iš pokalbių su Metodine taryba paaiškėjo, kad tai yra kiekvieno 

mokytojo asmeninis pasirinkimas, ne visi gali siekti aukštesnės kategorijos 

dėl per mažo darbo stažo ar darboviečių kaitos; 

• mokytojų akiratis plečiamas dalyvaujant įvairiuose renginiuose, 

konferencijose; mokykla dalyvauja tarptautiniame bendrojo ugdymo 

mokyklų mainų partnerystės Erasmus+ projekte ,,Sveikame kūne – sveika 

siela“, kurio metu po 2 mokytojus dalyvauja kiekviename iš 6 projekto 

partnerių susitikime; skaitomi pranešimai konferencijoje „STEAM 

šiuolaikinėje mokykloje – iššūkiai ir galimybės“, organizuojamos parodos 

ir kt., dalijamasi gerąja patirtimi. 

 

Vertintojų surinkti ir išanalizuoti duomenys leidžia daryti išvadą, kad 

Riešės gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimo kultūra yra viršijanti 

vidurkį ir yra tinkama įtraukiojo ugdymo stiprinimui. Mokyklos personalui 

svarbus tobulėjimas, dalijimasis patirtimi. 

1.5. Bendradarbiavimas 

su tėvais / globėjais, 2 

lygis. 

 

Riešės gimnazijoje bendradarbiavimas su tėvais / globėjais neišskirtinis:  

• gimnazijos Ugdymo plane, Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos bei Individualios mokinių pažangos, 

stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašuose 

numatytas tėvų informavimas, nurodoma, kad siekiama stiprinti tėvų ir 

gimnazijos bendradarbiavimą. Tačiau atsakydami į Apklausos klausimus 
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tik 11,9 proc. 2–4 kl. bei 12,7 proc. 5–8 ir I–IV kl. apklausoje dalyvavusių 

mokinių tėvų pažymėjo, kad mokykloje jaučiasi laukiami. Apklausos 

teiginiui „Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą“ visiškai pritaria 13,7 

proc. 2–4 kl. bei 9,9 proc. 5–8 ir I–IV kl. apklausoje dalyvavusių mokinių 

tėvų; 

• Apklausos teiginiui „Dauguma tėvų aktyviai dalyvauja vaiko 

ugdyme, tariasi, siūlo idėjų“ visiškai pritaria 34,6 proc. apklausoje 

dalyvavusių mokytojų. Pokalbyje su Metodine taryba paaiškėjo, kad 

pastaruoju metu santykiuose su tėvais yra atsiradusi įtampa, jaučiamas 

spaudimas, nepasitenkinimas, iš dalies tai siejama su nuotoliniu mokymu. 

Apklausos teiginiui „Mokytojus erzina tėvai, kurie per daug kišasi į vaiko 

ugdymą“ pritaria 39,7 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų; 

• gimnazijos 2020–2022 m. strateginiame plane planuojama, kad 

strateginio tikslo „Siekti kiekvieno vaiko asmeninės pažangos” vertinimo 

rodiklis „Tėvų, įsitraukusių į mokinių individualios pažangos stebėjimą, 

dalis” 2022 m. sieks 60 proc., tačiau Apklausos teiginiui „Mokykloje 

mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko pažangą, gerina mokymosi 

rezultatus“ visiškai pritaria 25,9 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų ir 

29,2 proc. 2–4 kl. bei 19,1 proc. 5–8 ir I–IV kl. apklausoje dalyvavusių 

mokinių tėvų; 

• gimnazijos savininko pateiktoje informacijoje teigiama, kad dalis 

tėvų yra įsitraukę į gimnazijos valdymą, teikia pagalbą organizuojant 

ugdymą kitose erdvėse, sprendžiant įvairius organizacinius ir kt. 

klausimus. Pokalbyje su Gimnazijos taryba dalyvavę tėvai patvirtino, kad 

ikipandeminiu laikotarpiu buvo labiau įsitraukę į gimnazijos veiklą, turėjo 

kasmėnesinius susitikimus, išsakydavo savo lūkesčius, diskutuodavo, 

teikdavo pastabas, pasiūlymus, minėjo organizuotas pyragų ir profesijos 

dienas, apsilankymus slaugos namuose. Pokalbių metu fiksuota, kad tarp 

tėvų ir gimnazijos trūksta komunikacijos. Apklausos teiginiui „Mūsų 

mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su tėvais formų“ pritaria 48,8 

proc. 2–4 kl. bei 42,8 proc. 5–8 ir I–IV kl. apklausoje dalyvavusių tėvų. 

Mokinių tėvų atsakymai į Apklausos atvirą klausimą taip pat patvirtina, 

kad mokytojai ir gimnazijos administracija turėtų daugiau bendrauti su 

mokinių tėvais, teikti jiems daugiau informacijos. 

 

Apibendrinus vertintojų surinktus ir išanalizuotus duomenis 

konstatuojama, kad Riešės gimnazijos bendradarbiavimas su tėvais/ 

globėjais neišskirtinis, nes tik dalis tėvų įsitraukę į gimnazijos veiklą, 

trūksta komunikacijos tarp tėvų ir gimnazijos, pasigendama įvairesnių 

bendravimo su tėvais formų. 

1.6. Mokyklos 

tinklaveika, 3 lygis. 

 

 

Gimnazijos tinklaveika potenciali. 

Tinklaveikos atvirumas paveikus ir yra stiprusis mokyklos veiklos 

aspektas: 

• pokalbiuose gimnazijos bendruomenės atstovai džiaugėsi 

bendradarbiavimo ryšiais su socialiniais partneriais ir išreiškė nuomonę, 

kad gimnazijos tinklaveika formuoja pozityvų gimnazijos įvaizdį, 

motyvuoja bendruomenę visapusiškai veiklai; 

• gimnazijos bendradarbiavimo ryšiai lanksčiai plėtojami su įvairiais 

šalies, regiono, savivaldybės bei vietos partneriais: Vytauto Didžiojo 
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Universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus „Spindulio“ 

progimnazija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Vilniaus 

paslaugų verslo profesinio mokymo centru, Maltos ordino Pagalbos 

tarnyba Maltiečiai, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Trakų 

Pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus rajono vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prevencijos 

poskyriu, Avižienių ir Riešės seniūnijomis, Riešės bendruomene;  

• iš pokalbių su Metodinės tarybos nariais, gimnazijos 

administracijos atstovais paaiškėjo, kad gimnazija kuria ir palaiko 

prasmingus socialinius ryšius;kartu su vietos bendruomene, panaudojant 

gimnazijos išteklius, organizuojamos sveikatingumą stiprinančios veiklos; 

• Apklausos teiginiui „Vietos bendruomenė yra aktyvi mokyklos 

gyvenime“ pritarė 83,3 proc. gimnazijos mokytojų; 

• gimnazija palaiko ryšius su buvusiais mokiniais, kurie atvyksta į 

gimnaziją dalytis savo patirtimi, dalyvauja renginiuose;neformalų ryšį su 

buvusiais auklėtiniais palaiko klasių vadovai; 

• informacija apie gimnazijos veiklą viešinama gimnazijos interneto 

svetainėje. 

 

Prasmingumas vertinamas neblogai: 

• gimnazijos mokytojai bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

kokybę vertina gerai – Apklausos teiginiui „Mokyklos bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais yra labiau formalus“ pritarė tik 15,7 proc. 

mokytojų; 

• iš pokalbių su gimnazijos bendruomenės nariais paaiškėjo, kad 

tinklaveika padeda siekti užsibrėžtų mokinių įtraukties stiprinimo, ugdymo 

kokybės ir pasiekimų ūgties, socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo, 

karjeros planavimo bei tinkamos prevencijos užtikrinimo tikslų;  

• išanalizavus gimnazijos pateiktus dokumentus nustatyta, kad 

gimnazija bendradarbiavimą su socialiniais partneriais matokaip vieną iš 

priemonių geresnei mokinių įtraukčiai į veiklas (dalyvaujant partnerių 

skelbiamose akcijose, programose, bendruose renginiuose, projektuose, 

susitikimuose, šventėse, kitose edukacinėse veiklose);  

• pokalbyje VGK nariai pastebėjo, kad gimnazija, aktyviai 

bendradarbiaudama su Trakų r.PPT, sėkmingai integruoja specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius į gimnazijos bendruomenę ir 

ugdymo(si) procesą; 

• surinkti duomenys rodo, jog gimnazija tikisi, kad dalyvaudami 

partnerių inicijuotose veiklose mokiniai ugdysis pilietinį sąmoningumą, 

kūrybiškumo, kultūrinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas, stiprins 

socialinį emocinį intelektą, plės akiratį, įgis komandinio darbo įgūdžių; 

• partnerystė neišskirtinai planuojama strateginiame plane (kaip 

strateginio plano uždavinys): „Skatinti gimnazijos atvirumą 

bendradarbiavimui“ (numatomas inicijavimas ir dalyvavimas projektuose, 

patirties sklaidos, dalyvaujant projekte Erasmus+ ar bendradarbiaujant su 

kitomis mokyklomis, stiprinimas, ryšių su gimnazijos absolventais 

palaikymas); 

• surinktų duomenų analizė parodė, kad dėmesys tinklaveikos 
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prasmingumo vertinimui, naudos mokinių brandai analizavimui bei 

bendradarbiavimo perspektyvų planavimui nesistemingas. 

 

Vadovaudamiesi vertinimo metu surinktais ir apibendrintais duomenimis 

vertintojai daro išvadą, kad Riešės gimnazija tinkamai pasirinkdama 

socialinius partnerius mokinių dalykinių, bendrųjų kompetencijų bei 

vertybinių nuostatų ugdymui(si) sudaro palankias sąlygas daugumos 

mokinių įtraukčiai į įvairiapusiškesnį mokinio brandos ūgties procesą ir 

turi pakankamai potencialo stiprinti partnerystę įtraukiojo ugdymo 

kontekste.  

1.7. Kompetencija, 2 

lygis. 

 

 

Riešės gimnazijoje kompetencija vertinama patenkinamai. 

Pozityvus profesionalumas vidutiniškas: 

• gimnazijos mokytojai gerbia mokinius, laikosi pedagogo etikos, 

stengiasi puoselėti įtraukiojo ugdymo vertybes. Apklausos duomenimis 

teiginiui ,,Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 

pagarbiai“ visiškai pritaria 22,0 proc. 2–4 kl. ir 15,6 proc. 5–8 ir I–IV kl. 

mokinių tėvų; teiginiui ,,Mūsų mokykloje mokytojai gerbia kiekvieną 

mokinį“ pritaria 61,1 proc. mokytojų; teiginiui ,,Mokyklos mokytojai ir kiti 

darbuotojai yra labai draugiški“ visiškai pritaria 20,0 proc. 5–8 kl. ir 31,2 

proc. I–IV gimnazijos kl. mokinių; teiginiui ,,Aš gerai sutariu su klasės 

auklėtoju“ visiškai pritaria 54,1 proc. 5–8 kl. ir 52,6 proc. I–IV gimnazijos 

kl. mokinių; 

• 75 proc. gimnazijos mokytojų turi 15 ir daugiau metų pedagoginio 

darbo stažą, yra sukaupę didelę darbo su mokiniais patirtį. Apklausos 

teiginiui „Mokytojai moka aiškiai ir suprantamai mokyti vaikus“ pritaria 

88,9 proc. 2–4 kl. ir 41,9 proc. 5–8 ir I–IV kl. mokinių tėvų; teiginiui ,,Kai 

mano vaikui kyla mokymosi sunkumų, mokytojai noriai suteikia pagalbą“ 

visiškai pritaria 36,4 proc. 2–4 kl. ir 7,7 proc. 5–8 ir I–IV kl. mokinių tėvų; 

• atlikus stebėtų pamokų protokolų analizę konstatuojama, kad 

vertinimo metu 94 stebėtos pamokos (71,2 proc.) buvo tradicinės, jose 

dominavo mokytojas; tik 35 pamokose (26,5 proc.) mokytojai bandė dirbti 

šiuolaikiškai, 3 (2,3 proc.) dirbo šiuolaikiškai, aktyvindami mokinių darbą 

pamokoje, skatindami jų atsakomybę mokantis; 

• mokytojų kvalifikacija didelės įtakos pamokos kokybei neturėjo: 

mokytojų pamokų vertinimo vidurkis – 2,31, vyresniųjų mokytojų – 2,25, 

mokytojų metodininkų – 2,33, mokytojų ekspertų – 2,0.  

• išanalizavus stebėtų pamokų protokolus kiekvieno mokinio 

pažangos ir pasiekimų aspektu daroma išvada, kad mokytojų darbo 

veiksmingumas patenkinamas: 20 pamokų (15 proc.) mokinių pasiekimai 

ir pažanga vertinti gerai, l12 pamokų (85 proc.) – patenkinamai ir prastai, 

vertinimo dažnis (moda) – 2, vertinimo vidurkis – 1,99.  

 

Vertintojų surinkti ir išanalizuoti duomenys leidžia teigti, kad Riešės 

gimnazijos pozityvus profesionalumas vidutiniškas. Nepaisant pagarbaus 

ir etiško mokytojų elgesio, vertinimo metu stebėtose pamokose vyravo 

tradicinė mokymo paradigma, o mokytojų darbo veiksmingumas, siejamas 

su mokinių pasiekimais ir pažanga, patenkinamas. 

1.8. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas, 2 lygis. 

Riešės gimnazijos mokytojų nuolatinis profesinis tobulėjimas paveikiam 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui neišskirtinis. 
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Reiklumas sau vidutiniškas: 

• gimnazijoje pasigendama aiškių susitarimų dėl gero darbo 

organizuojant ugdymą pamokoje, vizijos, aukštų lūkesčių mokytojo 

veiklai bei mokytojo meistriškumo ūgties poveikio mokinių pasiekimams 

įsivertinimo praktikos; 

• pasigendama dėmesio apmąstytų ir sutartų paveikių procedūrų, kaip 

mokytojai galėtų įvertinti savo veiklą, rezultatus, profesinio tobulėjimo 

ribas ir sritis, atsižvelgdami į sutartus gero darbo vizijos raiškos bruožus, 

numatymui; 

• iš vertintojų stebėtų pamokų analizės paaiškėjo, kad tik 3 (2,3 proc.) 

pamokose mokytojai dirbo kaip tikri profesionalai – šiuolaikiškai, 

veiksmingai ir įdomiai; ši aplinkybė išorės vertintojams leidžia daryti 

išvadą, kad mokytojų nuostata kuo geriau atlikti darbą nėra potenciali ar 

išskirtinė;  

• vadovai, stebėdami pamokas, padeda mokytojams tobulinti 

meistriškumą, tačiau pastebėtina tai, kad iš 2020–2021 m. m. kuruojančių 

vadovų stebėtų ir vertintų mokytojų pamokų beveik visų pamokų visi 

aspektai įvertinti labai gerai ar gerai; toks mokytojų veiklos pamokoje 

vertinimo lygmuo nekoreliuoja su vertintojų fiksuotu pamokų vertinimu 

išorės vertinimo metu (vertinimo savaitę vyravo tradicinės pamokos 94 

(71,2 proc.), 35 pamokose (26,5 proc.) buvo bandoma dirbti šiuolaikiškai, 

3 pamokose (2,3 proc.) mokytojai dirbo šiuolaikiškai); akivaizdu, kad 

paramai tobulinant asmeninį meistriškumą (kuruojančių vadovų 

ugdomajam konsultavimui ir mokymuisi vieni iš kitų) stinga 

veiksmingumo; 

• kiekvienais mokslo metais organizuojamas vienas bendras 

kvalifikacijos tobulinimo renginys visų dalykų mokytojams, o kitus 

kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojai renkasi pagal individualius 

poreikius; pastebėtina, kad stinga sutarimų dėl kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos principų; 

• kvalifikacijos tobulinimas planavimo dokumentuose numatomas, 

tačiau kryptingumas numatant svarbiausias profesinio meistriškumo ūgties 

sritis vidutiniškas (planuojamos kvalifikacijos tobulinimo priemonės:  

„Organizuoti mokytojų kvalifikacijos renginius gimnazijoje“, „Suteikti 

galimybę visiems mokytojams kelti kvalifikaciją“); 

• beveik visi mokytojai įsivertindami savo metų veiklą numato kitų 

metų kvalifikacijos tobulinimosi temas, tačiau temų orientacija į 

šiuolaikiškos pamokos organizavimo ar kiekvieno mokinio įtraukties 

temas nesisteminga– temas, susijusias su šiuolaikišku įtraukiuoju ugdymu  

planuoja pavieniai mokytojai; vyrauja tema „Darbo su spec. poreikių 

mokiniais tobulinimas“. Paminėtina, jog gimnazijoje nenumatomas savo 

profesinio meistriškumo ūgties tikslų įgyvendinimo įsivertinimas. 

 

Atkaklumas ir nuoseklumas neišskirtinis: 

• socialiniuose kolegialaus mokymosi tinkluose, kaip teigė  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokosi dauguma gimnazijos 

mokytojų;  

• mokytojams sudarytos sąlygos įgyti kvalifikacinę kategoriją – 

kvalifikacijos tobulinimo programoje planuojama, kad 19 mokytojų 
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numato įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją; 

• visų administracijos darbuotojų asmeninio meistriškumo augimo 

tikslai numatomi metų veiklos vertinimuose, tačiau tikslams trūksta 

kryptingumo (pvz., 2022 m. direktoriaus pavaduotojos ugdymui numatytos 

tobulintinos kompetencijos – „kursai, seminarai“) bei orientacijos į 

vadovavimo šiuolaikiškam įtraukiam mokymui ir ugdymuisi kompetencijų 

stiprinimą (visoms ugdymo skyrių vedėjoms numatytos 2022 m. 

tobulintinos kompetencijos – „bendravimo ir informavimo“); 

• planuojamas mokymasis vieniems iš kitų, tačiau gimnazijos 

strateginiame plane fiksuotas mažai ambicingas siekis, kad tik 20 proc. 

mokytojų turėtų mokytis vieni iš kitų taikydami kolegialų ryšį; 

• gimnazijos strateginiame plane numatyta, kad kiekvienas mokytojas 

kvalifikaciją tobulina vidutiniškai ne mažiau kaip 5 dienas per metus, 

tačiau mokytojų dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

fiksavimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad 5 dienas kvalifikaciją 

tobulinti pavyksta tik daliai mokytojų. 

 

Vadovaudamiesi vertinimo metu surinktais ir apibendrintais duomenimis 

vertintojai daro išvadą, kad Riešės gimnazijos pedagogų nuolatinis 

profesinis tobulėjimas neišskirtinis. Vertintojų nuomone, gimnazijos 

pedagoginė bendruomenė profesiniam tobulėjimui turėtų skirti didesnį 

dėmesį, o organizuodama profesinio meistiškumo ūgties veiklas turėtų 

orientuotis į šiuolaikiško įtraukaus ugdymo temas, veiksmingesnius 

mokymosi būdus (pvz., mokymosi vieni iš kitų) ir ūgties poveikio 

kiekvieno mokinio pasiekimams identifikavimo ir įsivertinimo praktikas. 

Stiprieji vertinamos 

srities veiklos aspektai 

 

 

1. Lankstus išteklių naudojimas kiekvieno mokinio ugdymui(si) (1.1. – 3 

lygis). 

2. Gimnazijos skaidrumas ir atvirumas kaitai rengiantis įtraukiajam 

ugdymui (1.3. – 3 lygis). 

3. Bendradarbiavimo kultūra palanki įtraukiojo ugdymo stiprinimui (1.4. 

– 3 lygis). 

4. Veikla su socialiniais partneriais sudaro sąlygas mokinių  įtraukčiai 

(1.6. – 3 lygis). 

Tobulintini vertinamos 

srities veiklos aspektai  

 

- 

 

Vertinamos srities 

rekomendacijos 

 

 

Gimnazijos vadovams vertėtų: 

telkti mokyklos bendruomenę strateginiams pokyčiams įtraukiajam 

ugdymui įgyvendinti, stiprinant bendradarbiavimą tarp tėvų, mokytojų, 

mokinių, socialinių partnerių, paremtą nuolatiniu įsivertinimu, refleksija ir 

tobulėjimu; 

rengiant naują strateginį planą vertėtų įtraukti bendruomenę į naujos 

gimnazijos vizijos, sietinos su įtraukiojo ugdymo samprata ir gimnazijos 

išskirtinumu, kūrimą ir bendrų strateginių tikslų formulavimą; 

sustiprinti veiklos kokybės įsivertinimo procesus, įtraukiant daugiau 

bendruomenės narių į giluminę situacijos analizę, o gautus duomenis 
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tikslingai panaudoti veiklos planavimui; 

stiprinti mokytojų darbo veiksmingumą, skatinant juos nuolat tobulėti ir 

reflektuoti, siekiant prasmingų individualių mokinio pasiekimų ir 

pažangos. 

Mokytojams vertėtų: 

tikslingai planuoti savo kvalifikacijos tobulinimą, išskirtinį dėmesį skiriant 

įtraukiojo ugdymo sampratos įgyvendinimo tematikai; 

 

asmeninio meistriškumo tobulinimui išnaudoti mokymosi iš kolegų 

galimybes – stebėti kolegų pamokas, aptarti jas ir tikslingai mokytis 

vieniems iš kitų; 

 

kasdienėje pamokinėje veikloje vadovautis nuostata, kad mokinių 

ugdymosi rezultatai gerėja organizuojant reflektyvias diskusijas, 

prisiimant bendrą atsakomybę (mokinių ir mokytojo) už mokymąsi ir 

stebint kiekvieno mokinio pažangą, teikiant tikslingą grįžtamąjį ryšį ir į 

procesą įtraukiant tėvus; 

 

tobulinti bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais/ rūpintojais) 

formas ir būdus, įtraukiant juos į gimnazijos veiklos bei ugdymo proceso 

tobulinimo, planavimo ir įgyvendinimo procesus. 

 

 

2. Vertinimo sritis: UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS  

Vertinimo lygis: 2. 

 

Rodiklis, vertinimo 

lygis   

Vertinimo pagrindimas, 

apibendrinimas 

2.1. Ugdymo(si) 

planavimas, 2 lygis. 

 

 

Ugdymo(si) planavimo nukreipimas į mokinių įtrauktį Riešės gimnazijoje 

yra neišskirtinis. 

Ugdymosi(si) tikslai vertinami vidutiniškai: 

• 2021–2022 m. m. gimnazijos ugdymo plane (toliau – MUP) pateikta 

dalis konkrečių susitarimų dėl ugdymo turinio formavimo bei 

organizavimo, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir 

geresnių ugdymo(si) rezultatų įtraukties sąlygomis. Priimti sprendimai dėl 

mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi 

pagalbos teikimo, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 

pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti pagrindinio ugdymo programoje panaudojimo; švietimo pagalbos 

teikimo; neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; priemonių 

mokinių mokymosi praradimams, patirtų dėl COVID-19 pandemijos metu, 

kompensuoti; 

• SPI nurodyta, kad gimnazijoje yra tobulintinas pamokos 

organizavimas: pamokos uždavinio ir mokymosi rezultato formulavimas, 

ne visose pamokose naudojami į mokymąsi orientuoti metodai, 

atskleidžiamas gyvenimo ir pamokos ryšys; 

• „Ugdymo(si) tikslai“ kaip stiprusis veiklos aspektas fiksuotas 8 (6 
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proc.) pamokose. Labai gerai veikla įvertinta 6e kl. fizinio ugdymo 

pamokoje, gerai – 7b, 8d kl., lietuvių kalbos (gimtoji),7a kl. geografijos 

(Bukiškio sk.) pamokose ir logopedinėse pratybos. Šiose stebėtose 

pamokose mokytojai suformulavo pamatuojamus tikslus, juos aptarė su 

mokiniais; 

• daugumoje (71 proc.) stebėtų pamokų mokytojai pamoką planavo 

vadovaudamiesi tradicine mokymo paradigma. Daugumoje pamokų 

mokytojai formulavo pamokos uždavinį, tačiau dažnai uždavinys buvo 

nepakankamai konkretus, nukreiptas tik į mokinių veiklą, orientuotas į 

žinių, jų supratimo ugdymą („išsiaiškins“, „išmoks“, „įtvirtins“, 

„paaiškins“, „sužinos“, „pakartos“ ir t. t.), o ne į aukštesnių lūkesčių 

kėlimą. Mokytojai retai aptarė pamokos uždavinį su mokiniais, skatino juos 

pamokoje išsikelti asmeninius lūkesčius, jų siekti ir reflektuoti; 

• Apklausos teiginiui „Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi 

pasiekti mokydamasis“ pritarė 81,7 proc. 2–4 kl. ir 81,6 proc. 5–8 ir I–IV 

kl. mokinių tėvų; 

• gimnazijos atliktoje veiklos įsivertinimo apklausoje „Mokinių 

apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020 m. vykdant ugdymą 

nuotoliniu būdu“ teiginys „Kartu su mokytoju planuoju mokymosi tikslu, 

keliamus lūkesčius ir žingsnius jiems siekti“ įvertintas 2,1 įverčiu. 

 

Mokinių įvairovės pažinimas, galimų kliūčių numatymas, aplinkos be 

kliūčių modeliavimas vertinamas vidutiniškai: 

• MUP numatytas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis 5, I 

gimnazijos klasių ir naujai atvykusiems mokiniams. Pokalbyje VGK nariai 

teigė, kad mokinių įvairovei pažinti 2021–2022 m. buvo atliktas 

adaptacijos tyrimas tik penktose klasėse, tačiau nenustatyta, ar buvo 

aptartas ir kaip panaudoti tyrimo duomenys; 

• „Mokinių įvairovės pažinimas“ kaip stiprusis veiklos aspektas 

fiksuotas 23 (17 proc.) pamokose. Labai gerai veiklos įvertintos 1b kl. 

pasaulio pažinimo, 1b, 1e kl. lietuvių kalbos (gimtosios) pamokose, jose 

mokytojai į ugdymo procesą aktyviai dalyvauti įtraukė visus mokinius; 

gerai įvertintose pamokose mokytojai dažnai, atsižvelgdami į mokinių 

poreikius, pateikė motyvuotas užduotis;  

• Apklausos teiginiui „Aš su mokiniais dažnai kalbuosi apie žmonių 

įvairovę, skirtingas socialines aplinkas, negalią“ pritarė 76,4 proc. 

pedagogų; teiginiui „Manau, kad kuo daugiau įvairesnių vaikų (iš skirtingų 

socialinių, kultūrinių aplinkų, skirtingų gebėjimų), tuo geriau“– 47,3 proc. 

pedagogų; 

• pokalbyje VGK nariai teigė, kad mokiniai turi individualius 

pažangos stebėjimo aplankus ir iš dalies aptaria savo mokymosi lūkesčius 

tik su klasės vadovu. 

 

„Pastoliavimas“ mokiniui ugdymo procese vertinamas vidutiniškai: 

• gimnazija, planuodama ugdymo pagalbą mokiniams, panaudoja 

ugdymo plano galimybes: 2021–2022 m. m. plane skirtos valandos 

mokinių poreikiams tenkinti: skirtos valandos grupinėms konsultacijoms, 

pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams. Pokalbyje VGK nariai 

teigė, kad dažniausiai dėl konsultacijų lankymo mokinius nukreipia 
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mokytojai, o vyresniųjų klasių mokiniai kreipiasi patys. Išorinio vertinimo 

metu nustatyta, kad vietoje konsultacijos mokytojas skyrė laiką kontrolinio 

darbo perrašymui; 

• SPI nurodyta, kad gimnazijoje tobulintinas mokymosi veiklos 

diferencijavimas pamokose, trūksta skirtingo sudėtingumo užduočių / 

veiklų įvairių gebėjimų vaikams; 

• „Pastoliavimas mokiniui ugdymo procese“ kaip stiprusis veiklos 

aspektas fiksuotas 27 (20 proc.) pamokose, kuriose veiklos įvertintos 

patenkinamai. Paminėtina, kad mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, 5a, IVab kl. anglų kalbos pamokose buvo pritaikytos skirtingos 

užduotys, 2b kl. lietuvių kalbos (gimtosios) pamokoje suteikta veiksminga 

pagalba; 

• pokalbyje Mokinių tarybos nariai teigia, kad mokytojai retai skatina 

bendradarbiauti, nesudaro galimybės pamokoje pasirinkti užduotis; nėra 

susitarimų, kada galima perrašyti kontrolinį darbą ir tik dalis mokytojų tam 

sudaro galimybę. Apklausos atsakymuose į atvirą klausimą mokiniai išsakė 

pageidavimą, kad mokytojai pamokose dažniau organizuotų darbą grupėse. 

 

Planavimo lankstumas ir nuoseklumas vertinamas vidutiniškai: 

• gimnazijos 2021–2022 m. m. MUP numatyta, kad individualų 

ugdymo planą privaloma sudaryti mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio 

ugdymo programą, mokomas namie, turi specialiųjų poreikių; be to, 

sudaromas mokiniui, kurio mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių 

dalykų) žemesnis nei numatyta ir mokinys nedaro pažangos, jei 

nepasiekiamas patenkinamas lygis NMPP; mokiniui, kurio pasiekimai 

aukšti (mokinio gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti 

individualios pažangos); 

• mokytojai yra susitarę dėl ugdomosios veiklos planavimo, numatyta 

bendra ilgalaikių planų forma. Pokalbyje l.e.p. vadovė minėjo, kad 

mokytojas savo dalyko ilgalaikį planą detalizuoja ir koreguoja, tačiau 

nepaaiškino, kaip ir kada tai daro; 

• gimnazijoje rengiamos pritaikytos ir individualizuotos programos, 

tačiau nesutampa mokymosi ir programų laikotarpiai: 5–8 kl. ir I–II kl. 

mokiniai mokosi trimestrais, o programos rengiamos pusmečiui; 

• pokalbyje Gimnazijos tarybos nariai teigė, kad gimnazijos veiklos 

planavime dalyvauja tik formaliai; 

• „Planavimo lankstumas ir nuoseklumas“ kaip stiprusis veiklos 

aspektas fiksuotas 29 (22 proc.) pamokose. Labai gerai veiklos įvertintos 2 

kl. matematikos (Bukiškio sk.), 6a kl. fizinio ugdymo, 4b kl. pasaulio 

pažinimo, 4b, 7d kl. lietuvių kalbos (gimtosios) pamokose. Šiose pamokose 

mokiniams skirtos prasmingos užduotys, padedančios pasiekti pamokos 

tikslus;  

• gimnazijos 2021–2022 m. m. MUP skirtos valandos neformaliajam 

vaikų švietimui. Pokalbyje Mokinių tarybos nariai teigė, kad gimnazijoje 

nedaroma apklausa dėl būrelių paklausos (išskyrus Bukiškio sk.), 

pateikiamas tik būrelių sąrašas; 

• Mokinių tarybos narių teigimu, gimnazijoje nevykdoma apklausa dėl 

mokymosi krūvių, per dieną būna vienas kontrolinis darbas ir daugiau 

atsiskaitymų, skiriama daug namų darbų, ypač užsienio kalbų. Tai, 
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atsakydami į atvirus Apklausos klausimus, patvirtina ir mokinių tėvai (pvz., 

„Mokytojai turėtų susiderinti/suvienodinti mokymo programas tarpusavyje, 

nes labai skiriasi (galiu palyginti, nes du vaikai klasės skirtumu). Krūvių 

skirtumai net toje pačioje klasėje skirtinguose pogrupiuose.“; „Mokytojams 

reiktų tarpusavyje derinti užduodamus vaikams namų darbus, kontrolinius, 

testus, kad per vieną dieną nebūtų sukrauta visi dalykai. Dažnai tenka 

grįžus po septynių pamokų dar 4-5 val. skirti namų darbams, pasiruošimui 

testams ir be poilsio, skaudančia galvą eiti miegoti. Dėl namų darbų krūvio, 

apie būrelius tenka tik pasvajoti, be to, jau nuo 5 klasės reikia samdytis 

korepetitorius, nes mokytojai konsultacijoms neturi laiko, o jei ir suranda – 

naudos jokios“ ir kt.); 

• gimnazijos direktorės 2021 m. veiklos ataskaitoje nurodyta, kad 

pamokų, organizuojamų kitose erdvėse, dalis – 16 proc. Pamokos vyksta 

įvairiose erdvėse: muziejuose, gamtoje, universitetuose, įmonėse, 

nuotoliniu būdu pamokas veda įvairūs specialistai. 

 

Švietimo pagalbos specialistai ir mokytojo padėjėjai vidutiniškai prisideda 

planuojant ir įgyvendinat ugdymo(si) procesą, pagalba mokiniui ir šeimai 

teikiama patenkinamai ir tai yra tobulintinas gimnazijos veiklos aspektas: 

• gimnazijoje pagalba reikalinga 65 specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams; ją teikia švietimo pagalbos mokiniui specialistų 

komanda, kuri šiuo metu sukomplektuota nepilnai (žr. 6 psl.), pagalbos 

specialistų mokykloje trūksta, todėl pagalbos poreikis yra tenkinamas tik iš 

dalies; 

• mokytojo padėjėjo pagalbos teikimo darbo tvarkaraštis sudarytas 

pirmumo principu: vienu metu numatytas pagalbos teikimas keliems 

mokiniams numatant eiliškumą pagal tos dienos poreikį 

(bendradarbiaujama su dalyko mokytoju) arba pagalba teikiama kitam 

mokiniui, jei pagal pirmumą esančio mokinio nėra klasėje; dėl šios 

priežasties lieka tikimybė, kad kažkuris mokinys tą dieną pagalbos gali 

nesulaukti; 

• 2020 m. veiklos įsivertinime pagal SSGG teiginiai „Nesistemingas 

pagalbos mokiniui teikimas“ ir „Didėjant mokinių, turinčių specialiuosius 

poreikius skaičiui, skiriamas per mažas pagalbos mokiniui specialistų 

skaičius“ įvertinti kaip grėsmė;  

• Apklausos teiginiui „Mūsų mokykloje specialusis pedagogas 

pagalbą mokiniams dažniausiai teikia savo kabinete“ pritarė 89,5 proc. 

pedagogų; 

• gimnazijos VGK nariai teigia, kad dėl mokinių įtraukties gerinimo 

bendradarbiauja su Trakų r. PPT, Vaiko sutrikusios raidos konsultavimo 

skyriumi (skirtas konsultantas). Trakų r. PPT teikia konsultacijas 

konkrečiais atvejais, organizavo susitikimus su mokytojais, pateikė darbo 

su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rekomendacijas. 

Visi gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose apie autizmo spektro 

sutrikimus turinčių vaikų ugdymą; 

• Apklausos teiginiui „Mokykloje visada suteikiama reikalingų 

specialistų pagalba (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų 

ir kt.) mokiniams, kuriems jos reikia“ visiškai pritarė 36,3 proc. 2–4 kl. ir 

24,6 proc. 5–8 ir I–IV kl. mokinių tėvų; 
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• Apklausos teiginiui „Specialistų pagalba (specialiųjų pedagogo, 

logopedo, psichologo) pagalba mano vaikui labai veiksminga“ pritarė 

atsakė 44,4 proc. 2–4 kl. ir 24,5 proc. 5–IV kl. mokinių tėvų;  

• pokalbyje VGK nariai įvardijo, kad ne visada tėvai noriai 

bendradarbiauja dėl mokinio mokymosi sunkumų nustatymo ir pagalbos 

vaikui teikimo. 

 

Surinkti duomenys leidžia teigti, kad Riešės gimnazijoje ugdymo(si) 

planavimas siekiant mokinio įtraukties yra vidutiniškas. Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų pagalba mokiniams teikiama patenkinamai ir neskatina 

mokinio įtraukties, pasigendama glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais. 

2.2. Įgalinantis 

vadovavimas mokymuisi 

ir mokinių mokymosi 

patirtys, 2 lygis. 

 

 

Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių mokymosi patirtys 

vertinami neblogai, išskyrus įtraukios kultūrą, kuri vertinama gerai ir yra 

stiprusis veiklos aspektas. 

Visų mokinių galimybė aktyviai dalyvauti ugdymo procese ir 

bendradarbiauti vertinama vidutiniškai: 

• įgalinančio vadovavimo mokymuisi ir mokinių mokymosi patirčių 

vertinimas grindžiamas apibendrintais 132 stebėtų pamokų vertinimo 

rezultatais; apibendrintų stebėtų pamokų protokolų duomenimis, pamokos 

komponentas „Mokymosi patirtys“ yra įvertintas 2,45, moda (dažniausias 

vertinimas) – 2. „Mokymosi patirtys“ kaip stiprusis veiklos aspektas minėti 

35,9 proc. pamokų, kaip tobulintinas – 21,1 proc. pamokų.  

• mokinių gebėjimas bendradarbiauti mokantis (teikti ar gauti 

pagalbą, dalytis mokymosi patirtimis, siekti bendro rezultato 

bendradarbiaujant poromis) fiksuotas 28,8 proc. stebėtų pamokų – 

mokytojas ugdymo procesą organizavo sąveikos ar mokymosi 

paradigmomis; 

• mokytojų gebėjimas įtraukti mokinius į mokymosi procesą kaip 

stiprusis aspektas minėtas 24,8 proc. pamokų, kaip tobulintinas – 13,7 proc. 

pamokų; 13 proc. kaip stiprusis pamokos aspektas ir 3 proc. kaip 

tobulintinas pamokos aspektas fiksuotas pradinių klasių pamokose; 

• gerųjų praktikų pavyzdžių, kai mokiniams sudaromos sąlygos dirbti 

porose, kaip minimizuoti galimus trukdžius, kuriamos galimybės 

bendradarbiauti stebėtos 1a, 2a, 4b kl. matematikos, 1c kl. lietuvių kalbos, 

IVb kl. šokio, 6c kl. istorijos, 6d kl. fizinio ugdymo, 1c kl. dailės ir 

technologijų, IIb kl. anglų kalbos,7c kl. žmogaus saugos, Ic kl. biologijos 

pamokose; 

• teiginiui „Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti grupėse, porose“ 

pritaria 44,8 proc. 5–IV kl. mokinių. Teiginiui „Mano pamokose mokiniai 

dažnai mokosi bendradarbiaudami porose ir grupėse“ pritaria 61,8 proc. 

mokytojų (Apklausos duomenys). 

 

Sąlygų supratimui ir giliam mokymuisi sudarymas yra neišskirtinis: 

• 71 proc. išorės vertintojų stebėtų pamokų naujos medžiagos 

supratimui dažniausiai buvo naudojamas mokytojo aiškinimas, pokalbis, 

demonstravimas naudojant IKT (mokymosi medžiagai perteikti, 

informacijai vizualizuoti) ir kt. – dominavo mokymo paradigma, faktų 

perteikimas, jų įsiminimas ir atkartojimo procesas, tai nesudarė tinkamų 

sąlygų veiksmingam visų ir kiekvieno mokinio įsitraukimui į mokymosi 
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procesą; 

• teiginiui „Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 

planšetes, telefonus“ pritaria 37,5 proc. 5–IV kl. mokinių. Teiginiui „Man 

įdomu tai, ko mokausi mokykloje“ visiškai pritaria 33,6 proc., iš dalies 

pritaria 59,8 proc. 5–IV kl. mokinių (Apklausos duomenys); 

• specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems 

pagal pritaikytą arba individualizuotą programą, suprasti naują medžiagą, 

atlikti užduotis, VGK teigimu, padeda mokytojas, klasėje dirbantis 

mokytojo padėjėjas, specialusis pedagogas, mokiniai pamokose įtraukiami 

į bendras veiklas; išorinio vertinimo metu stebėta viena veikla, kai 

mokytojo padėjėjas teikė mokymosi pagalbą specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

 

Mokytojai vidutiniškai išnaudoja skirtingus naujos mokymosi medžiagos 

pateikimo ir mokinių žinojimo demonstravimo būdus: 

• sudarytos neblogos sąlygos visiems ir kiekvienam mokiniui 

pademonstruoti žinojimą, įgūdžius, gebėjimus fiksuotos 34 proc. stebėtų 

pamokų, o kaip stiprusis veiklos aspektas fiksuotas 6 (5 proc.) pamokose; 

• gerųjų praktikos pavyzdžių buvo stebėta 1d, 4b kl. pasaulio 

pažinimo, 1e, 5a kl. lietuvių kalbos, 2c kl. dailės ir technologijų, 2a, 3a kl. 

matematikos, 8b kl. anglų k., 7b kl. fizikos, IIa kl. chemijos pamokose, kai 

mokiniams buvo sudarytos geros sąlygos pritaikyti turimas žinias kuriant, 

konstruojant, ieškant problemų sprendimo būdų, eksperimentuojant. 

Apklausos duomenimis, 51 proc. pedagogų pritaria, jog „Projektiniai, 

kūrybiniai, eksperimentiniai mokinių darbai yra įprasta mokinių mokymosi 

veikla“; 

• stebėtose pamokose visi mokiniai dažniausiai mokėsi tais pačiais 

metodais, naudojosi vienodomis priemonėmis, visiems skirtos vienodos 

užduotys. Tą patvirtina ir Apklausos duomenys – tik 12,4 proc. 5–IV kl. 

mokinių visiškai pritaria teiginiui „Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu 

savo atliktą darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)“, iš dalies pritaria  – 31,3 

proc. 5–IV kl. mokinių. Teiginiui „Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, 

kokias užduotis atlikti“ visiškai pritaria 4,2 proc. 5–IV kl. mokinių, iš 

dalies pritaria – 10,3 proc. minėtų kl. mokinių.  

Įtraukios kultūros kūrimas yra tinkamas ir yra stiprusis gimnazijos veiklos 

aspektas: 

• gimnazijoje įgyvendinamos prevencinės programos „Antras 

žingsnis“, „Zipio draugai“, „Olweus“ patyčių programa OPKUS, kasmet 

organizuojamos emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų  

ugdymo Drambliados veiklos, veikia multisensorinis kambarys, kuriame 

švietimo pagalbos specialistų užsiėmimuose, panaudojant sensorinę įrangą, 

akademinės žinios ir informacija pateikiama įtraukiu būdu. Socialinės 

pedagogės teigimu, tokiose veiklose dalyvauja specialiųjų ugdymosi 

poreikių bei kiti pageidaujantys mokiniai. Mokykloje įdiegta patyčių 

dėžutė, dalyvaujant „Olweus“ programoje stebimas patyčių indekso 

pokytis. Tą patvirtina Apklausos duomenys: teiginiui „Būna, kad vaikai iš 

manęs tyčiojasi“ nepritaria 75,8 proc. 5–IV kl. mokinių; 

• VGK narių teigimu, vykdomi tradiciniai prevenciniai renginiai, 
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akcijos: Tolerancijos diena, „Aktyviai, draugiškai, linksmai“, „Būk 

matomas“, „Pyragų diena“, „Be patyčių“, vasaros stovykla „Atverk duris 

vasarai“; atliekami adaptacijos, mikroklimato tyrimai prisideda prie 

įtraukios kultūros kūrimo, pozityvaus elgesio skatinimo. Tą patvirtina ir 

Apklausos duomenys: teiginiui „Mūsų mokykloje drausmės palaikymo 

politika daugiau remiasi pozityvaus elgesio skatinimu nei bausmėmis“ 

pritaria 75,5 proc. pedagogų; 

• įtraukios kultūros kūrimas kaip stiprusis pamokos aspektas išskirtas  

55 (41,6 proc.), kaip tobulintinas – 8 (6,0 proc.) stebėtose pamokose. Labai 

geri ir geri mokinių tarpusavio santykiai stebėti 7c kl. matematikos, 8a kl. 

chemijos, 5a kl. anglų kalbos, 7bd kl. vokiečių kalbos, 1c kl. lietuvių 

kalbos, 7ac kl. rusų kalbos, 6d kl. etikos ir kt. pamokose – jose mokinių 

elgesys konstruotas iš anksto laikantis susitartų taisyklių, grindžiamas 

socialiniu emociniu ugdymu. Apklausos duomenimis teiginiui „Mūsų 

mokykloje taisyklės yra teisingos“ pritaria 75 proc. 5–IV kl. mokinių. 

Mokinių tarybos teigimu, dalis mokinių dalyvavo kuriant gimnazijos 

mokinių elgesio taisykles, kurios yra patvirtintos direktoriaus įsakymu ir 

dėl kurių yra susitarta gimnazijos bendruomenėje. 

 

Apibendrinus surinktus duomenis galima teigti, kad Riešės gimnazijoje 

įgalinantis vadovavimus mokymuisi ir mokinių mokymosi patirtys 

neblogos. Pamokose naujos medžiagos supratimui dažniausiai buvo 

naudojamas mokytojo aiškinimas, pokalbis, demonstravimas taikant IKT, 

dalyje pamokų mokomoji medžiaga sieta su gyvenimo patirtimi ir taip 

įprasmintas ugdymo(si) turinys, ugdytos bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos, tačiau pamokose vyraujanti mokymo paradigma nesuteikia 

maksimalių galimybių visiems mokiniams aktyviai įsitraukti į ugdymo 

procesą, pagal jų poreikius ir gebėjimus įgyti žinių, mokėjimų ir įgūdžių, 

ne visada padeda formuotis aukštesniems mokinių siekiams, motyvuoja 

tobulėjimui ir augimui, skatina jų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą. 

Įtraukios kultūros kūrimas ugdo bendruomenės narių abipusį pasitikėjimą, 

pagarbą ir toleranciją mokinių įvairovei bei stiprina įtraukiojo ugdymo 

nuostatas. 

2.3. Vertinimas ugdant ir 

rezultatai, 2 lygis. 

 

 

Riešės gimnazijoje vertinimas ugdant ir rezultatai patenkinami. 

Pasiekimų vertinimas mokinių įvairovėje neišskirtinis: 

• gimnazijoje yra parengtas Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m., Individualios 

mokinių pažangos, stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m., skelbiami gimnazijos interneto 

svetainėje. Remiantis gimnazijos pirmine informacija, pokalbiais su 

mokytojais, susitarimų dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo yra, 

tačiau dėl ugdymo(si) rezultatų ir pažangos sampratos nėra susitarta, 

vertinimo procesas gimnazijoje dar nėra suprantamas kaip neatsiejama 

mokymosi dalis. Apklausos teiginiui „Mūsų mokykloje yra vieninga 

kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimo sistema“ visiškai 

pritaria 50 proc., teiginiui „Mano vertinimo sistema padeda kiekvienam 

mokiniui daryti pažangą“ visiškai pritaria 37,7 proc., teiginiui „Mokykloje 

yra numatytas laikas mokytojams kartu analizuoti kiekvieno mokinio 

pažangą, planuoti tolesnį jo mokymąsi“ visiškai pritaria 34,0 proc. 
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apklausoje dalyvavusių mokytojų; 

• vizito metu stebėtose pamokose vyravo neformalus formuojamasis 

vertinimas, neorientuotas į asmeninę mokinio sėkmę pamokoje, nepagrįstas 

konkrečiais kriterijais: mokytojai stebėjo mokinių veiklą, gautą vertinimo 

informaciją teikė bendrai visai klasei arba individualiomis pastabomis. 

Dažniausia tai vyko nesistemingai, mokytojai neteikė informacijos apie 

mokinių daromą pažangą; 

• mokiniams sudaromos neišskirtinės sąlygos veiksmingai 

reflektuoti, įsivertinti savo darbą pamokoje, siekiant apibendrinti išmoktą 

medžiagą ir mokymosi rezultatus bei numatyti tolesnius mokymosi 

žingsnius. Remiantis stebėtų pamokų protokolų analizės duomenimis 

konstatuojama, kad pamokos objekto „Vertinimas ugdant“ vidurkis – 2,12 

(moda – 2), pamokos objekto „Kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai“ 

vidurkis – 1,99 (moda – 2). Apklausos teiginiui ,,Mokytojai visada pasako, 

kaip bus vertinamos užduotys“ visiškai pritarė 33,8 proc. 5–8 kl. ir 38,5 

proc. I–IV gimnazijos kl. mokinių; teiginiui „Galiu pasirinkti užduotį, už 

kurią gausiu pažymį“ visiškai pritarė 3,3 proc. 5–8 kl. ir 6,9 proc. I–IV 

gimnazijos kl. mokinių. 

 

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys vidutiniškas: 

• Apklausos teiginiui „Per pamoką arba po jos kiekvienam mokiniui 

suteikiu informaciją apie tai, ką jis išmoko ir kur turėtų tobulėti“ visiškai 

pritaria 37 proc. mokytojų, tačiau grįžtamojo ryšio teikimas pamokose 

patenkinamas, dažnai nurodantis klaidas, nestiprina mokinių savivokos, 

neorientuoja į mokymosi sėkmę ir geresnių mokymosi rezultatų siekį; 

• remiantis stebėtų pamokų protokolų analizės duomenimis 

konstatuojama, kad „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“ kaip stiprusis 

pamokos aspektas fiksuotas 33 (25 proc.) stebėtose pamokose. Atitinkamai 

tik 14,3 proc. 5–8 kl. ir 15,8 proc. I–IV kl. Apklausoje dalyvavusių  

mokinių visiškai pritaria teiginiui „Mokytojo pateikti atliktų užduočių 

komentarai man visada aiškūs ir suprantami“, o teiginiui „Mokytojų 

taikomi vertinimo būdai padeda vaikui suprasti savo sunkumus ir siekti 

geresnių rezultatų“ visiškai pritaria 21,2 proc. 2–4 kl. ir 8,0 proc. 5–8 kl. ir 

I–IV kl. mokinių tėvų; 

• atsitiktinės atrankos būdu išanalizavus mokytojų teikiamą 

informaciją tėvams ir mokiniams el. dienyne „Mano dienynas“ 

konstatuojama, kad dalis mokytojų komentuoja mokinių gautus 

įvertinimus, dažniausiai nurodo, už kokį darbą parašytas pažymys, tačiau 

individuali mokinio sėkmė neanalizuojama, grįžtamoji informacija apie 

mokinių mokymąsi ir pažangą neteikiama. Pagyrimų ir pastabų skiltyje el. 

dienyne vyrauja pastabos. Pokalbiuose mokiniai patvirtino, kad pagyrimų 

mokytojai nerašo, fiksuoja tik pastabas. Dalis mokytojų nesilaiko 

susitarimų, aptartų metodinėse grupėse ir Metodinėje taryboje (pateikiamų 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo 

prieduose) dėl numatyto vertinimo sistemingumo ir dažnumo. Tai buvo 

patvirtinta ir pokalbyje su Metodine taryba. 

 

Rezultatai (pasiekimai ir pažanga) patenkinami: 

• iš pokalbių su gimnazijos vadovais, veiklos dokumentų analizės 
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paaiškėjo, kad kiekybiniai trimestrų/pusmečių, metiniai mokinių 

pasiekimai, NMPP, PUPP ir brandos egzaminų rezultatai aptariami 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, gimnazijos lygmeniu stebima kiekvieno 

mokinio individuali pažanga, aptariama su klasės vadovais ir skyrių 

vedėjais, tačiau iš esmės neanalizuojami kokybiniai rezultatų pokyčiai ir jų 

priežastys, trūksta gilesnės individualios pažangos analizės; 

• mokiniai turi individualios pažangos stebėjimo aplankus, tačiau 

kaupiama informacija menkai susijusi su mokinių skatinimu siekti 

pažangos, planuoti ir kelti sau aukštesnius lūkesčius planuojant tolesnius 

ugdymosi žingsnius, atlieka tik konstatuojamąją funkciją. Kadangi 

pasiekimai ir pažanga aptariami su klasės vadovu ir skyriaus vedėju, tai 

menkai padeda mokytojams įvertinti mokymosi tinkamumą; 

• asmeniniai mokymo(si) rezultatai pamokoje retai planuojami, 

pripažįstami ir skatinami, nesistemingai analizuojama ir reflektuojama visų 

mokinių ir kiekvieno pažanga, atsižvelgiant į individualias mokinių 

galimybes. Pamokos uždaviniai neaptariami su mokiniais, todėl neaišku, 

kokie mokinių pasiekimai lyginant juos su išsikeltu uždaviniu. Mokiniams 

nesudaromos sąlygos įsivertinti savo darbą pamokoje, siekiant apibendrinti 

išmoktą medžiagą ir mokymosi rezultatus bei numatyti tolesnius mokymosi 

žingsnius. Kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų kaip pamokos objekto 

vertinimo vidurkis – 1,99 (dažniausias vertinimas (moda) – 2), tai  

žemiausiai vertinamas pamokos vertinimo objektas. Kiekvieno mokinio 

pažangos ir pasiekimų stebėjimas, matavimas, fiksavimas kaip stiprusis 

pamokos aspektas fiksuotas 21 (16 proc.) pamokoje, kaip tobulintinas – 46 

(35 proc.) stebėtose pamokose. Šiose pamokose mokinių pasiekimai 

nefiksuoti, dėmesys asmeninei pažangai vidutiniškas.  

 

Remiantis vertintojų surinktais ir išanalizuotais duomenimis daroma išvada, 

kad Riešės gimnazijoje vertinimas ugdant ir rezultatai patenkinami, nes 

pasiekimų vertinimas pamokose planuojamas dažniausiai nenumatant ir 

mokiniams nepateikiant konkrečių vertinimo kriterijų, neformalusis 

formuojamasis vertinimas nepagrįstas konkrečiais argumentais, mokinių 

įtraukimas ir įsitraukimas į vertinimo ir įsivertinimo procesą pamokoje yra 

patenkinamas, o individualūs mokymo(si) rezultatai pamokoje retai 

planuojami, pripažįstami ir skatinami. 

Stiprieji vertinamos 

srities veiklos aspektai   

 

 

1. Geranoriški tarpusavio santykiai palankūs įtraukios kultūros kūrimui 

(2.2. – 3 lygis). 

 

Tobulintini vertinamos 

srities veiklos aspektai  

 

 

1. Įvairiapusės pagalbos teikimas kiekvienam (2.1. – 2 lygis). 

2. Pasiekimų ir pažangos vertinimas ir vertinimo būdų įvairovė pamokose 

(2.3. – 2 lygis).  

3. Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir reflektavimas (2.3. – 2  

lygis).  

Vertinamos srities 

rekomendacijos 

 

 

Gimnazijos vadovams vertėtų: 

užtikrinti švietimo pagalbos specialistų komandos sukomplektavimą bei 

veiksmingą jos darbo organizavimą; 

stiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo padėjėjų 
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bendradarbiavimą su dalykų mokytojais, modeliuojant veiksmingesnius 

mokymosi būdus, kuriant sąlygas visiems mokiniams sėkmingiau dalyvauti 

bendrame ugdymo(si) procese; 

tobulinti švietimo pagalbos mokiniui teikimą, įtraukiant į problemų 

sprendimą tėvus; 

kurti ir įgyvendinti mentorystės modelį gimnazijoje, bendradarbiaujant 

įvairiais lygmenimis: mokiniai – mokytojai (pagalbos mokiniui specialistai) 

– vadovai – socialiniai partneriai, teikti paramą vieni kitiems, pripažįstant 

visų skirtybes ir atliepiant poreikius. 

Metodinei tarybai vertėtų: 

inicijuoti diskusiją ir susitarti, kas yra gera šiuolaikinė pamoka; 

 

skatinti iniciatyvas pamokos kaitai nuo tradicinio ugdymo modelio link 

šiuolaikinio įtraukiojo ugdymo modelio, įgyvendinant „mokykla visiems ir 

kiekvienam“ koncepciją. 

Vaiko gerovės komisijai vertėtų: 

 

savo posėdžiuose periodiškai aptarti teiktos švietimo pagalbos mokiniui 

naudą, peržiūrėti jos teikimo organizavimą. 

 

Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams vertėtų: 

 

siekiant užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtrauktį, 

specialiajam pedagogui, mokytojo padėjėjui teikti pagalbą mokiniui klasėje 

ir, tik išskirtinais atvejais, savo kabinete; 

planuojant ir sudarant pritaikytas bei individualizuotas programas, laikytis 

tų pačių laikotarpių (trimestrų ar pusmečių), į kuriuos skirstomi mokslo 

metai; 

ugdymo procese aktyviau naudoti įvairias šiuolaikinio ugdymo priemones, 

į aktyvią veiklą mokinius įtraukiančius bei bendradarbiauti tarpusavyje 

skatinančius ugdymo(si) metodus. 

 

V. REKOMENDACIJOS DĖL MOKYKLOS VEIKLOS KRYPTINGUMO ORGANIZUOJANT 

ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ 

 

1. Sustiprinti pagalbos mokiniams teikimą, siekiant užtikrinti visų mokinių įtrauktį, tinkamai 

įgyvendinti įtraukiojo ugdymo sampratą ir „mokykla kiekvienam“ modelį: 

1.1. Gimnazijos vadovams: 

• veiksmingiau bendradarbiauti su savininku dėl reikiamų pagalbos specialistų etatų steigimo; 

• užtikrinti švietimo pagalbos specialistų komandos sukomplektavimą bei veiksmingą jų darbo 

organizavimą; 

• stiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo padėjėjų bendradarbiavimą su dalykų 

mokytojais; 

• organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius įtraukiojo ugdymo tema. 
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1.2. Metodinei tarybai: 

• inicijuoti ir organizuoti diskusijas apie įtraukiojo ugdymo sampratą, susitarimus dėl pedagogų 

vaidmens ir praktinės veiklos, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo sampratą gimnazijoje. 

1.3.Vaiko gerovės komisijai: 

• stiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo padėjėjų bendradarbiavimą su dalykų 

mokytojais, modeliuojant veiksmingesnius mokymosi būdus, kuriant sąlygas visiems mokiniams 

sėkmingiau dalyvauti ugdymo(si) procese bei tobulinti švietimo pagalbos mokiniui organizavimą 

įtraukiant į problemų sprendimą tėvus; 

• periodiškai aptarti švietimo pagalbos mokiniui teikimą, suteiktos pagalbos veiksmingumą, esant 

poreikiui peržiūrėti jos teikimo organizavimą. 

1.4. Mokytojams: 

• tęsti ir plėtoti sėkmingą įtraukiojo ugdymo praktiką, įgytas žinias ir kompetencijas labiau 

pritaikyti pamokose, pripažįstant mokinių įvairovę; 

• pamokose taikyti aktyvius mokymosi metodus, organizuoti probleminį, patirtinį mokymąsi 

eksperimentuojant, tiriant, atrandant, rengiant projektus; 

• ugdymą pamokoje organizuoti atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir individualumą, atliepiant 

kiekvieno mokinio poreikius bei mokymo(si) galimybes. 

1.4. Gimnazijos savininkui: 

• įsteigti reikiamus pagalbos mokiniui specialistų etatus, kad būtų suteikta savalaikė pagalba 

mokantis visiems mokiniams, kuriems tokia pagalba reikalinga. 

 

2. Sustiprinti mokinių pažangos stebėjimą, taikyti įvairias pasiekimų vertinimo strategijas ir 

būdus pamokoje ir panaudoti į(si)vertinimo informaciją tolimesnio mokymosi planavimui 

siekiant optimalios kiekvieno mokinio ūgties: 

2.1. Gimnazijos vadovams: 

• gimnazijoje susitarti dėl kiekvieno mokinio daromos pažangos stebėjimo ir fiksavimo pamokose, 

atsižvelgiant į Bendrųjų programų reikalavimus ir individualius mokinių skirtumus, poreikius bei 

galimybes; 

• remiantis Geros mokyklos koncepcijoje išskirtais kokybės kriterijais, apibrėžti aiškius 

susitarimus, stebėti nuoseklų jų laikymąsi; 

• inicijuoti bendradarbiavimą su kitų mokyklų mokytojais, turinčiais sėkmingų patirčių grįžtamojo 

ryšio strategijų taikymo, į(si)vertinimo informacijos naudojimo mokinių asmeninės pažangos siekiui 

srityse. 

2.2. Metodinei tarybai: 

• numatyti konkrečias priemones mokinių pasiekimams gerinti, vykdyti numatytų priemonių 

stebėseną, analizę, periodiškai vertinti jų veiksmingumą; 

• įvertinti turimus susitarimus aiškumo, tikslingumo, praktinio pritaikymo požiūriu, sistemingai 

stebėti susitarimų laikymąsi; 

• susitarti dėl būdų individualios mokinio pažangos matavimui pagal suformuluotus į(si)vertinimo 

kriterijus. 

2.3. Mokytojams: 

• tobulinti šiuolaikinės pamokos organizavimo kompetencijas, tikslingai jas naudoti pamokose; 

• planuojant pamokas numatyti pakankamai laiko tarpinių mokymosi rezultatų aptarimui ir 

asmeninės pažangos identifikavimui; 

• skatinti mokinius reflektuoti savo mokymąsi, remiantis įsivertinimo informacija planuoti 

tolimesnį mokymąsi; 

• mokytis taikyti įvairias vertinimo strategijas ir būdus kiekvieno mokinio gebėjimų gilesniam 

pažinimui, ugdymo(si) proceso bei daromos pažangos stebėjimui ir įvertinimui; 
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• analizuoti taikytų priemonių poveikį mokinių pažangai ir pasiekimams. 

2.4. Gimnazijos savininkui: 

• inicijuoti ir koordinuoti bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, turinčiomis sėkmingų patirčių 

grįžtamojo ryšio strategijų taikymo, į(si)vertinimo informacijos naudojimo mokinių asmeninės 

pažangos siekiui srityse. 

 

 

Vadovaujantysis vertintojas       Rimvydas Zailskas 
    

 

Vertinimo skyriaus vedėja                                    Snieguolė Vaičekauskienė  
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ĮVADAS 
 
Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 21 d. 
įsakymu Nr. V-1150), įteisina vertinamos mokyklos mokinių, jų tėvų ir pedagoginių darbuotojų 
apklausą kaip sudėtinę teminio išorinio vertinimo organizavimo dalį.  

Tyrimo rezultatai yra vienas iš informacijos šaltinių vertintojams atsakant į Mokyklų, 
vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 
2021–2022 metais, temos „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, 
vykdančiose bendrojo ugdymo programas“, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 
liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1254 nustatytus klausimus:  

• mokyklos pažanga įtraukties visiems sampratos link; 

• įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje: patirtys, sėkmės ir iššūkiai; 

• mokykloje puoselėjamos pagarbos įvairovei vertybės, lygiavertė vadovų, mokytojų, 
personalo ir mokinių partnerystė, dominuojanti įtraukios lyderystės kultūra, specialistų, 
mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas; 

• visų mokinių individualių mokymosi skirtumų, poreikių, galimybių ir specialiųjų ugdymosi 
poreikių ypatumų pažinimas ir atpažinimas; 

• mokytojų gebėjimas numatyti, su kokiomis programų, aplinkos ir metodų, veiklos būdų 
kliūtimis gali susidurti atskiri mokiniai ar jų grupelės;  

• ugdymo(si) sąlygos mokykloje ir mokytojų gebėjimas klasėje ugdomosios veiklos metu kurti 
bebarjerę mokymosi aplinką, kelti lanksčius tikslus, kurti metodų ir priemonių pasirinkimus 
mokiniams; 

• mikroklimatas: mokytojų gebėjimas klasėse kurti sąlygas, tinkamas mokiniams mokytis 
palankiausiu būdu – bendradarbiaujant, vieniems kitus paremiant, naudojantis individualia 
aplinka, technologijomis ir kt.; 

• veiklos įvairovė: mokytojų gebėjimas pasiūlyti mokiniams skirtingus variantus pasiekimams 
pademonstruoti, kad mokiniai galėtų maksimaliai, jiems priimtinais būdais atskleisti tai, ko 
jie išmoko; 

• personalizavimas: ugdymo proceso organizavimas stiprinant kiekvieno mokinio (įskaitant 
ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius), kaip besimokančio eksperto, gebėjimų 
ugdymą (aktyviai suvokiančio, savivaldaus, strateguojančio, savireguliatyvaus, motyvuoto 
mokinio ugdymą); 

• informacijos ir infrastruktūros prieinamumas: mokyklos ugdymo proceso aprūpinimo 
sistemos orientavimas į mokinių įvairovę, alternatyvių priemonių prieinamumas visiems 

• mokiniams, multimodalinio mokymosi galimybių užtikrinimas; 

• ugdymo(si) įvertinimas ir koregavimas: specialistų veikla individualių užsiėmimų metu 
įvertinant specialiųjų ugdymosi poreikių pobūdį, lavinant sutrikusias funkcijas, ugdant 
įgūdžius, kurių trūksta, kad mokinys galėtų dalyvauti bendroje ugdymosi veikloje; 

• komunikacija ir bendradarbiavimas: kaip pagalbos specialistai kartu su mokytojais planuoja 
ir organizuoja sėkmingą kiekvieno mokinio ugdymosi procesą; kaip mokyklos vadovas 
imasi iniciatyvos aptarti problemas, bendradarbiauja spręsdamas pagalbos specialisto ir / 
ar mokytojo iškeltą mokinių ugdymo(si) problemą. 

Tyrimo klausimynų struktūra ir teiginių turinys grindžiamas Įtraukiojo ugdymo struktūrą 
atskleidžiančiu Booth bei Ainscow (2002, 2016) modeliu ir turi sąsajas su teminio išorinio 
vertinimo rodiklių rinkiniu, patvirtintu Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 9 
d. įsakymu Nr. V-1254.   
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Ataskaitoje pristatomos įtraukiojo ugdymo nuostatos, tyrimo metodika, tyrimo imties charakteristika, 
mokinių, jų tėvų ir pedagoginių darbuotojų apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatų paskirtis:   

• suteikti informacijos, atkleidžiančios mokyklos bendruomenės požiūrį į Įtraukiojo ugdymo 
įgyvendinimo kryptingumą mokykloje, vertintojams atsakant į išorinio teminio vertinimo 
klausimus ir priimant mokyklos veiklos kokybės įvertinimo sprendimus dėl stipriųjų ir 
tobulintinų mokyklos veiklos aspektų.   

• padėti vertintojams pasirengti vizitui mokykloje: apklausos rezultatai gali būti vienas iš 
šaltinių formuluoti pirmines išorinio vertinimo hipotezes.  

• tyrimo duomenimis paremti vertintojų išvadas apie mokyklos veiklą: tyrimo rezultatai gali 
padėti objektyviau įvertinti tuos mokyklos veiklos aspektus, kurie išorinio vertinimo metu 
tiesiogiai gali būti nestebimi (pvz. tėvų bendravimą su mokytojais, dalyvavimą tėvų 
susirinkimuose ir kt.). 

• suteikti informaciją mokyklos vadovams ir mokytojams apie tai, kaip mokyklą vertina 
mokiniai ir jų tėvai.  
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1. ĮTRAUKIOJO UGDYMO NUOSTATOS 
 

Įtraukiojo ugdymo samprata ir apibrėžtys 

Per pastaruosius šešiasdešimt metų visame pasaulyje socialinėje ir švietimo srityje įvyko daug 

pokyčių. Vienas iš jų – tradicinės ugdymo paradigmos virsmas į besimokantįjį orientuotą ugdymą, į 

pagarbą asmenybei, skirtybių pripažinimą, toleranciją. XX a. aštuntojo dešimtmečio viduryje JAV 

ėmė plisti įtraukiojo ugdymo (angl. inclusive education) idėjos, kurių pagrindas – tikėjimas, kad teisė 

į ugdymąsi yra pagrindinė žmogaus teisė. Lygios galimybės ir įtrauktis – tai vieni iš svarbiausių 

ateities švietimo (iki 2030 m.) uždavinių, kuriuos 2015 m. vykusiame Pasaulio švietimo forume 

paskelbė UNESCO1. Šią ateities švietimo kryptį dar labiau sustiprino tais pačiais metais priimta JT 

Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 

2030 metų“ (A/RES/70/1, 2015)2.  

Įvairios tarptautinės organizacijos, formuojančios tarptautinę švietimo politiką (UNESCO, Jungtinių 

Tautų Organizacija, Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūra ir kt.), įtraukųjį ugdymą 

apibūdina kaip nuolat besikeičiantį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems 

visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius 

gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Šiandien pripažįstama, kad įtraukties 

sąvoką reikėtų vartoti kalbant ne tik apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius ugdytinius, bet ir 

apie kitus besimokančiuosius, kurie gali būti pažeidžiami dėl savo skirtybių ir dėl jų diskriminuojami.  

Mokyklose, besivadovaujančiose įtraukiojo ugdymo principais, skirtybės toleruojamos ir vertinamos 

kaip galimi ištekliai, o ne kaip problemos, tikima, kad kiekvienas gali mokytis ir išmokti, keičiamas ne 

mokinys, o mokykla, siekiant pašalinti visas galimas kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą 

kiekvienam3.  

Įtraukusis ugdymas reiškia mokyklos pasirengimą priimti visus besimokančiuosius, nepaisant jokių 

individualių ypatybių, kliūčių ar sunkumų, ir užtikrinti efektyvų ugdymąsi. Pasak Ališauskienės, 

Miltenienės (2018)4 įtraukusis ugdymas nėra vien tik ugdymo prieinamumas ir (arba) įtraukimas. 

Pirmiausia tai – vertybių, nuostatų, įsitikinimų kaita. Svarbu suprasti, kad tai nenutrūkstantis 

mokyklos kaitos ir tobulėjimo procesas, niekada nepasiekiantis  tobulumo lygmens.  

Įtrauktis ugdyme neįsivaizduojama be kiekvieno besimokančiojo buvimo bendrose fizinėse aplinkose 

su savo bendraamžiais (įsitraukimo), dalyvavimo bendrose veiklose ir pasiekimų kokybės užtikrinimo 

(Ainscow, Booth, Dyson, 2006). Remiantis šia nuostata yra išskiriamos trys įtraukiojo ugdymo 

sąlygos: įtraukimas, dalyvavimas ir pasiekimai (žr. 1.1 pav.).  

Įvairių ypatingumų turinčių besimokančiųjų buvimas kartu bendrose ugdymosi aplinkose – pirmoji 

įtraukiojo ugdymo sąlyga ir tolesnių procesų pradžia. Įtraukimo ir teisės būti bendrose ugdymosi 

aplinkose užtikrinimas yra pagrindas tolesniems įtraukiojo ugdymo procesams. Taip pat yra svarbu 

užtikrinti besimokančiojo aktyvų ir prasmingą dalyvavimą, galimybę būti klasės / mokyklos 

bendruomenės dalimi, atlikti reikšmingą vaidmenį bendruomenės gyvenime. Pasiekimai – trečiasis 

pirmuosius du papildantis įtraukiojo ugdymo elementas. Svarbu suprasti, kad siekiant įtraukiojo 

 
1 UNESCO (2015). Framework for Action Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong 
learning for all. World Education Forum 2015.  
2 A/RES/70/1. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. 
United Nations. 
3 CRPD/C/GC/4. (2016). General comment No. 4, article 24: Right to inclusive education. UN Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities - CRPD, 2 September 2016. http://www.refworld.org/docid/57c977e34.html 
4 Ališauskienė, S., Miltenienė, L. (2018). Inkliuzinis ar įtraukusis ugdymas: socialinių konstruktų interpretacijos švietimo 
kaitos kontekste. Specialusis ugdymas, 1(38), 11–32. 
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ugdymo kokybės būtini visi trys papildantys vienas kitą komponentai. Tik realizuojami kartu, jie gali 

padėti siekti kiekvieno besimokančiojo veiksmingo mokymosi ir pažangos.  

 

1.1 pav. Įtraukiojo ugdymo lygmenys (pritaikyta pagal Ainscow, Booth, Dyson, 2006) 

 

Booth ir Ainscow (20025, 20166) teigia, kad įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas turi būti grindžiamas 

sisteminiu požiūriu, siejant įtraukiojo ugdymo politikos formavimą, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą 

ir įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimą. Įtraukusis ugdymas vienu metu yra ir mokyklos filosofija, 

ir reali praktika, grindžiama tam tikromis mokymo ir mokymosi teorijomis. Mokyklos politika negali 

egzistuoti be praktikos, nes politiką įgyvendina ir paverčia praktika socialiniai veikėjai (individai ar jų 

grupės), todėl norint sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo idėjas būtina ieškoti būdų, kaip tai 

padaryti įvairiuose mokyklos socialinės sistemos lygmenyse – mikro, mezo, makro. Bet kokia politika 

ir praktika įgauna tam tikrą formą ir turinį tik socialiniams veikėjams (mokiniams, jų tėvams ir 

mokytojams) veikiant konkrečiuose kontekstuose.  

Įtraukiojo ugdymo dimensijos  

Sisteminį požiūrį į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą atskleidžia Booth bei Ainscow (2002, 2016) 

sukurtas mokyklos kaitos modelis. Remiantis šiuo modeliu, mokykloje įtrauktis analizuojama, 

vertinama ir realizuojama trijose tarpusavyje susijusiose dimensijose: 1) įtraukiojo ugdymo kultūros 

kūrimo; 2) įtraukiojo ugdymo politikos įgyvendinimo; 3) įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo (žr. 

2 paveikslą). 

 

1.2 pav. Įtraukiojo ugdymo dimensijos (pagal Booth, Ainscow, 2002; 2016) 

 
5 Booth T., Ainscow M. (2002). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. 2nd edition. CSIE 
6 Booth T., Ainscow M. (2016). The Index for Inclusion: a Guide to School Development led by inclusive values. 4th 
edition. IfIN (Index for Inclusion Network).  

PASIEKIMAI

DALYVAVIMAS 

ĮTRAUKIMAS
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Įtraukiojo ugdymo kultūros dimensijoje kuriama saugi, visus priimanti ir bendradarbiaujanti 
bendruomenė, kurioje kiekvienas jaučiasi vertingas. Siekiama, kad įtraukiojo ugdymo vertybės būtų 
žinomos ir suprantamos visiems mokyklos darbuotojams, mokiniams, tėvams, jomis būtų dalijamasi. 
Įtraukiojo ugdymo kultūros dimensija apima:  

• Mokyklos bendruomenės kūrimą, kurioje kiekvienas narys jaučiasi priimtas ir svarbus, 
mokiniai padeda vienas kitam, darbuotojai bendradarbiauja tarpusavyje, vyrauja pagarbos 
vienas kitam atmosfera, mokyklos ir tėvų / globėjų partnerystė, mokyklos ir švietimo 
administratorių / steigėjų bendradarbiavimas, o vietos bendruomenė įtraukiama į mokyklos 
gyvenimą.  

• Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimą, kai bendruomenėje vyrauja aukšti lūkesčiai 
kiekvienam mokiniui,  vadovai, mokyklos darbuotojai, mokiniai ir tėvai / globėjai aptaria ir 
dalijasi įtraukiojo ugdymo filosofija, kiekvienas mokinys yra vertingas ir vertinamas, mokyklos 
darbuotojų ir mokinių santykiai grįsti žmogiškosiomis vertybėmis, mokyklos darbuotojai siekia 
pašalinti bet kokias sėkmingo mokymosi ir dalyvavimo ugdyme kliūtis, mokykla siekia išvengti 
bet kokios diskriminacijos, yra sukurta skaidri / teisinga įdarbinimo ir darbuotojų skatinimo 
sistema.  

Įtraukiojo ugdymo politikos dimensijos įgyvendinimas reiškia, kad įtraukiojo ugdymo idėjas 
įvirtinti siekiama visuose mokyklos dokumentuose. Mokykloje vykdoma tokia politika, kuri skatina 
kiekvieno priėmimą, įsitraukimą ir dalyvavimą nuo pat pirmos tapimo bendruomenės nariu dienos. 
Pokyčiai strategiškai planuojami. Bet kokia pagalba teikiama vadovaujantis įtraukties principais. 
Įtraukiojo ugdymo politikos dimensija apima: 

• Mokyklos prieinamumą ir atvirumą kiekvienam besimokančiajam, kai vengiama bet kokios 
selekcijos ir segregacijos apraiškų; veiklos organizuojamos neskirstant besimokančiųjų pagal 
gebėjimus, pasiekimus, negalias, lytį ir pan.; kiekvienam mokiniui pritaikoma fizinė aplinka, 
veikia sukurta paramos naujokams sistema. 

• Pagalbą įvairovei, kuri reiškia kiekvieno besimokančiojo individualumo ir galimybių 
pripažinimą, reikalingos pagalbos sistemos, mažinančios mokymosi kliūtis, sukūrimą ir jos 
koordinavimą, savivertės ir pasitikėjimo savimi skatinimo politiką, pozityvaus elgesio 
skatinimo sistemos taikymą ir patyčių prevenciją, mokyklos nelankymo priežasčių ieškojimą 
ir šalinimą, į įtraukųjį ugdymą orientuotą profesinį tobulėjimą.  

Įtraukiojo ugdymo praktika – tai kasdienės situacijos mokykloje, atspindinčios mokyklos kultūrą ir 
politiką. Pamokos planuojamos ir vedamos, atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę. Mokiniai – 
aktyvūs ugdymosi proceso dalyviai visuose jo etapuose. Atrandami ir panaudojami visi galimi 
materialieji ir žmogiškieji ištekliai, skatinantys mokymąsi ir dalyvavimą. Remiantis Booth ir Ainscow 
(2002, 2016) sukurtu modeliu, įtraukiojo ugdymo praktika siejama su: 

• tinkama mokymosi orkestruote, kur ypatingą reikšmę turi ugdymosi turinio prieinamumo 
užtikrinimas, diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymosi planavimas, 
užtikrinantis kiekvieno besimokančiojo įsitraukimą ir dalyvavimą, vaiko mokymąsi aktyviai 
mokytis, įvairovės pažinimą ir skatinimą, mokinių pagalbą vienas kitam, visų 
bendradarbiavimą, kiekvieno mokinio įsitraukimą į neformalias veiklas; 

• išteklių mobilizavimu, kai galimi mokymosi ištekliai, užtikrinantys kiekvieno dalyvavimą ir 
mokymąsi, yra visiems vienodai prieinami, o mokinių skirtybės (tokios, kaip: kalba, amžius, 
pasiekimai, kultūrinė patirtis, negalia) pripažįstamos ir panaudojamos ugdymo procese kaip 
ištekliai, taip pat aktyviai pasitelkiami išoriniai (žmogiškieji, materialieji) ištekliai;  

• integruotu ugdymo turiniu pritaikytu kiekvienam ir grįstu įtraukties vertybėmis, kai mokomasi 
ne atskirų dalykų, o temų, kurios svarbios tam, kad galėtumėme išgyventi ir kartu sugyventi; 
ugdymo turinys -  tai ne tik tai, ko formaliai mokoma per pamokas ar veiklas, bet ir tai, ką 
vaikai ir suaugę patiria būdami mokykloje (kaip mokome ir kaip mokomės). 
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Praktikos dimensijoje realizuojant įtraukties principus ypatingą svarbą įgyja ugdymo turinio 
prieinamumo užtikrinimas konstruojant ugdymosi turinį ir organizuojant mokymąsi. Graham7 (2020) 
pabrėžia universalumo prieigos taikymo svarbą didinant prieinamumą. Autorė išskiria šias 
universalumo didinimo galimybes – universalaus dizaino mokymuisi (UDM) strategijos taikymą ir 
ugdymo diferencijavimą bei personalizavimą (suasmeninimą). Šias strategijas rekomenduojama 
taikyti lygiagrečiai.  

Pripažįstama, kad įtraukiojo ugdymo realizavimo praktikoje kontekste ypač aktualūs Rose, Meyer 
(2002)8 darbai, kuriais autoriai sukūrė ir pagrindė UDM modelį, kurį taikant galima sukurti tokią 
mokymosi aplinką, kuri užtikrintų sėkmingą kiekvieno besimokančiojo mokymąsi. Taikant UDM 
akcentuojama būtinybė taip organizuoti ugdymą, kad būtų atsižvelgta į įvairius mokinių poreikius 
(Zhang ir kt., 20219). UDM filosofija ir praktika įgyvendinama  laikantis trijų pagrindinių principų 
(CAST 2018)10   - išreikštų klausimais „kodėl“, „ko“ ir „kaip“ mokomės: 

Įvairių į(si)traukimo būdų numatymas siejamas su klausimu „kodėl mokomasi“, nes sudaro 
daugiau galimybių atliepti mokinių asmeninius interesus, skatina susidomėjimą, motyvaciją, 
atkaklumą, didina savireguliaciją.  Pabrėžiama, kad aktualizuojant klausimą „kodėl“ svarbu 
padėti mokiniams nusimatyti tikslus, leisti daryti klaidas ir iš jų mokytis, skatinti mokinių 
savivaldų mokymąsi, refleksiją ir įsivertinimą, sudaryti mokiniui galimybę rinktis ir pačiam 
apsispręsti.  

Įvairūs perteikimo būdai siejami su klausimu „ko mokomasi“. Mokymosi turinys turėtų būti 
pateikiamas ir suvokiamas labai įvairiais būdais, mokiniams sudaroma galimybė pasirinkti 
jiems priimtiniausią informacijos ir žinių apdorojimo bei įsisavinimo būdą.    

Įvairūs veiklos ir išraiškos būdai yra nukreipti į mokinių asmeninio santykio kūrimą su aplinka, 
realiomis situacijomis, sudaroma galimybė parodyti savo žinojimą ir išmokimą įvairiomis 
formomis ir būdais. Leidžiama mokytis įvairiais būdais (individualiai, porose, grupėse), 
naudotis technologijomis mokantis, yra numatyta ir mokiniui žinoma bei suprantamai pateikta 
pagalbos sistema susidūrus su sunkumais.  

Nepaisant to, kad UDM koncepcija gana nauja ir dar stokojama pakankamai jos veiksmingumą 
pagrindžiančių įrodymų (Cologon, Lassig, 202011), visgi pripažįstama, kad universalumo didinimas, 
ugdymo diferencijavimas ir personalizavimas (suasmeninimas) yra kelias į sėkmę ugdant mokinių 
grupes, guriose didelė mokinių įvairovė (Graham, 2020).  

Kiekvienos įtraukiojo ugdymo dimensijos struktūra pagal Booth ir Ainscow (2002; 2016) įtraukties 
indeksą pateikiama 1.1 lentelėje. 

  

 
7 Graham L. (2020). Inclusive Education for the 21st Century. Theory, Policy and Practice. Routledge. Tailor and Francis 
Group. 
8 Rose, D.H. & Meyer, A. (2002), Teaching Every Student in the Digital Age: Universal design for learning, Alexandria, 
VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 
9 Zhang L., Jackson H. A., Yang S., Basham J. D., Williams C. H., Carter R. A. (2021). Codesigning learning 
environments guided by the framework of Universal Design for Learning: a case study. Learning Environments Research 
https://doi.org/10.1007/s10984-021-09364-z 
10 Centre for Applied Special Technology (CAST) (2018). Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2, 
<http://udlguidelines.cast.org> 
11 Cologon K., Lassig C. (2020). Universal approaches to curriculum, pedagogy and assessment / in Inclusive Education 
for the 21st Century. Theory, Policy and Practice. (Ed. Graham L.). Routledge. Tailor and Francis Group. 
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1.1 lentelė. Įtraukiojo ugdymo dimensijų turinys pagal Booth ir Ainscow (2002; 2016) įtraukties 

indeksą 

 

 

 

MOKYKLOS KULTŪRA 

Bendruomenės kūrimas 

Priėmimas 

Pagalba vienas kitam  

Mokytojų bendradarbiavimas  

Pagarbus bendravimas 

Mokyklos ir tėvų partnerystė  

Mokyklos ir jos steigėjo bendradarbiavimas  

Vietos bendruomenės įtraukimas  

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Aukšti lūkesčiai kiekvieno pasiekimams  

Dalijimasis įtraukiojo ugdymo vertybėmis ir filosofija  

Nelygstama vertė  

Bendražmogiški santykiai  

Kliūčių šalinimas  

Diskriminacijos vengimas  

MOKYKLOS POLITIKA 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Personalo politikos skaidrumas  

Pagalba naujam darbuotojui 

Mokyklos atvirumas mokinių įvairovei   

Fizinės aplinkos prieinamumas  

Pagalba naujam mokiniui  

Heterogeninis grupavimas  

Pagalba įvairovei 

Mokymosi kliūčių šalinimas  

Įtraukiojo ugdymo kompetencijų plėtra 

Etiketizavimo, kategorizavimo vengimas  

Dalyvavimą skatinanti pagalba SUP mokiniams  

Pagalba  dvikalbiams, daugiakalbiams mokiniams  

Emocinė parama 

Pozityvaus elgesio skatinimas vs bausmių sistema  

Mokyklos nelankymo priežasčių ieškojimas ir šalinimas  

Patyčių prevencija 

PRAKTIKA  

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto (personalizuoto) mokymosi planavimas  

Kiekvieno įsitraukimas ir dalyvavimas  

Įvairovės pažinimas ir skatinimas  

Vaiko mokymas aktyviai mokytis  

Mokinių pagalba vienas kitam ir mokymasis bendradarbiaujant  

Kiekvieno pažangą skatinantis vertinimas  

Pozityvų elgesį skatinančios taisyklės  

Mokytojų bendradarbiavimas  

Įtraukioji švietimo pagalba 

Asmeninę pažangą skatinantys namų darbai  

Įvairi popamokinė veikla  

Išteklių mobilizavimas 

Skirtybės - ištekliai  

Stiprybės – ištekliai 

Išteklių paieška 

Išteklių įvairovė ir prieinamumas  

Efektyvus išteklių naudojimas  
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Siekiant poveikio visose minėtose dimensijose ir įtraukųjį ugdymą įtvirtinančių pokyčių mokyklos 
kultūroje, politikoje ir praktikoje svarbu:  

• užtikrinti atsakingą ir įsipareigojusią lyderystę (angl. committed leadership), kuria 
siekiama kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką įvairiais lygmenimis ir visose 
mokyklos aplinkose: bendraujant ir mokantis klasėje, bendraujant su tėvais, neformaliose 
veiklose, darbuotojų susitikimuose ir kt.;  

• laikytis holistinio požiūrio į asmenį ir ugdymą, kuriuo siekiama pažinti kiekvieną 
besimokantįjį ir identifikuoti jo gebėjimus, panaudoti juos atskleidžiant asmeninį potencialą, 
personalizuojant ugdymą;  

• užtikrinti informacijos ir fizinių aplinkų prieinamumą kiekvienam bendruomenės nariui;  

• kurti mokymuisi draugišką aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus, priimtas, sulaukia 
pagalbos, yra skatinamas mokytis ir išreikšti save;  

• diferencijuoti, individualizuoti, personalizuoti (suasmeninti) ugdymą;  

• kiekvienam suteikti pagalbą, atsižvelgiant į individualius besimokančiojo poreikius, 
sudarant mokytojams galimybę tobulinti kompetenciją įtraukiojo ugdymo srityje, mokantis 
vieniems iš kitų bendradarbiavimo ir problemų sprendimo procesuose;  

• užtikrinti reikalingus išteklius, kurie turi būti efektyviai valdomi (Booth ir Ainscow (2002, 
2016).  

 

Mokyklos įtraukiojo ugdymo kryptingumo raišką bendruomenės nuostatų, vadybos ir lyderystės, 
ugdymo(si) ir mokinių patirčių aspektais atskleidžia Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 
liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintas teminio išorinio vertinimo „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 
kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ rodiklių rinkinys, apimantis 
svarbiausius bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų veiklos aspektus, susijusius su 
įtraukiojo ugdymo kryptingo įgyvendinimo aspektais (žr. 1.2 lentelę ir 1 priedą) .  
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1.2 lentelė. Teminio išorinio vertinimo „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas 

mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ rodiklių rinkinio struktūra  

1 vertinamoji veiklos sritis. Lyderystė ir vadyba 

1.1. Perspektyva ir 
bendruomenės 
susitarimai 

Vizijos bendrumas 
Veiklos kryptingumas 
Sprendimų pagrįstumas 
Planų gyvumas 
Optimalus išteklių paskirstymas  

1.2. Lyderystė Lyderystė mokymuisi  
Įsipareigojimas susitarimams  

1.3. Mokyklos savivalda Skaidrumas ir atvirumas  
Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas 

1.4. Veikimas kartu Bendradarbiavimo kultūra  
Kolegialus mokymasis  

1.5. Bendradarbiavimas 
su tėvais/ globėjais 

Pažinimas ir sąveika 
Į(si)traukimas  

1.6. Mokyklos 
tinklaveika 

Atvirumas 
Prasmingumas 

1.7. Kompetencija Pozityvus profesionalumas  

1.8. Nuolatinis profesinis 
tobulėjimas 

Reiklumas sau 
Atkaklumas ir nuoseklumas 

2 vertinamoji veiklos sritis. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

2.1. Ugdymo(si) 
planavimas 

Ugdymo(si) tikslai  
Mokinių įvairovės pažinimas  
Pastoliavimas mokiniui ugdymo procese 
Planavimo lankstumas ir nuoseklumas  
Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų vaidmenys  
Pagalba mokiniui ir šeimai  

2.2. Įgalinantis 
vadovavimas mokymuisi 
ir mokinių mokymosi 
patirtys 

Visų mokinių motyvuojantis įtraukimas į mokymosi procesą  
Sąlygų supratimui ir giliam mokymuisi sudarymas  
Sąlygų sudarymas strategiškai taikyti ir įvairiais būdais pademonstruoti žinojimą 
Įtraukios kultūros kūrimas  

2.3. Vertinimas ugdant ir 
rezultatai 

Pasiekimų vertinimas mokinių įvairovėje  
Sistemingai taikomas formuojamasis vertinimas  
Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys  
Rezultatai (pasiekimai ir pažanga)  

 

Įtraukiojo ugdymo indekso dimensijų turinio ir Bendrojo ugdymo mokyklų Įtraukiojo ugdymo 
įgyvendinimo kryptingumo išorinio vertinimo rodiklių sąsajos nurodomos pateikiant tyrimo 
instrumentų struktūras.  
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2. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO TYRIMO METODIKA 

Tyrimo tikslas – atlikti mokinių, jų tėvų ir pedagogų nuomonės tyrimą apie įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimą mokykloje.   

Tyrimo metodas – anketinė apklausa.  

Tyrimo organizavimas ir duomenų rinkimo metodas. Duomenys rinkti virtualiu būdu, apklausiant 

5 – 8 (arba pagrindinėse mokyklose 5 – 10) klasių mokinius ir 2 – 4 gimnazijos klasių mokinius ir jų 

tėvus bei 2 – 4 klasių mokinių tėvus, mokyklos pedagogus, išskyrus mokyklos direktorių. 

Atsakomybė už klausimynų pateikimą respondentams ir imties reprezentatyvumą deleguota 

mokyklų vadovams.  

Analizuojant tyrimo duomenis, reikėtų atkreipti dėmesį į tyrimo rezultatų patikimumą įvertinant 

matavimo paklaidą priklausančią nuo imties dydžio.  

2.1 lentelė. Tyrimo paklaida priklausomai nuo generalinės aibės ir imties dydžio (proc.) 

Generalinė aibė 
Imties dydis (respondentų skaičius) 

10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

20 22,5 0,0             

40 27,2 15,7 0,0            

60 28,5 18,0 9,0 0,0           

80 29,2 19,1 11,0 6,4 0,0          

100 29,5 19,7 12,1 8,0 4,9 0,0         

150 30,0 20,5 13,3 9,8 7,5 5,7 0,0        

200 30,3 20,8 13,9 10,6 8,5 6,9 4,0 0,0       

250 30,4 21,1 14,2 11,1 9,1 7,6 5,1 3,1 0,0      

300 30,5 21,2 14,4 11,3 9,4 8,0 5,7 4,0 2,5 0,0     

350 30,6 21,3 14,6 11,5 9,6 8,3 6,1 4,5 3,3 2,1 0,0    

400 30,6 21,4 14,7 11,7 9,8 8,5 6,3 4,9 3,8 2,8 1,9 0,0   

450 30,7 21,4 14,8 11,8 9,9 8,7 6,5 5,2 4,1 3,3 2,5 1,6 0,0  

500 30,7 21,5 14,9 11,9 10,1 8,8 6,7 5,4 4,4 3,6 2,9 2,2 1,5 0 

600 30,8 21,6 15,0 12,0 10,2 9,0 6,9 5,7 4,7 4,0 3,4 2,8 2,3 1,8 

700 30,8 21,6 15,1 12,1 10,3 9,1 7,1 5,9 5,0 4,3 3,7 3,2 2,8 2,3 

 

Tyrimo duomenų analizės metodai. Kiekybiniai apklausos duomenys susisteminti taikant 

aprašomosios statistikos metodus ir naudojant SPSS 22.0 for Windows (angl. Statistical Package 

for the Social Sciences) programinę įrangą. 

Tyrimo instrumentų sandara. Remiantis įtraukiojo ugdymo nuostatomis ir Booth, Ainscow (2002, 

2016) įtraukiojo ugdymo modeliu, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas matuojamas trijose tarpusavyje 

susijusiose dimensijose: 1) įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimo; 2) įtraukiojo ugdymo politikos 

įgyvendinimo; 3) įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo. Klausimynuose pateikiami Įtraukiojo 

ugdymo indeksą atitinkantys klausimai, tačiau jų skaičius ir formuluotės pedagogų, mokinių ir jų tėvų 

klausimynuose skiriasi. Klausimynai turi sąsajų su teminio išorinio vertinimo rodiklių rinkinio 

struktūros, patvirtintos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1254 

turiniu (žr. 2.2 –  2.4 lenteles).  

Savo pritarimą ar nepritarimą kiekvienam teiginiui respondentai galėjo išreikšti pasirinkdami  vieną 

iš atsakymo variantų: Tikrai taip, Lyg ir taip, Nei taip, nei ne, Lyg ir ne, Tikrai ne, Nežinau, negaliu 

atsakyti. Anketose visoms respondentų grupėms pateiktas atviras klausimas, kuriuo paprašyta 

įvardinti siūlymus įtraukties mokykloje stiprinimui: Ką siūlytumėte mokykloje daryti kitaip, kad 

KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę? 
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Klausimynų sąsajos su įtraukties indeksu ir teminio išorinio vertinimo rodikliais 

2.2 lentelė. Klausimyno mokiniams struktūra ir sąsajos su vertinimo rodikliais   

Indekso  
dimensija 

Sritis Teiginiai 
Vertinimo 
rodikliai 

M
O
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Y

K
L

O
S

 K
U

L
T

Ū
R

A
 B

e
n

d
ru

o
m

e
n

ė
s
 

k
ū

ri
m

a
s
 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokyklos mokytojai ir kiti 
darbuotojai yra labai draugiški 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokytojai barasi, jei suklystu ar 
ko nors nemoku 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Priėmimas 
Mokytojai įdėmiai išklauso mano 
siūlomas idėjas 

1.3 Mokyklos savivalda  
1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Pagalba vienas 
kitam 

Mano mokytojai man visada 
padeda 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mano mokytojams patinka man 
padėti 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Aš padedu klasės draugams, kai 
jiems kyla sunkumų 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

M
O

K
Y

K
L

O
S

 K
U

L
T

Ū
R

A
 

Įt
ra

u
k

io
jo

 u
g

d
y
m

o
 v

e
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y
b

ių
 

p
u

o
s

e
lė

ji
m

a
s
 Bendražmogiški 

santykiai 

Mokytojams įdomu, kuo aš 
domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

1.7 Kompetencija 

Aš gerai sutariu su savo klasės 
auklėtoja/u 

1.7 Kompetencija 

Savo mokykloje aš turiu keletą 
gerų draugų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas 
(Nelygstama 
vertė) 

Mano darbai yra 
demonstruojami klasėje, 
mokykloje 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

M
O

K
Y

K
L

O
S

 

P
O

L
IT

IK
A

 

M
o

k
y
k
lo

s
 

a
tv

ir
u

m
a
s
 i
r 

p
ri

e
in

a
m

u
m

a
s
 Vadovavimas 

mokyklai  
Mokyklos vadovai man yra 
autoritetas 

1.2 Lyderystė 

Mokyklos 
atvirumas mokinių 
įvairovei   

Mokytojus erzina „kitokie“ savo 
išvaizda, elgesiu, požiūriu vaikai 

1.7 Kompetencija  

M
O

K
Y

K
L

O
S

 P
O

L
IT

IK
A

 

P
a
g

a
lb

a
 į

v
a
ir

o
v
e
i 

Emocinė parama 
Kai man negera, esu 
nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

1.7 Kompetencija  

Pozityvaus 
elgesio skatinimas 
vs bausmių 
sistema 

Mokytojai visada padeda 
teisingai išspręsti kilusius 
konfliktus 

1.7 Kompetencija 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys  

Jei kas nors blogai elgiasi, 
dažnai yra išvaromi iš klasės ar 
išsiunčiami namo 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokyklos 
nelankymo 
priežasčių 
ieškojimas ir 
šalinimas 

Jei aš praleidžiu pamokas, 
mano klasės auklėtoja/as visada 
paklausia, kas man buvo nutikę 

1.7 Kompetencija  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Patyčių prevencija 

Būna, kad vaikai iš manęs 
tyčiojasi 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Kai kurie mano klasės draugai 
prasivardžiuoja 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Būna, kad kiti mokiniai  mane 
stumdo ar kitaip skriaudžia 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Būna, kad facebooke ar telefonu 
gaunu įžeidžiančių žinučių 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
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Jei iš manęs tyčiojasi, aš 
pasakau mokytojams 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

P
R

A
K

T
IK

A
 M

o
k

y
m

o
s

i 
o

rk
e
s
tr

u
o

tė
 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Kartu su mokytojais aptariame, 
ką turiu išmokti artimiausiu metu 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas 

Mokytojai man dažnai leidžia 
pasirinkti, kokias užduotis atlikti 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Klasėje visuomet spėju atlikti 
pateiktas užduotis 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Įvairovės 
pažinimas ir 
skatinimas 

Pamokų metų daug kalbame 
apie kultūrų ir žmonių įvairovę  
pasaulyje (pvz. apie skirtingas 
kultūras, rases, religijas, žmones 
su negalia) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią 
gausiu pažymį   

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys  
2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Galiu pasirinkti, kokiu būdu 
pristatysiu savo atliktą darbą 
(žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)  

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Kai susiduriu su sunkumais 
atlikdamas/a užduotį, prašau 
mokytojų pagalbos 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokytojai mus dažnai skirsto 
dirbti porose, grupėse 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Man draugai padeda, kai 
susiduriu su sunkumais 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokytoja skiria namų darbus 
daryti kartu su klasės draugu/ 
drauge  

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Kiekvieno 
pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojai visada pasako, kaip 
bus vertinamos užduotys 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Mokytojo pateikti atliktų 
užduočių komentarai  man 
visada aiškūs ir suprantami 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės 

Mūsų mokyklos taisyklės yra 
teisingos 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės 
susitarimai  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti 
pašalintas iš mokyklos 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys  

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Man lengviau mokytis, kai tam 
tikrose pamokose man padeda 
specialusis pedagogas  

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Asmeninę 
pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Dažniausiai suprantu, kaip reikia 
atlikti namų darbus 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokymosi patirtys 

Man patinka sužinoti ką nors 
nauja 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Man įdomu tai, ko mokausi 
mokykloje 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, 
kuriuos labai mėgstu 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Jei ko nesuprantu, visada 
stengiuosi išsiaiškinti   

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Dažnai padarau daugiau negu 
užduota 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Kai mokytojai aiškina, dažnai 
galvoju apie kitus dalykus 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 
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Sunkių užduočių aš dažniausiai 
nedarau arba bandau nusirašyti 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Mokykloje man nuobodu 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Tai, ko mokausi, man yra per 
sunku 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mielai leidžiu laiką mokykloje po 
pamokų (bibliotekoje, sporto 
salėje, būreliuose ir kt.)   

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Pertraukų metu man yra ką 
veikti mokykloje 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokykloje yra jaukių ir patogių 
vietų prisėsti, pabūti 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

P
R

A
K

T
IK

A
 

Iš
te

k
li

ų
 m

o
b

il
iz

a
v
im

a
s
 

Išteklių įvairovė ir 
prieinamumas 

Mokydamiesi mes dažnai 
naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt.  

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

Jei man kyla sunkumų, galiu bet 
kada pasinaudoti papildomomis 
priemonėmis (programėlėmis 
telefone, kompiuteryje ar kt.), 
kurios  man padeda atlikti 
užduotis 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės 
susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir 
mokinių mokymosi patirtys 

 

 

 

 

2.3 lentelė. Klausimyno tėvams struktūra ir sąsajos su vertinimo rodikliais   

Dimensija Sritis Teiginiai Rodikliai 
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Priėmimas Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami 
1.3 Mokyklos savivalda  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokykloje mokiniai ir mokytojai 
vieni su kitais elgiasi pagarbiai 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.7 Kompetencija 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Tėvai yra įtraukti į mokyklos 
gyvenimą 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Mokykloje mokytojų ir tėvų 
susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi 
rezultatus  

1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Pastebėjau, kad mokytojams 
nepatinka aktyviai ugdymo 
procesu besidomintys tėvai  

1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių 
bendravimo su tėvais formų (klubų, 
popiečių, bendrų žygių ir pan.)  

1.3 Mokyklos savivalda  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 
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Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams 

Mokytojai mano vaikui padeda 
siekti geriausio rezultato 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Nelygstama vertė 
Mokytojams kiekvienas vaikas yra 
svarbus ir vertingas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.7 Kompetencija  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Bendražmogiški 
santykiai 

Kai mano vaikui kyla sunkumų, 
mokytojai noriai suteikia pagalbą 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mano vaikas pastebi, kad 
mokytojai turi savo „numylėtinius“ 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 
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 Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos 
bendruomenę pokyčiams ugdymo 
srityje 

1.2 Lyderystė 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei  

Į mokyklą priimamas kiekvienas 
vaikas, nepriklausomai nuo jo 
gebėjimų, tėvų socialinio statuso, 
negalių ar sutrikimų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokykla moko suprasti ir priimti 
vaikus iš  šeimų, kurios gyvena 
kitaip, nei mes (kito  socialinio 
statuso, tikėjimo, rasės ir kt.) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokytojai stengiasi vienodai gerai 
dirbti su kiekvienu vaiku, 
nepriklausomai nuo vaiko 
gebėjimų ir pasiekimų  

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.7 Kompetencija  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mokykla daro viską, kad naujokai ir 
jų tėvai  mokykloje jaustųsi priimti 
ir emociškai saugūs   

1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 
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Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokykloje visada suteikiama 
reikalingų specialistų pagalba 
(specialiųjų pedagogų, logopedų, 
socialinių pedagogų ir kt.) 
mokiniams, kuriems jos reikia 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Emocinė parama 
Mokykla deda daug pastangų, kad 
joje visiems būtų gera 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokykla sėkmingai sprendžia 
mokinių elgesio problemas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokykla siekia padėti kiekvienam 
mokymosi ar elgesio sunkumų 
turinčiam vaikui 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Patyčių prevencija 
Mokykla daro viską, kad nebūtų 
patyčių 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 
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Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis 
turi pasiekti mokydamasis 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Mokytojai geba aiškiai ir 
suprantamai mokyti vaikus 

1.7 Kompetencija  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokykloje vaikai padeda vienas 
kitam 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojų taikomi vertinimo būdai 
padeda vaikui suprasti savo 
sunkumus ir siekti geresnių 
rezultatų 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Iš vaikui skiriamų namų darbų, 
kontrolinių rašymo, suprantu, kad 
mokytojai nederina savo veiksmų 
tarpusavyje  

1.4 Veikimas kartu  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Specialistų (specialiojo pedagogo, 
logopedo, psichologo) pagalba 
mano vaikui labai veiksminga   

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Skiriami namų darbai mano vaikui 
padeda siekti geresnių rezultatų 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių 
/ neformalaus ugdymo veiklų 
pasiūla  

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
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2.4 lentelė. Klausimyno pedagogams struktūra ir sąsajos su vertinimo rodikliais   

Indekso 
dimensija 

Sritis Teiginiai 
Vertinimo 
rodikliai 
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Pagarbus 
bendravimas 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai 
elgiasi su visais mokytojais ir kitais 
darbuotojais 

1.2 Lyderystė  
1.3 Mokyklos savivalda 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai 
elgiasi su visais mokiniais 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.2 Lyderystė  
1.3 Mokyklos savivalda 

Mūsų mokykloje mokytojai gerbia 
kiekvieną mokinį 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.3 Mokyklos savivalda  
1.7 Kompetencija 

Mūsų mokykloje mokiniai visada 
pagarbiai bendrauja su mokytojais ir 
kitais darbuotojais 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokyklos mokiniai pagarbūs 
tarpusavyje 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokyklos laisvalaikio erdves 
dažnai „uzurpuoja“ dominuojančio 
elgesio mokiniai 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokykloje atsižvelgiama į visų 
mokinių nuomonę ir siūlomas idėjas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.3 Mokyklos savivalda  
1.7 Kompetencija 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė  

Dauguma tėvų aktyviai dalyvauja 
vaiko ugdyme, tariasi, siūlo idėjų 

1.3 Mokyklos savivalda  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Mokykloje mokytojų ir tėvų 
susitikimai, aptariant vaiko pažangą, 
gerina mokymosi rezultatus 

1.5 Bendradarbiavimas 
su tėvais/ globėjais 

Mokytojus erzina tėvai, kurie per 
daug kišasi į vaiko ugdymą 

1.5 Bendradarbiavimas 
su tėvais/ globėjais 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių 
bendravimo su tėvais formų (klubų, 
popiečių, bendrų žygių ir pan.) 

1.5 Bendradarbiavimas 
su tėvais/ globėjais 

Mokinių pagalba 
vienas kitam  

Mokiniai džiaugiasi net ir nedideliais 
vienas kito pasiekimais 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mūsų mokykloje mokiniai noriai 
padeda vieni kitiems 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Vyresnio amžiaus mokiniai globoja ir 
rūpinasi jaunesniaisiais 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Bendražmogiški 
santykiai  
Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Mokykloje yra numatytas laikas 
mokytojams kartu analizuoti 
kiekvieno mokinio pažangą, planuoti 
tolesnį jo mokymąsi 

1.4 Veikimas kartu 

Mūsų mokykloje mokytojai visada 
sulaukia paramos ir emocinio 
palaikymo iš kolegų 

1.4 Veikimas kartu 

Mokykloje visi puikiai žino vienas 
kito stipriąsias profesines puses 

1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Bet kada galiu paprašyti kolegų  
profesinės pagalbos 

1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Mūsų mokykloje mokytojų bendrystė 
- tik gražus žodis, nes realiai 
kiekvienas dirba sau 

1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Mūsų mokykloje mokytojams dažnai 
trūksta laiko bendradarbiavimui 

1.4 Veikimas kartu 

Vietos 
bendruomenės 
įtraukimas  

Vietos / mikrorajono bendruomenė 
yra aktyvi  mokyklos gyvenime 

1.6 Mokyklos tinklaveika 

Mokyklos bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais yra labai 
formalus 

1.3 Mokyklos savivalda  
1.6 Mokyklos tinklaveika 

Mokyklos ir jos 
steigėjo 
bendradarbiavimas  

Švietimo skyriaus žmonės žino 
mūsų mokyklos problemas 

1.6 Mokyklos tinklaveika 

Mokykla iš savivaldybės visada 
sulaukia palaikymo ir pagalbos 

1.6 Mokyklos tinklaveika 
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Dalijimasis įtraukiojo 
ugdymo vertybėmis 
ir filosofija  

Mokykloje įprasta su mokiniais, 
tėvais, pedagogais kalbėtis apie 
mokinių įvairovę, pagarbą bei 
pagalbą vienas kitam 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams  

Mokykloje vyrauja nuomonė, kad 
kiekvienas mokinys yra pajėgus 
mokytis ir daug pasiekti 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokykloje kiekvienas vaikas 
atranda sritį, kurioje jam sekasi 

1.1  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokykloje labiausiai vertinami ir 
gerbiami mokiniai, kurie gali 
atstovauti  mokyklą, garsinti jos 
vardą  olimpiadose ir konkursuose 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas 
(nelygstama vertė) 

Mūsų mokykloje yra įprasta 
kiekvieną vaiką apdovanoti už kokį 
nors asmeninį pasiekimą 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokykloje ypatingai pagerbiami 
geriausiai besimokantys mokiniai (jų 
nuotraukos kabinamos ant sienų, 
jiems skiriami apdovanojimai) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Klasėse ir koridoriuose 
eksponuojami tik geriausi mokinių 
darbai, projektai 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mokyklos požiūriu, žemesnių 
gebėjimų mokiniai menkina jos 
prestižą 

1.1  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Diskriminacijos 
vengimas  

Mokykloje užtikrinama, kad tiek  
mergaitės, tiek  berniukai turėtų 
vienodas galimybes pasireikšti, 
mokytis jiems tinkamu būdu 

1.1  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  

Mokykloje gerai jaučiasi kiekvienas 
mokinys (nepaisant aprangos, 
šukuosenos, pomėgių ir pan.) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokykloje bendraamžiai 
dažnai atstumia mokinius su negalia 
ar iš socialinės rizikos šeimų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Kliūčių šalinimas  

Vaiko mokymosi sunkumus 
dažniausiai lemia nepalanki šeimos 
aplinka 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Mokykloje trūksta laiko analizuoti, 
kas trukdo mokytis konkrečiam 
vaikui 

1.2 Lyderystė  
1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mūsų mokykloje neįmanoma 
pasiekti kiekvieno vaiko pažangos 

2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys  
2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

M
O

K
Y

K
L

O
S

 P
O

L
IT

IK
A

  

M
o

k
y

k
lo

s
 a

tv
ir

u
m

a
s

 i
r 

p
ri

e
in

a
m

u
m

a
s

 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei   

Mūsų mokykla siekia atsirinkti 
geriausius mokinius 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Būna atvejų, kai  mokykla  atsisako 
priimti mokinius su negalia ar 
sutrikimais, nes negali užtikrinti 
reikiamos pagalbos 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Heterogeninis 
grupavimas  

Mokykloje įprasta formuoti klases 
pagal mokinių gebėjimus 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Pagalba naujam 
mokiniui  

Mūsų mokykloje yra gera pagalbos 
mokiniui, atėjusiam iš kitos 
mokyklos, sistema 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Pagalba naujam 
darbuotojui 

Mūsų mokykloje veikia paramos 
naujam darbuotojui sistema 

1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Vadovavimas 
mokyklai. 

Mokyklos vadovai  telkia mokyklos 
bendruomenę  ugdymo pokyčiams 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
1.2 Lyderystė 
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Personalo politikos 
skaidrumas  

Mokytojai pasitiki mokyklos 
vadovais  kaip partneriais, 
pagalbininkais ir patarėjais 

1.2 Lyderystė 

Mokyklos vadovai  palaiko 
pedagogų profesinę refleksiją ir 
tobulėjimą 

1.2 Lyderystė 

Kiekvienas specialistas mūsų 
mokykloje turi lygias galimybes 
darbui ir karjerai 

1.2 Lyderystė  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Mokyklos vadovai sistemingai ir 
konstruktyviai diskutuoja apie 
mokinių mokymosi sėkmes ir 
problemas 

1.2 Lyderystė 

Krūvis mokytojams mūsų mokykloje 
skirstomas skaidriai 

1.2 Lyderystė 

Fizinės aplinkos 
prieinamumas  

Mūsų mokykloje nuolat galvojama, 
kaip erdves geriau pritaikyti skirtingų 
poreikių mokiniams 

1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokyklos aplinka pritaikyta 
mokiniams su judėjimo, regos 
negalia 

1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokykloje mokiniai turi 
atskiras nuo mokytojų valgymo 
vietas valgykloje, naudojasi jiems 
skirtais tualetais 

1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Etiketizavimo, 
kategorizavimo 
vengimas  

Mokykloje kasdieninėje kalboje 
vengiama vartoti etiketes „specialieji 
poreikiai“, „specukai“ ir pan. 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.7 Kompetencija 

Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokiniui reikalinga pagalba 
suteikiama nelaukiant formalių PPT, 
vaiko gerovės komisijos išvadų 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mūsų mokykloje specialusis 
pedagogas pagalbą mokiniams 
dažniausiai teikia savo kabinete 

1.4 Veikimas kartu  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mūsų mokykloje specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintys mokiniai 
aktyviai įsitraukia į užklasines 
veiklas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Pagalba  
dvikalbiams, 
daugiakalbiams 
mokiniams  

Mūsų mokykloje yra numatytos 
pagalbos priemonės grįžusių 
emigrantų ir imigrantų vaikams 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokymosi kliūčių 
šalinimas  

Mokyklai svarbus kiekvienas vaikas, 
ir kiekvienam suteikiama reikalinga 
pagalba 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokykla yra sukūrusi mokinių 
pagalbos vienas kitam sistemą 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mūsų mokykloje mokiniams 
teikiama psichologinė – emocinė 
pagalba yra efektyvi 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės 
susitarimai 2.1 

Mokyklos pagalbos vaikui politika 
labiau orientuota į „gaisrų gesinimą“ 
nei į prevenciją 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mūsų mokykloje drausmės 
palaikymo politika daugiau remiasi  
pozityvaus elgesio skatinimu nei  
bausmėmis 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokykla siekia, kad elgesio 
problemų turintys mokiniai 
netrukdytų kitiems ir paliktų mokyklą 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokykloje mokinio elgesio 
problemų sprendimas  - konkretaus 
mokytojo reikalas 

1.4 Veikimas kartu  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokyklos 
nelankymo 
priežasčių 

Mūsų mokykloje yra sutarta, kaip 
dirbti su mokiniais praleidusiais 
pamokas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 
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ieškojimas ir 
šalinimas  

Priemonės, kurių imasi mokykla 
lankomumui užtikrinti, yra 
veiksmingos 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Patyčių prevencija 

Visa bendruomenė (mokiniai, tėvai, 
mokytojai ir kiti darbuotojai) žino, 
kas yra patyčios, kaip jas atpažinti ir 
į ką kreiptis pagalbos 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.5 Bendradarbiavimas su tėvais/ globėjais 

Mūsų mokyklos mokiniai dažnai 
tyčiojasi vieni iš kitų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Mūsų mokyklos mokiniai kartais 
pašiepia savo mokytojus, tyčiojasi iš 
jų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

P
R

A
K

T
IK

A
  

M
o

k
y

m
o

s
i 
o

rk
e

s
tr

u
o

tė
 

Mūsų mokyklos mokytojai kartais 
pašiepia savo mokinius, pasityčioja 
iš jų 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.7 Kompetencija 

Mūsų mokykloje vykdoma patyčių 
prevencija yra efektyvi 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Suasmeninto 
mokymosi 
planavimas  

Planuodamas pamoką numatau, 
kaip įtraukti kiekvieną mokinį 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Ruošdamasis pamokai numatau 
galimybes mokytis skirtingais būdais 
(žodiniu, vaizdiniu, kinesteziniu ar 
kt. būdu) 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Ruošdamasis pamokai parengiu 
skirtingo lygio užduotis  

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis  

Mano mokiniai žino savo mokymosi 
tikslus  

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mano mokiniams sekasi analizuoti ir 
planuoti savo mokymąsi  

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokiniai geba pasakyti, kas sunku, 
patys paprašo pagalbos 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant  

Savo pamokose darbą grupėse 
visada organizuoju taip, kad  grupę 
sudarytų įvairių gebėjimų mokiniai 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mano pamokose mokiniai dažnai 
mokosi bendradarbiaudami porose 
ir grupėse 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mano mokiniai padeda vieni kitiems 
po pamokų 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas  

Mano pamokose noriai mokosi  
dauguma klasės mokinių 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Projektiniai, kūrybiniai, 
eksperimentiniai mokinių darbai yra 
įprasta mokinių mokymosi veikla 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Klasėje yra mokinių, su kuriais kiti 
vengia kartu dirbti 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mano pamokoje silpnesni mokiniai 
dažnai nespėja ar nesugeba atlikti 
užduočių 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas  

Mūsų mokykloje yra vieninga 
kiekvieno mokinio individualios 
pažangos vertinimo sistema 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Mano vertinimo sistema padeda 
kiekvienam mokiniui daryti pažangą  

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Per pamoką arba po jos kiekvienam 
mokiniui suteikiu informaciją apie 
tai, ką jis išmoko ir kur turėtų tobulėti 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Aptariant mokymosi pasiekimus, 
mokinius skatinu lygiuotis į 
geriausiai besimokančiuosius 

2.3 Vertinimas ugdant ir rezultatai 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai  

Paprastai visiems klasės mokiniams 
skiriu vienodus namų darbus 

2.1 Ugdymo(si) Planavimas 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 
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Namų darbams dažnai skiriu tai, ko 
mokiniai nespėjo atlikti klasėje 

2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Įvairovės pažinimas 
ir skatinimas  

Aš su mokiniais dažnai kalbuosi 
apie žmonių įvairovę, skirtingas 
socialines aplinkas, negalią 

2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Palaikau ir skatinu kiekvieno savo 
mokinio išskirtinumą  ir originalumą 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės  

Mano mokiniai laikosi susitarimų ir 
klasės taisyklių 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys  

Pastabos, draudimai ir gąsdinimai 
mano mokinius veikia geriau nei 
paskatinimai 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Manau, kad mokinių elgesio 
problemas turi išsispręsti pats 
mokytojas 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Dažniausiai stengiuosi nesikišti į 
mokinių santykius pamokos, 
pertraukų ar neformaliojo ugdymosi 
metu 

2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Pas mus įprasta, kad specialieji 
pedagogai savo pagalbą teikia 
klasėje, kur vaikas mokosi, o ne 
atskirame kabinete. 

1.4 Veikimas kartu  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Kartu su manimi pamokoje dirbantis 
specialusis pedagogas, mokytojo 
padėjėjas padeda ne tik specialiųjų 
poreikių turintiems, bet ir kitiems 
mokiniams  

1.4 Veikimas kartu  
2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokytojų 
bendradarbiavimas  

Mokykloje  yra numatytas laikas  
mokytojams ir specialistams kartu 
analizuoti kiekvieno mokinio 
pažangą, planuoti tolesnį jo 
mokymąsi 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Mokykloje įprasta stebėti kitų kolegų 
pamokas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Kitų kolegų nuomonė apie mano 
darbą man yra mažai naudinga 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.4 Veikimas kartu  
1.8 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

Įvairi popamokinė 
veikla  

Mūsų mokykloje, nepaisant mokinio 
gebėjimų, kiekvienas įtraukiamas į 
bendras klasės ar mokyklos 
menines, sportines ir kt. veiklas 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
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Skirtybės - ištekliai  

Manau, kad kuo klasėje yra daugiau 
įvairesnių vaikų (iš skirtingų 
socialinių, kultūrinių aplinkų, 
skirtingų gebėjimų), tuo geriau 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Pamokoje kaip pedagoginį išteklių 
moku panaudoti vaikų skirtybes 
(pvz. kitakalbystę, negalią...) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Stiprybės - ištekliai  

Mokykloje įprasta, kad pamokose 
dalyvauja įdomūs, aktualią 
mokymosi temai patirtį turintys 
žmonės 

1.6 Mokyklos tinklaveika  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Išteklių paieška 

Mokytojams pakanka priemonių 
suasmenintam mokymuisi 
organizuoti 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokykloje pakanka specialiųjų 
vaizdinių ir mokymo priemonių, 
skirtų ar pritaikytų mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 
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Efektyvus išteklių 
naudojimas  

Mokykloje įprasta vesti pamokas 
bibliotekoje, gamtoje, muziejuje, 
įmonėse ir t. t. 

1.6 Mokyklos tinklaveika  
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Mokytojai gali  naudotis bet kuriame 
mokyklos kabinete esančiomis 
priemonėmis 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
1.4 Veikimas kartu 

Visi mokiniai yra aprūpinti jiems 
būtinomis priemonėmis (IKT, raidos 
sutrikimų atvejais - 
komunikacinėmis, 
kompensacinėmis ir kt.) 

1.1 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

Man pavyksta pasitelkti e – 
priemones užduotims diferencijuoti 

2.1 Ugdymo(si) planavimas  
2.2 Įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir mokinių 
mokymosi patirtys 

 

Tyrimo rezultatų pateikimo struktūra  

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo tyrimo rezultatai pateikiami trečioje ataskaitos dalyje:  

3.1 ataskaitos skyriuje pateikiama įtraukiojo ugdymo situacijos mokykloje matavimo imties 
charakteristika: kiek kokios respondentų grupės atstovų dalyvavo apklausoje. Tai duomenys, 
leidžiantys įvertinti tyrimo reprezentatyvumą ir atskleidžiantys mokyklos kontekstą respondentų 
požiūriu.  

3.2 ataskaitos skyriuje lentelėse pateikiami statistinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys įtraukiojo 
ugdymo įgyvendinimą mokykloje. Rezultatai grupuojami pagal įtraukiojo ugdymo dimensijas ir 
respondentų grupes.   

3.2 skyriaus lentelėse pateikiami respondentų pritarimo / nepritarimo teiginiams procentai. 
Skaičiuojama nuo visų atsakymus pateikusių asmenų skaičiaus, kuris pateikiamas paskutiniajame 
lentelės stulpelyje. Atsakymas Nežinau, negaliu vertinti – eliminuotas.  

* Žvaigždute pažymėti teiginiai reiškia priešingą įtraukiajam ugdymui nuostatą.  

Respondentų pateikti kiekvieno teiginio įverčiai transformuoti į standartizuotą skalę ir skaičiuoti 
vidurkiai išskirtose respondentų grupėse. Aukštas pritarimo teiginiui procentas mokykloje nebūtinai 
atitinka aukštą vidurkį standartizuotoje skalėje, nes kitose mokyklose pritarimas teiginiui gali būti ir 
didesnis.  

Žalsva spalva pažymėta apie 20 proc. aukščiausią vidurkį standartizuotoje skalėje turinčių teiginių, 
atskleidžiančių santykinai stipriausius tos mokyklos aspektus įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

Gelsva spalva pažymėta apie 20 proc. žemiausią vidurkį standartizuotoje skalėje turinčių teiginių, 
atskleidžiančių santykinai probleminius mokyklos aspektus įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

 Santykinai stipriausi mokyklos aspektai įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

 Santykinai probleminiai mokyklos aspektai įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

 

3.3 ataskaitos skyrių sudaro lentelės, parodančios įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo skirtumus 
mokinių ir jų tėvų grupėse, lyginant SUP mokinių ir jų tėvų atsakymus su kitų mokinių ir jų tėvų 
atsakymais; nemokamą maitinimą gaunančių mokinių ir jų tėvų atsakymus su kitų mokinių ir jų tėvų 
atsakymais.  

3.3 skyriaus lentelėse pateikiama informacija apie gaunančių / negaunančių specialiąją pedagoginę 
pagalbą mokinių ir mokinių iš šeimų, patiriančių / nepatiriančių socialinių ekonominių sunkumų 
(gaunančių / negaunančių nemokamą maitinimą), įtraukųjį ugdymą. 
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Lentelėse pateikti išskirtų respondentų grupių įverčių vidurkiai 5 balų skalėje, kurioje 1 reiškia visišką 
nepritarimą teiginiui, o 5 – visišką pritarimą. Kuo teiginio įverčio vidurkis arčiau 5, tuo didesnis 
pritarimas teiginiui. Vidurkių skirtumas parodo lyginamų grupių nuomonių skirtumus. Standartizuotas 
vidurkių skirtumas leidžia įvertinti šio skirtumo dydį. Standartizuotas vidurkio skirtumas, mažesnis už 
0,2, interpretuotinas kaip labai mažas, nuo 0,2 iki 0,5 – mažas, nuo 0,5 iki 0,8 – vidutinis, daugiau 
nei 0,8 – didelis.  

* Žvaigždute pažymėti teiginiai reiškia priešingą įtraukiajam ugdymui nuostatą.  

 Teiginio vertinimas išskirtoje grupėje yra palankesnis įtraukiojo ugdymo nuostatoms nei kitoje 
grupėje. Standartizuotų vidurkių skirtumas didesnis už 0,2. 

 

 Teiginio vertinimas išskirtoje grupėje yra mažiau palankus įtraukiojo ugdymo nuostatoms nei 
kitoje grupėje. Standartizuotų vidurkių skirtumas mažesnis už -0,2. 

 

 

3.4 ataskaitos skyriuje pateikiami autentiški visų respondentų grupių atsakymai į atvirą klausimą: 
Ką siūlytumėte mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę? 
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3. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE: MOKINIŲ, JŲ 
TĖVŲ IR PEDAGOGŲ NUOMONĖ 

 

Lentelėse nurodytas respondentų skaičius N. Procentai skaičiuoti nuo atsakiusiųjų į konkretų 
klausimą respondentų skaičiaus. Analizuojant tyrimo rezultatus reikėtų atkreipti dėmesį į mokyklos 
imties dydį ir respondentų skaičių grupėse, ir su tuo susijusį matavimo patikimumą (žr. 2.1 lentelę).  

 

3.1. MOKYKLOS IMTIES CHARAKTERISTIKA  

 

3.1.1 lentelė. Mokinių imties charakteristika (N=215)  

Požymis Reikšmė Mokinių skaičius Procentai 

Klasė 5 klasė 21 9,8 
6 klasė 45 21,0 
7 klasė 39 18,2 
8 klasė 31 14,5 
I gimn. klasė 22 10,3 

II gimn. klasė 23 10,7 

III gimn. klasė 19 8,9 

IV gimn. klasė 14 6,5 

Mokymosi pasiekimų įsivertinimas Puikiai, labai gerai 51 23,7 

Gerai 98 45,6 

Vidutiniškai 59 27,4 

Patenkinamai, blogai 7 3,3 

Ar teikiama specialiojo pedagogo 
pagalba? 

Taip 3 1,4 

Ne 210 98,6 

Ar gauna nemokamą maitinimą? Taip 8 3,8 

Ne 203 96,2 

Ar visuomet gyveno Lietuvoje? Taip 205 95,3 

Ne 10 4,7 

 
 

3.1.2 lentelė. Mokinių tėvų imties charakteristika (N=316)   

Požymis Reikšmė Mokinių tėvų skaičius Procentai 

Klasė, kurioje 
mokosi vaikas 

2-4 klasės 137 43,8 

5-8 klasės 131 41,9 

I – IV gimn. klasės 45 14,4 

Ar nustatyti SUP? Taip 16 5,1 

Ne 300 94,9 

SUP priežastis Negalia 2 12,5 

Emocijų ir elgesio sutrikimai 2 12,5 

 Mokymosi sutrikimai 6 37,5 

 Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai 5 31,3 

 Kita 1 6,3 

Ar gauna nemokamą 
maitinimą?* 

Taip 45 16,6 

Ne 226 83,4 

Ar visuomet gyveno 
Lietuvoje? 

Gimė, augo ir mokėsi tik Lietuvoje 306 97,1 

Gimė / augo užsienyje, bet ten nesimokė 6 1,9 

Yra gyvenęs ir mokęsis užsienyje 3 1,0 
*Pirmos ir antros klasės mokinių tėvai neskaičiuojami, nes nuo 2021 – 2022 m. m. nemokami pietūs teikiami visiems 
pirmokams ir antrokams.  
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3.1.3 lentelė. Pedagogų imties charakteristika (N=57)   

Požymis Reikšmė Pedagogų skaičius Procentai 

Pareigos* Priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių 
mokytojas 

17 29,8 

Dalyko mokytojas 36 63,2 

Neformaliojo ugdymo mokytojas 3 5,3 

Kita 5 8,8 

Kvalifikacinė 
kategorija  

Mokytojas, vyr. mokytojas 43 75,4 

Mokytojas metodininkas, ekspertas 14 24,6 

Darbo su skirtingų 
poreikių turinčiais 
mokiniais praktika*  

Turinčiais išskirtinių gabumų 31 54,4 

Turinčiais negalią (regos, klausos, judėjimo, 
intelekto, autizmo spektro sutrikimų) 

41 71,9 

Turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 50 87,7 

Iš socialinės rizikos šeimų 35 61,4 

Iš kitos kultūrinės aplinkos (pabėgėliais, 
imigrantais, grįžusių emigrantų vaikais ir kt.) 

14 24,6 

Darbas su 
mokiniais, kuriems 
nustatyti SUP 

Taip 38 66,7 

Ne 19 33,3 

*Buvo galima pasirinkti keletą atsakymų, todėl procentų suma didesnė už 100. 

 
3.2. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE 

 

* Žvaigždute pažymėti teiginiai reiškia priešingą įtraukiajam ugdymui nuostatą.  

 Santykinai stipriausi mokyklos aspektai įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

 Santykinai probleminiai mokyklos aspektai įtraukiojo ugdymo požiūriu. 

 

3.2.1. ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪRA 

3.2.1 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūra mokykloje. 5 – 8 klasių mokinių atsakymai (proc., N – 

pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Bendruomenės kūrimas 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai yra labai 
draugiški 

20,0 37,0 26,7 6,7 9,6 135 

Mokytojai barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku* 15,9 14,3 29,4 18,3 22,2 126 

Priėmimas Mokytojai įdėmiai išklauso mano siūlomas idėjas 17,8 25,4 28,0 13,6 15,3 118 

Pagalba vienas 
kitam 

Mano mokytojai man visada padeda 29,8 30,5 24,4 11,5 3,8 131 

Mano mokytojams patinka man padėti 11,8 25,9 31,8 15,3 15,3 85 

Aš padedu klasės draugams, kai jiems kyla sunkumų 55,6 30,4 10,4 0,7 3,0 135 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Bendražmogiški 
santykiai 

Mokytojams įdomu, kuo aš domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

9,2 13,3 20,8 19,2 37,5 120 

Aš gerai sutariu su savo klasės auklėtoja/u 54,1 30,1 12,8 1,5 1,5 133 

Savo mokykloje aš turiu keletą gerų draugų 74,6 11,2 7,5 3,7 3,0 134 

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas 
(Nelygstama 
vertė) 

Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje 9,6 16,5 12,2 27,8 33,9 115 
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3.2.2 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūra mokykloje. I – IV gimnazijos klasių mokinių atsakymai 

(proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Bendruomenės kūrimas 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai yra labai 
draugiški 

31,2 32,5 28,6 6,5 1,3 77 

Mokytojai barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku* 5,5 19,2 12,3 21,9 41,1 73 

Priėmimas Mokytojai įdėmiai išklauso mano siūlomas idėjas 18,5 36,9 27,7 12,3 4,6 65 

Pagalba vienas 
kitam 

Mano mokytojai man visada padeda 37,3 40,0 13,3 5,3 4,0 75 

Mano mokytojams patinka man padėti 12,2 38,8 24,5 10,2 14,3 49 

Aš padedu klasės draugams, kai jiems kyla sunkumų 49,4 37,7 11,7 0,0 1,3 77 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Bendražmogiški 
santykiai 

Mokytojams įdomu, kuo aš domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

6,0 16,4 37,3 14,9 25,4 67 

Aš gerai sutariu su savo klasės auklėtoja/u 52,6 35,5 10,5 0,0 1,3 76 

Savo mokykloje aš turiu keletą gerų draugų 64,9 23,4 2,6 1,3 7,8 77 

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas 
(Nelygstama 
vertė) 

Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje 7,0 5,6 8,5 28,2 50,7 71 

 

3.2.3 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūra mokykloje. 2 – 4 klasių mokinių tėvų atsakymai 

(proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Bendruomenės kūrimas 

Priėmimas Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami 11,9 28,6 27,8 14,3 17,5 126 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 
pagarbiai 

22,0 46,5 16,5 6,3 8,7 127 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą 13,7 26,0 34,4 9,9 16,0 131 

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus  

29,2 25,8 25,8 6,7 12,5 120 

Pastebėjau, kad mokytojams nepatinka aktyviai 
ugdymo procesu besidomintys tėvai* 

17,2 17,2 20,7 17,2 27,6 116 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)*  

48,8 20,5 14,2 12,6 3,9 127 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams 

Mokytojai mano vaikui padeda siekti geriausio 
rezultato 

34,8 35,6 14,1 10,4 5,2 135 

Nelygstama vertė 
Mokytojams kiekvienas vaikas yra svarbus ir 
vertingas 

32,3 42,3 13,8 6,9 4,6 130 

Bendražmogiški 
santykiai 

Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai 
suteikia pagalbą 

36,4 39,5 9,3 6,2 8,5 129 

Mano vaikas pastebi, kad mokytojai turi savo 
„numylėtinius“* 

25,9 17,9 8,0 29,5 18,8 112 
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3.2.4 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūra mokykloje. 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių 

mokinių tėvų atsakymai (proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Bendruomenės kūrimas 

Priėmimas Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami 12,7 26,1 30,6 13,4 17,2 157 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 
pagarbiai 

15,6 44,9 21,6 7,2 10,8 167 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą 9,9 35,8 28,4 12,3 13,6 162 

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus  

19,1 27,0 25,0 8,6 20,4 152 

Pastebėjau, kad mokytojams nepatinka aktyviai 
ugdymo procesu besidomintys tėvai* 

16,4 23,4 21,9 19,5 18,8 128 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)*  

42,8 20,1 18,2 12,6 6,3 159 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams 

Mokytojai mano vaikui padeda siekti geriausio 
rezultato 

7,6 30,6 36,5 8,2 17,1 170 

Nelygstama vertė 
Mokytojams kiekvienas vaikas yra svarbus ir 
vertingas 

12,2 35,1 25,0 7,4 20,3 148 

Bendražmogiški 
santykiai 

Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai 
suteikia pagalbą 

7,7 34,2 32,3 8,4 17,4 155 

Mano vaikas pastebi, kad mokytojai turi savo 
„numylėtinius“* 

29,4 27,9 14,0 21,3 7,4 136 

 

3.2.5 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūra mokykloje. Pedagogų atsakymai (proc., N – pareiškusių 

nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Bendruomenės kūrimas 

Pagarbus 
bendravimas, 
priėmimas 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais 
mokytojais ir kitais darbuotojais 

67,3 25,5 3,6 1,8 1,8 55 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais 
mokiniais 

70,4 24,1 3,7 1,9 0,0 54 

Mūsų mokykloje mokytojai gerbia kiekvieną mokinį 61,1 31,5 7,4 0,0 0,0 54 

Mūsų mokykloje mokiniai visada pagarbiai bendrauja 
su mokytojais ir kitais darbuotojais 

3,8 30,2 50,9 3,8 11,3 53 

Mūsų mokyklos mokiniai pagarbūs tarpusavyje 1,9 26,9 57,7 5,8 7,7 52 

Mūsų mokyklos laisvalaikio erdves dažnai 
„uzurpuoja“ dominuojančio elgesio mokiniai* 

6,0 12,0 36,0 24,0 22,0 50 

Mūsų mokykloje atsižvelgiama į visų mokinių 
nuomonę ir siūlomas idėjas 

30,2 45,3 20,8 1,9 1,9 53 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Dauguma tėvų aktyviai dalyvauja vaiko ugdyme, 
tariasi, siūlo idėjų 

34,6 21,2 30,8 3,8 9,6 52 

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus 

25,9 42,6 25,9 3,7 1,9 54 

Mokytojus erzina tėvai, kurie per daug kišasi į vaiko 
ugdymą* 

20,8 18,9 28,3 13,2 18,9 53 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)* 

6,1 16,3 51,0 8,2 18,4 49 

Mokinių pagalba 
vienas kitam 

Mokiniai džiaugiasi net ir nedideliais vienas kito 
pasiekimais 

6,5 60,9 26,1 2,2 4,3 46 

Mūsų mokykloje mokiniai noriai padeda vieni kitiems 11,8 54,9 31,4 0,0 2,0 51 

Vyresnio amžiaus mokiniai globoja ir rūpinasi 
jaunesniaisiais 

6,4 23,4 55,3 8,5 6,4 47 
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Bendražmogiški 
santykiai  
Mokytojų 
bendradarbiavimas 
 

Mokykloje yra numatytas laikas mokytojams kartu 
analizuoti kiekvieno mokinio pažangą, planuoti 
tolesnį jo mokymąsi 

34,0 24,5 13,2 15,1 13,2 53 

Mūsų mokykloje mokytojai visada sulaukia paramos 
ir emocinio palaikymo iš kolegų 

42,6 38,9 14,8 3,7 0,0 54 

Mokykloje visi puikiai žino vienas kito stipriąsias 
profesines puses 

11,3 54,7 30,2 1,9 1,9 53 

Bet kada galiu paprašyti kolegų profesinės pagalbos 54,4 35,1 8,8 0,0 1,8 57 

Mūsų mokykloje mokytojų bendrystė - tik gražus 
žodis, nes realiai kiekvienas dirba sau* 

5,5 7,3 30,9 14,5 41,8 55 

Mūsų mokykloje mokytojams dažnai trūksta laiko 
bendradarbiavimui* 

10,9 27,3 14,5 23,6 23,6 55 

Vietos 
bendruomenės 
įtraukimas  

Vietos / mikrorajono bendruomenė yra aktyvi  
mokyklos gyvenime 

50,0 33,3 14,6 2,1 0,0 48 

Mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais yra labai formalus* 

6,3 9,4 50,0 21,9 12,5 32 

Mokyklos ir jos 
steigėjo 
bendradarbiavimas  

Švietimo skyriaus žmonės žino mūsų mokyklos 
problemas 

9,7 45,2 29,0 6,5 9,7 31 

Mokykla iš savivaldybės visada sulaukia palaikymo ir 
pagalbos 

3,4 31,0 34,5 20,7 10,3 29 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Dalijimasis 
įtraukiojo ugdymo 
vertybėmis ir 
filosofija  

Mokykloje įprasta su mokiniais, tėvais, pedagogais 
kalbėtis apie mokinių įvairovę, pagarbą bei pagalbą 
vienas kitam 

48,1 38,9 13,0 0,0 0,0 54 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams  

Mokykloje vyrauja nuomonė, kad kiekvienas mokinys 
yra pajėgus mokytis ir daug pasiekti 

41,8 30,9 16,4 0,0 10,9 55 

Mūsų mokykloje kiekvienas vaikas atranda sritį, 
kurioje jam sekasi 

32,1 39,6 24,5 0,0 3,8 53 

Mokykloje labiausiai vertinami ir gerbiami mokiniai, 
kurie gali atstovauti mokyklą, garsinti jos vardą  
olimpiadose ir konkursuose* 

9,8 17,6 29,4 17,6 25,5 51 

 
Kiekvieno mokinio 
pripažinimas 
(nelygstama vertė) 

Mūsų mokykloje yra įprasta kiekvieną vaiką 
apdovanoti už kokį nors asmeninį pasiekimą 

31,9 21,3 29,8 14,9 2,1 47 

Mokykloje ypatingai pagerbiami geriausiai 
besimokantys mokiniai (jų nuotraukos kabinamos ant 
sienų, jiems skiriami apdovanojimai)* 

7,7 26,9 19,2 21,2 25,0 52 

Klasėse ir koridoriuose eksponuojami tik geriausi 
mokinių darbai, projektai* 

3,7 7,4 16,7 27,8 44,4 54 

Mokyklos požiūriu, žemesnių gebėjimų mokiniai 
menkina jos prestižą* 

7,4 0,0 5,6 18,5 68,5 54 

Diskriminacijos 
vengimas  

Mokykloje užtikrinama, kad tiek mergaitės, tiek 
berniukai turėtų vienodas galimybes pasireikšti, 
mokytis jiems tinkamu būdu 

74,5 20,0 1,8 0,0 3,6 55 

Mokykloje gerai jaučiasi kiekvienas mokinys 
(nepaisant aprangos, šukuosenos, pomėgių ir pan.) 

35,8 41,5 18,9 1,9 1,9 53 

Mūsų mokykloje bendraamžiai dažnai atstumia 
mokinius su negalia ar iš socialinės rizikos šeimų* 

8,3 4,2 22,9 39,6 25,0 48 

Kliūčių šalinimas  

Vaiko mokymosi sunkumus dažniausiai lemia 
nepalanki šeimos aplinka* 

5,8 21,2 42,3 7,7 23,1 52 

Mokykloje trūksta laiko analizuoti, kas trukdo mokytis 
konkrečiam vaikui* 

9,4 15,1 24,5 22,6 28,3 53 

Mūsų mokykloje neįmanoma pasiekti kiekvieno vaiko 
pažangos* 

5,9 2,0 39,2 15,7 37,3 51 
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3.2.2. ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKA 

3.2.6 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politika mokykloje. 5 – 8 klasių mokinių atsakymai (proc., N – 

pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai man yra autoritetas 15,3 22,5 22,5 16,2 23,4 111 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei   

Mokytojus erzina „kitokie“ savo išvaizda, elgesiu, 
požiūriu vaikai* 

19,2 15,4 21,2 21,2 23,1 104 

Pagalba įvairovei 

Emocinė parama 
Kai man negera, esu nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

13,6 21,6 24,0 10,4 30,4 125 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokytojai visada padeda teisingai išspręsti 
kilusius konfliktus 

26,2 23,1 28,5 10,0 12,3 130 

Jei kas nors blogai elgiasi, dažnai yra išvaromi iš 
klasės ar išsiunčiami namo* 

11,3 11,3 18,5 24,2 34,7 124 

Mokyklos nelankymo 
priežasčių ieškojimas 
ir šalinimas 

Jei aš praleidžiu pamokas, mano klasės 
auklėtoja/as visada paklausia, kas man buvo 
nutikę 

44,2 24,8 14,0 10,1 7,0 129 

Patyčių prevencija 

Būna, kad vaikai iš manęs tyčiojasi* 11,3 12,9 7,3 20,2 48,4 124 

Kai kurie mano klasės draugai prasivardžiuoja* 29,2 15,0 17,5 15,8 22,5 120 

Būna, kad kiti mokiniai mane stumdo ar kitaip 
skriaudžia* 

6,1 5,3 9,1 13,6 65,9 132 

Būna, kad facebooke ar telefonu gaunu 
įžeidžiančių žinučių* 

6,3 0,0 3,9 10,9 78,9 128 

Jei iš manęs tyčiojasi, aš pasakau mokytojams 23,7 17,5 14,0 13,2 31,6 114 
 

3.2.7 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politika mokykloje. I – IV gimnazijos klasių mokinių atsakymai 

(proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai man yra autoritetas 12,7 23,9 31,0 11,3 21,1 71 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei   

Mokytojus erzina „kitokie“ savo išvaizda, elgesiu, 
požiūriu vaikai* 

6,1 13,6 13,6 28,8 37,9 66 

Pagalba įvairovei 

Emocinė parama 
Kai man negera, esu nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

10,3 19,1 16,2 23,5 30,9 68 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokytojai visada padeda teisingai išspręsti 
kilusius konfliktus 

19,7 42,4 24,2 6,1 7,6 66 

Jei kas nors blogai elgiasi, dažnai yra išvaromi iš 
klasės ar išsiunčiami namo* 

1,6 11,1 19,0 27,0 41,3 63 

Mokyklos nelankymo 
priežasčių ieškojimas 
ir šalinimas 

Jei aš praleidžiu pamokas, mano klasės 
auklėtoja/as visada paklausia, kas man buvo 
nutikę 

48,6 31,1 12,2 4,1 4,1 74 

Patyčių prevencija 

Būna, kad vaikai iš manęs tyčiojasi* 4,0 4,0 9,3 28,0 54,7 75 

Kai kurie mano klasės draugai prasivardžiuoja* 6,6 26,3 13,2 15,8 38,2 76 

Būna, kad kiti mokiniai mane stumdo ar kitaip 
skriaudžia* 

5,2 2,6 2,6 7,8 81,8 77 

Būna, kad facebooke ar telefonu gaunu 
įžeidžiančių žinučių* 

2,6 1,3 3,8 10,3 82,1 78 

Jei iš manęs tyčiojasi, aš pasakau mokytojams 15,1 5,7 15,1 13,2 50,9 53 
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3.2.8 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politika mokykloje. 2 – 4 klasių mokinių tėvų atsakymai (proc., 

N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
pokyčiams ugdymo srityje 

6,3 30,6 18,9 18,9 25,2 111 

Mokyklos 
atvirumas mokinių 
įvairovei   

Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio 
statuso, negalių ar sutrikimų 

55,0 39,4 4,6 0,9 0,0 109 

Mokykla moko suprasti ir priimti vaikus iš  šeimų, 
kurios gyvena kitaip, nei mes (kito  socialinio statuso, 
tikėjimo, rasės ir kt.) 

11,8 47,4 25,0 3,9 11,8 76 

Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su kiekvienu 
vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir 
pasiekimų  

28,2 42,7 14,5 7,3 7,3 124 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mokykla daro viską, kad naujokai ir jų tėvai mokykloje 
jaustųsi priimti ir emociškai saugūs   

15,6 35,4 25,0 5,2 18,8 96 

Pagalba įvairovei 

Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokykloje visada suteikiama reikalingų specialistų 
pagalba (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių 
pedagogų ir kt.) mokiniams, kuriems jos reikia 

6,6 28,6 17,6 11,0 36,3 91 

Emocinė parama 
Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų 
gera 

14,2 46,9 19,5 4,4 15,0 113 

Pozityvaus 
elgesio skatinimas 
vs bausmių 
sistema 

Mokykla sėkmingai sprendžia mokinių elgesio 
problemas 

5,8 33,3 27,5 15,0 18,3 120 

Mokykla siekia padėti kiekvienam mokymosi ar 
elgesio sunkumų turinčiam vaikui 

11,5 40,4 28,8 3,8 15,4 104 

Patyčių prevencija Mokykla daro viską, kad nebūtų patyčių 12,0 40,2 18,8 13,7 15,4 117 

 

3.2.9 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politika mokykloje. 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių 

mokinių tėvų atsakymai (proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
pokyčiams ugdymo srityje 

12,9 27,4 29,0 16,1 14,5 124 

Mokyklos 
atvirumas mokinių 
įvairovei   

Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio 
statuso, negalių ar sutrikimų 

49,7 44,8 2,1 2,1 1,4 145 

Mokykla moko suprasti ir priimti vaikus iš  šeimų, 
kurios gyvena kitaip, nei mes (kito  socialinio statuso, 
tikėjimo, rasės ir kt.) 

15,1 54,7 16,0 10,4 3,8 106 

Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su kiekvienu 
vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir 
pasiekimų  

6,1 30,6 31,3 8,2 23,8 147 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mokykla daro viską, kad naujokai ir jų tėvai mokykloje 
jaustųsi priimti ir emociškai saugūs   

17,6 36,1 27,7 5,9 12,6 119 

Pagalba įvairovei 

Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokykloje visada suteikiama reikalingų specialistų 
pagalba (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių 
pedagogų ir kt.) mokiniams, kuriems jos reikia 

18,9 36,1 9,8 10,7 24,6 122 

Emocinė parama 
Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų 
gera 

16,3 41,5 25,9 7,5 8,8 147 

Pozityvaus 
elgesio skatinimas 
vs bausmių 
sistema 

Mokykla sėkmingai sprendžia mokinių elgesio 
problemas 

11,6 32,2 28,1 14,4 13,7 146 

Mokykla siekia padėti kiekvienam mokymosi ar 
elgesio sunkumų turinčiam vaikui 

15,4 43,1 26,8 5,7 8,9 123 

Patyčių prevencija Mokykla daro viską, kad nebūtų patyčių 16,0 48,1 18,5 5,6 11,7 162 
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3.2.10 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politika mokykloje. Pedagogų atsakymai (proc., N – 

pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Mokyklos 
atvirumas mokinių 
įvairovei   

Mūsų mokykla siekia atsirinkti geriausius mokinius* 3,6 0,0 5,5 14,5 76,4 55 

Būna atvejų, kai mokykla atsisako priimti mokinius su 
negalia ar sutrikimais, nes negali užtikrinti reikiamos 
pagalbos* 

0,0 2,6 5,3 10,5 81,6 38 

Heterogeninis 
grupavimas 

Mokykloje įprasta formuoti klases pagal mokinių 
gebėjimus* 

2,0 0,0 2,0 16,0 80,0 50 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mūsų mokykloje yra gera pagalbos mokiniui, 
atėjusiam iš kitos mokyklos, sistema 

20,0 31,1 40,0 8,9 0,0 45 

Pagalba naujam 
darbuotojui 

Mūsų mokykloje veikia paramos naujam darbuotojui 
sistema 

11,6 37,2 18,6 23,3 9,3 43 

Vadovavimas 
mokyklai. 
Personalo 
politikos 
skaidrumas 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
ugdymo pokyčiams 

59,3 27,8 7,4 5,6 0,0 54 

Mokytojai pasitiki mokyklos vadovais kaip partneriais, 
pagalbininkais ir patarėjais 

58,9 33,9 3,6 0,0 3,6 56 

Mokyklos vadovai palaiko pedagogų profesinę 
refleksiją ir tobulėjimą 

64,9 22,8 5,3 5,3 1,8 57 

Kiekvienas specialistas mūsų mokykloje turi lygias 
galimybes darbui ir karjerai 

55,6 27,8 9,3 1,9 5,6 54 

Mokyklos vadovai sistemingai ir konstruktyviai 
diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes ir 
problemas 

66,7 25,9 3,7 1,9 1,9 54 

Krūvis mokytojams mūsų mokykloje skirstomas 
skaidriai 

59,2 30,6 4,1 4,1 2,0 49 

Fizinės aplinkos 
prieinamumas 

Mūsų mokykloje nuolat galvojama, kaip erdves geriau 
pritaikyti skirtingų poreikių mokiniams 

31,3 37,5 16,7 6,3 8,3 48 

Mūsų mokyklos aplinka pritaikyta mokiniams su 
judėjimo, regos negalia 

33,3 33,3 17,6 5,9 9,8 51 

Mūsų mokykloje mokiniai turi atskiras nuo mokytojų 
valgymo vietas valgykloje, naudojasi jiems skirtais 
tualetais* 

41,2 13,7 21,6 7,8 15,7 51 

Pagalba įvairovei 

Etiketizavimo, 
kategorizavimo 
vengimas  

Mokykloje kasdieninėje kalboje vengiama vartoti 
etiketes „specialieji poreikiai“, „specukai“ ir pan.* 

32,0 22,0 24,0 14,0 8,0 50 

Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokiniui reikalinga pagalba suteikiama nelaukiant 
formalių PPT, vaiko gerovės komisijos išvadų 

29,8 38,3 25,5 4,3 2,1 47 

Mūsų mokykloje specialusis pedagogas pagalbą 
mokiniams dažniausiai teikia savo kabinete* 

47,7 31,8 13,6 0,0 6,8 44 

Mūsų mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 
mokiniai aktyviai įsitraukia į užklasines veiklas 

28,9 33,3 31,1 6,7 0,0 45 

Pagalba  
dvikalbiams, 
daugiakalbiams 
mokiniams  

Mūsų mokykloje yra numatytos pagalbos priemonės 
grįžusių emigrantų ir imigrantų vaikams 

21,2 30,3 24,2 12,1 12,1 33 

Mokymosi kliūčių 
šalinimas 

Mokyklai svarbus kiekvienas vaikas, ir kiekvienam 
suteikiama reikalinga pagalba 

49,1 36,4 10,9 0,0 3,6 55 

Mokykla yra sukūrusi mokinių pagalbos vienas kitam 
sistemą 

9,1 15,2 51,5 12,1 12,1 33 

Mūsų mokykloje mokiniams teikiama psichologinė – 
emocinė pagalba yra efektyvi 

26,1 43,5 26,1 4,3 0,0 46 

Mokyklos pagalbos vaikui politika labiau orientuota į 
„gaisrų gesinimą“ nei į prevenciją* 

10,6 6,4 29,8 19,1 34,0 47 

Pozityvaus 
elgesio skatinimas 
vs bausmių 
sistema 

Mūsų mokykloje drausmės palaikymo politika daugiau 
remiasi pozityvaus elgesio skatinimu nei bausmėmis 

40,8 34,7 16,3 4,1 4,1 49 

Mokykla siekia, kad elgesio problemų turintys 
mokiniai netrukdytų kitiems ir paliktų mokyklą* 

2,0 2,0 10,0 22,0 64,0 50 

Mūsų mokykloje mokinio elgesio problemų 
sprendimas - konkretaus mokytojo reikalas* 

9,6 7,7 30,8 13,5 38,5 52 
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Mokyklos 
nelankymo 
priežasčių 
ieškojimas ir 
šalinimas  

Mūsų mokykloje yra sutarta, kaip dirbti su mokiniais 
praleidusiais pamokas 

30,4 50,0 15,2 2,2 2,2 46 

Priemonės, kurių imasi mokykla lankomumui užtikrinti, 
yra veiksmingos 

9,1 31,8 47,7 4,5 6,8 44 

Patyčių prevencija 

Visa bendruomenė (mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti 
darbuotojai) žino, kas yra patyčios, kaip jas atpažinti ir 
į ką kreiptis pagalbos 

71,2 25,0 3,8 0,0 0,0 52 

Mūsų mokyklos mokiniai dažnai tyčiojasi vieni iš kitų* 4,1 2,0 46,9 42,9 4,1 49 

Mūsų mokyklos mokiniai kartais pašiepia savo 
mokytojus, tyčiojasi iš jų* 

4,8 16,7 40,5 28,6 9,5 42 

Mūsų mokyklos mokytojai kartais pašiepia savo 
mokinius, pasityčioja iš jų* 

4,4 2,2 22,2 26,7 44,4 45 

Mūsų mokykloje vykdoma patyčių prevencija yra 
efektyvi 

22,4 46,9 26,5 4,1 0,0 49 
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3.2.3. ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKA 

3.2.11 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje. 5 – 8 klasių mokinių atsakymai (proc., N 

– pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Kartu su mokytojais aptariame, ką turiu išmokti 
artimiausiu metu 

26,2 26,9 23,8 14,6 8,5 130 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas 

Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, kokias 
užduotis atlikti 

1,5 7,6 6,1 22,1 62,6 131 

Klasėje visuomet spėju atlikti pateiktas užduotis 8,5 23,1 32,3 9,2 26,9 130 

Įvairovės 
pažinimas ir 
skatinimas 

Pamokų metų daug kalbame apie kultūrų ir žmonių 
įvairovę pasaulyje (pvz. apie skirtingas kultūras, 
rases, religijas, žmones su negalia) 

16,5 25,2 22,0 21,3 15,0 127 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią gausiu pažymį   3,3 18,2 15,7 15,7 47,1 121 

Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu savo atliktą 
darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)  

9,6 16,0 16,0 16,0 42,4 125 

Kai susiduriu su sunkumais atlikdamas/a užduotį, 
prašau mokytojų pagalbos 

27,1 32,3 22,6 9,8 8,3 133 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti porose, grupėse 7,6 13,6 34,8 24,2 19,7 132 

Man draugai padeda, kai susiduriu su sunkumais 40,8 35,4 13,8 4,6 5,4 130 

Mokytoja skiria namų darbus daryti kartu su klasės 
draugu/ drauge  

2,4 6,3 16,5 26,0 48,8 127 

Kiekvieno 
pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojai visada pasako, kaip bus vertinamos 
užduotys 

33,8 26,3 21,1 6,8 12,0 133 

Mokytojo pateikti atliktų užduočių komentarai man 
visada aiškūs ir suprantami 

14,3 25,4 34,1 12,7 13,5 126 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės 

Mūsų mokyklos taisyklės yra teisingos 30,6 33,9 25,8 5,6 4,0 124 

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos* 22,5 20,2 16,9 16,9 23,6 89 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Man lengviau mokytis, kai tam tikrose pamokose man 
padeda specialusis pedagogas  

13,5 7,7 15,4 1,9 61,5 52 

Asmeninę 
pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Dažniausiai suprantu, kaip reikia atlikti namų darbus 19,8 38,2 26,7 10,7 4,6 131 

Mokymosi patirtys 

Man patinka sužinoti ką nors nauja 34,6 32,3 19,5 9,0 4,5 133 

Man įdomu tai, ko mokausi mokykloje 16,5 25,6 37,6 6,0 14,3 133 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, kuriuos labai mėgstu 45,5 29,9 9,7 4,5 10,4 134 

Jei ko nesuprantu, visada stengiuosi išsiaiškinti   26,9 32,8 20,9 9,7 9,7 134 

Dažnai padarau daugiau negu užduota 10,1 5,4 12,4 20,9 51,2 129 

Kai mokytojai aiškina, dažnai galvoju apie kitus 
dalykus* 

21,5 21,5 24,6 18,5 13,8 130 

Sunkių užduočių aš dažniausiai nedarau arba bandau 
nusirašyti* 

16,2 10,0 17,7 24,6 31,5 130 

Mokykloje man nuobodu* 27,9 15,5 30,2 13,2 13,2 129 

Tai, ko mokausi, man yra per sunku* 10,1 14,0 29,5 31,8 14,7 129 

Išteklių mobilizavimas 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mielai leidžiu laiką mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 
sporto salėje, būreliuose ir kt.)   

9,8 12,2 13,0 18,7 46,3 123 

Pertraukų metu man yra ką veikti mokykloje 33,8 26,3 21,1 6,8 12,0 133 

Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, pabūti 24,1 31,6 26,3 9,8 8,3 133 

Išteklių įvairovė ir 
prieinamumas 

Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt.  

6,1 13,0 17,6 25,2 38,2 131 

Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 
papildomomis priemonėmis (programėlėmis telefone, 
kompiuteryje ar kt.), kurios man padeda atlikti 
užduotis 

11,6 16,3 18,6 14,7 38,8 129 
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3.2.12 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje. I – IV gimnazijos klasių mokinių 

atsakymai (proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Kartu su mokytojais aptariame, ką turiu išmokti 
artimiausiu metu 

28,0 29,3 28,0 5,3 9,3 75 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas 

Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, kokias 
užduotis atlikti 

2,7 2,7 13,3 29,3 52,0 75 

Klasėje visuomet spėju atlikti pateiktas užduotis 6,4 17,9 33,3 16,7 25,6 78 

Įvairovės 
pažinimas ir 
skatinimas 

Pamokų metų daug kalbame apie kultūrų ir žmonių 
įvairovę pasaulyje (pvz. apie skirtingas kultūras, 
rases, religijas, žmones su negalia) 

17,3 20,0 28,0 17,3 17,3 75 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią gausiu pažymį   6,9 18,1 12,5 18,1 44,4 72 

Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu savo atliktą 
darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)  

2,8 15,3 11,1 25,0 45,8 72 

Kai susiduriu su sunkumais atlikdamas/a užduotį, 
prašau mokytojų pagalbos 

32,1 30,8 21,8 11,5 3,8 78 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti porose, grupėse 6,8 17,8 21,9 31,5 21,9 73 

Man draugai padeda, kai susiduriu su sunkumais 48,1 37,7 10,4 0,0 3,9 77 

Mokytoja skiria namų darbus daryti kartu su klasės 
draugu/ drauge  

2,7 6,7 16,0 26,7 48,0 75 

Kiekvieno 
pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojai visada pasako, kaip bus vertinamos 
užduotys 

38,5 33,3 15,4 11,5 1,3 78 

Mokytojo pateikti atliktų užduočių komentarai man 
visada aiškūs ir suprantami 

15,8 38,2 26,3 11,8 7,9 76 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės 

Mūsų mokyklos taisyklės yra teisingos 26,5 48,5 14,7 2,9 7,4 68 

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos* 29,8 35,1 15,8 19,3 0,0 57 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Man lengviau mokytis, kai tam tikrose pamokose man 
padeda specialusis pedagogas  

30,0 0,0 10,0 40,0 20,0 10 

Asmeninę 
pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Dažniausiai suprantu, kaip reikia atlikti namų darbus 15,4 41,0 25,6 10,3 7,7 78 

Mokymosi patirtys 

Man patinka sužinoti ką nors nauja 41,0 47,4 9,0 2,6 0,0 78 

Man įdomu tai, ko mokausi mokykloje 17,1 34,2 22,4 10,5 15,8 76 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, kuriuos labai mėgstu 48,7 21,8 21,8 0,0 7,7 78 

Jei ko nesuprantu, visada stengiuosi išsiaiškinti   23,4 45,5 20,8 7,8 2,6 77 

Dažnai padarau daugiau negu užduota 5,2 7,8 19,5 28,6 39,0 77 

Kai mokytojai aiškina, dažnai galvoju apie kitus 
dalykus* 

18,2 22,1 28,6 22,1 9,1 77 

Sunkių užduočių aš dažniausiai nedarau arba bandau 
nusirašyti* 

13,3 17,3 22,7 22,7 24,0 75 

Mokykloje man nuobodu* 28,6 16,9 19,5 16,9 18,2 77 

Tai, ko mokausi, man yra per sunku* 9,3 13,3 28,0 34,7 14,7 75 

Išteklių mobilizavimas 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mielai leidžiu laiką mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 
sporto salėje, būreliuose ir kt.)   

8,1 12,2 5,4 12,2 62,2 74 

Pertraukų metu man yra ką veikti mokykloje 29,5 20,5 28,2 11,5 10,3 78 

Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, pabūti 25,3 37,3 22,7 8,0 6,7 75 

Išteklių įvairovė ir 
prieinamumas 

Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt.  

2,6 15,8 28,9 19,7 32,9 76 

Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 
papildomomis priemonėmis (programėlėmis telefone, 
kompiuteryje ar kt.), kurios man padeda atlikti 
užduotis 

24,3 28,6 17,1 14,3 15,7 70 
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3.2.13 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje. 2 – 4 klasių mokinių tėvų atsakymai 

(proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi planavimas 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti 
mokydamasis 

35,0 46,7 10,2 4,4 3,6 137 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Mokytojai geba aiškiai ir suprantamai mokyti 
vaikus 

33,8 45,1 12,0 5,3 3,8 133 

Mokinių pagalba vienas 
kitam ir mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokykloje vaikai padeda vienas kitam 17,7 53,8 20,0 6,9 1,5 130 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis vertinimas 

Mokytojų taikomi vertinimo būdai padeda vaikui 
suprasti savo sunkumus ir siekti geresnių 
rezultatų 

21,2 43,2 22,0 6,8 6,8 132 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo) pagalba mano vaikui labai 
veiksminga   

11,1 33,3 22,2 5,6 27,8 18 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Skiriami namų darbai mano vaikui padeda siekti 
geresnių rezultatų 

34,1 41,7 17,4 4,5 2,3 132 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių / neformalaus 
ugdymo veiklų pasiūla  

6,9 17,6 22,9 14,5 38,2 131 

 

3.2.14 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje. 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių 

mokinių tėvų atsakymai (proc., N – pareiškusių nuomonę skaičius) 

Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi planavimas 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti 
mokydamasis 

40,8 40,8 13,8 2,3 2,3 174 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Mokytojai geba aiškiai ir suprantamai mokyti 
vaikus 

6,6 35,3 38,9 4,2 15,0 167 

Mokinių pagalba vienas 
kitam ir mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokykloje vaikai padeda vienas kitam 14,5 52,4 22,9 5,4 4,8 166 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis vertinimas 

Mokytojų taikomi vertinimo būdai padeda vaikui 
suprasti savo sunkumus ir siekti geresnių 
rezultatų 

8,0 30,1 30,7 12,9 18,4 163 

Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Iš vaikui skiriamų namų darbų, kontrolinių 
rašymo, suprantu, kad mokytojai nederina savo 
veiksmų tarpusavyje*  

28,6 27,1 25,0 13,6 5,7 140 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo) pagalba mano vaikui labai 
veiksminga   

8,9 15,6 40,0 2,2 33,3 45 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Skiriami namų darbai mano vaikui padeda siekti 
geresnių rezultatų 

20,8 34,1 28,9 6,4 9,8 173 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių / neformalaus 
ugdymo veiklų pasiūla  

11,0 19,3 26,9 15,2 27,6 145 

 

 

3.2.15 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktika mokykloje. Pedagogų atsakymai (proc., N – 

pareiškusių nuomonę skaičius) 
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Sritis Teiginiai 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne 

Tikrai 
ne 

N 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
mokymosi 
planavimas  

Planuodamas pamoką numatau, kaip įtraukti 
kiekvieną mokinį 

51,8 41,1 5,4 1,8 0,0 56 

Ruošdamasis pamokai numatau galimybes mokytis 
skirtingais būdais (žodiniu, vaizdiniu, kinesteziniu ar 
kt. būdu) 

62,5 32,1 5,4 0,0 0,0 56 

Ruošdamasis pamokai parengiu skirtingo lygio 
užduotis  

47,3 29,1 20,0 0,0 3,6 55 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis  

Mano mokiniai žino savo mokymosi tikslus  52,7 40,0 7,3 0,0 0,0 55 

Mano mokiniams sekasi analizuoti ir planuoti savo 
mokymąsi  

13,0 42,6 38,9 3,7 1,9 54 

Mokiniai geba pasakyti, kas sunku, patys paprašo 
pagalbos 

58,9 33,9 7,1 0,0 0,0 56 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant  

Savo pamokose darbą grupėse visada organizuoju 
taip, kad grupę sudarytų įvairių gebėjimų mokiniai 

50,0 30,4 14,3 1,8 3,6 56 

Mano pamokose mokiniai dažnai mokosi 
bendradarbiaudami porose ir grupėse 

32,7 29,1 29,1 5,5 3,6 55 

Mano mokiniai padeda vieni kitiems po pamokų 29,7 40,5 24,3 5,4 0,0 37 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas  

Mano pamokose noriai mokosi  dauguma klasės 
mokinių 

32,1 51,8 16,1 0,0 0,0 56 

Projektiniai, kūrybiniai, eksperimentiniai mokinių 
darbai yra įprasta mokinių mokymosi veikla 

25,5 25,5 36,4 9,1 3,6 55 

Klasėje yra mokinių, su kuriais kiti vengia kartu dirbti 12,7 10,9 23,6 25,5 27,3 55 

Mano pamokoje silpnesni mokiniai dažnai nespėja ar 
nesugeba atlikti užduočių* 

1,9 5,7 50,9 26,4 15,1 53 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas  

Mūsų mokykloje yra vieninga kiekvieno mokinio 
individualios pažangos vertinimo sistema 

50,0 24,0 18,0 8,0 0,0 50 

Mano vertinimo sistema padeda kiekvienam mokiniui 
daryti pažangą  

37,7 50,9 9,4 1,9 0,0 53 

Per pamoką arba po jos kiekvienam mokiniui suteikiu 
informaciją apie tai, ką jis išmoko ir kur turėtų tobulėti 

37,0 25,9 22,2 7,4 7,4 54 

Aptariant mokymosi pasiekimus, mokinius skatinu 
lygiuotis į geriausiai besimokančiuosius* 

5,4 14,3 33,9 7,1 39,3 56 

Asmeninę 
pažangą 
skatinantys namų 
darbai  

Paprastai visiems klasės mokiniams skiriu vienodus 
namų darbus* 

9,4 20,8 34,0 17,0 18,9 53 

Namų darbams dažnai skiriu tai, ko mokiniai nespėjo 
atlikti klasėje* 

18,5 18,5 27,8 14,8 20,4 54 

Įvairovės 
pažinimas ir 
skatinimas  

Aš su mokiniais dažnai kalbuosi apie žmonių įvairovę, 
skirtingas socialines aplinkas, negalią 

56,4 20,0 18,2 3,6 1,8 55 

Palaikau ir skatinu kiekvieno savo mokinio 
išskirtinumą ir originalumą 

69,6 25,0 5,4 0,0 0,0 56 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės  

Mano mokiniai laikosi susitarimų ir klasės taisyklių 26,8 46,4 23,2 3,6 0,0 56 

Pastabos, draudimai ir gąsdinimai mano mokinius 
veikia geriau nei paskatinimai* 

5,5 3,6 25,5 12,7 52,7 55 

Manau, kad mokinių elgesio problemas turi išsispręsti 
pats mokytojas* 

3,6 16,1 33,9 12,5 33,9 56 

Dažniausiai stengiuosi nesikišti į mokinių santykius 
pamokos, pertraukų ar neformaliojo ugdymosi metu* 

3,6 3,6 21,8 20,0 50,9 55 

Kartu su manimi pamokoje dirbantis specialusis 
pedagogas, mokytojo padėjėjas padeda ne tik 
specialiųjų poreikių turintiems, bet ir kitiems 
mokiniams  

17,1 5,7 14,3 14,3 48,6 35 

Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Mokykloje įprasta stebėti kitų kolegų pamokas 41,2 27,5 27,5 2,0 2,0 51 

Kitų kolegų nuomonė apie mano darbą man yra 
mažai naudinga* 

11,3 13,2 32,1 15,1 28,3 53 

Įvairi popamokinė 
veikla  

Mūsų mokykloje, nepaisant mokinio gebėjimų, 
kiekvienas įtraukiamas į bendras klasės ar mokyklos 
menines, sportines ir kt. veiklas 

48,2 33,9 10,7 3,6 3,6 56 

Išteklių mobilizavimas 

Skirtybės - ištekliai  

Manau, kad kuo klasėje yra daugiau įvairesnių vaikų 
(iš skirtingų socialinių, kultūrinių aplinkų, skirtingų 
gebėjimų), tuo geriau 

20,0 27,3 40,0 1,8 10,9 55 

Pamokoje kaip pedagoginį išteklių moku panaudoti 
vaikų skirtybes (pvz. kitakalbystę, negalią...) 

30,0 30,0 26,0 8,0 6,0 50 
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Stiprybės - ištekliai  
Mokykloje įprasta, kad pamokose dalyvauja įdomūs, 
aktualią mokymosi temai patirtį turintys žmonės 

31,9 27,7 21,3 14,9 4,3 47 

Išteklių paieška 
Mokytojams pakanka priemonių suasmenintam 
mokymuisi organizuoti 

4,0 26,0 22,0 14,0 34,0 50 

Efektyvus išteklių 
naudojimas  

Mokykloje įprasta vesti pamokas bibliotekoje, 
gamtoje, muziejuje, įmonėse ir t. t. 

43,4 28,3 24,5 0,0 3,8 53 

Mokytojai gali naudotis bet kuriame mokyklos 
kabinete esančiomis priemonėmis 

36,5 17,3 21,2 7,7 17,3 52 

Man pavyksta pasitelkti e – priemones užduotims 
diferencijuoti 

33,3 37,0 25,9 1,9 1,9 54 
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3.3. GAUNANČIŲ / NEGAUNANČIŲ SPECIALIĄJĄ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ 

MOKINIŲ IR MOKINIŲ IŠ ŠEIMŲ, PATIRIANČIŲ / NEPATIRIANČIŲ SOCIALINIŲ 

EKONOMINIŲ SUNKUMŲ (GAUNANČIŲ / NEGAUNANČIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ), 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

Lentelėse nurodytas respondentų grupėse skaičius N. Analizuojant tyrimo rezultatus reikėtų atkreipti 
dėmesį į mokyklos imties dydį ir respondentų skaičių grupėse, ir su tuo susijusį matavimo 
patikimumą.  

* Žvaigždute pažymėti teiginiai reiškia priešingą įtraukiajam ugdymui nuostatą.  

 Teiginio vertinimas išskirtoje grupėje yra palankesnis įtraukiojo ugdymo nuostatoms nei 
kitoje grupėje. Standartizuotų vidurkių skirtumas didesnis už 0,2. 

 

 Teiginio vertinimas išskirtoje grupėje yra mažiau palankus įtraukiojo ugdymo nuostatoms nei 
kitoje grupėje. Standartizuotų vidurkių skirtumas mažesnis už -0,2. 

 

 

3.3.1 lentelė. Mokinių, nurodžiusių, kad gauna specialiąją pedagoginę pagalbą, ir kitų mokinių 

nuomonė apie įtraukųjį ugdymą  

Sritis Teiginiai 

Vidurkis 

V
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a
s
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Specialiąją 
pedagoginę 

pagalbą 
gaunantys  

N = 3 

Kiti 
mokiniai 
N = 210 

Bendruomenės kūrimas 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai yra labai 
draugiški 

1,67 2,37 0,70 0,70 

Mokytojai barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku* 4,00 3,36 -0,64 0,50 

Priėmimas Mokytojai įdėmiai išklauso mano siūlomas idėjas 1,33 2,71 1,38 1,20 

Pagalba vienas 
kitam 

Mano mokytojai man visada padeda 1,67 2,18 0,51 0,50 

Mano mokytojams patinka man padėti 2,00 2,89 0,89 0,76 

Aš padedu klasės draugams, kai jiems kyla sunkumų 1,33 1,66 0,33 0,35 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Bendražmogiški 
santykiai 

Mokytojams įdomu, kuo aš domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

2,33 3,55 1,21 0,91 

Aš gerai sutariu su savo klasės auklėtoja/u 2,00 1,64 -0,36 -0,39 

Savo mokykloje aš turiu keletą gerų draugų 2,00 1,54 -0,46 -0,57 

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas  

Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje 2,00 3,82 1,82 1,42 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai man yra autoritetas 2,33 3,08 0,75 0,56 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei   

Mokytojus erzina „kitokie“ savo išvaizda, elgesiu, 
požiūriu vaikai* 

3,67 3,38 -0,28 0,20 

Pagalba įvairovei 

Emocinė parama 
Kai man negera, esu nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

1,00 3,35 2,35 1,66 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokytojai visada padeda teisingai išspręsti kilusius 
konfliktus 

1,00 2,54 1,54 1,31 

Jei kas nors blogai elgiasi, dažnai yra išvaromi iš 
klasės ar išsiunčiami namo* 

3,33 3,71 0,37 -0,30 

Mokyklos 
nelankymo 
priežasčių 
ieškojimas ir 
šalinimas 

Jei aš praleidžiu pamokas, mano klasės auklėtoja/as 
visada paklausia, kas man buvo nutikę 

1,67 2,01 0,34 0,30 

Patyčių prevencija Būna, kad vaikai iš manęs tyčiojasi* 2,67 3,99 1,33 -1,00 
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Kai kurie mano klasės draugai prasivardžiuoja* 5,00 3,11 -1,89 1,26 

Būna, kad kiti mokiniai mane stumdo ar kitaip 
skriaudžia* 

4,00 4,41 0,41 -0,36 

Būna, kad facebooke ar telefonu gaunu įžeidžiančių 
žinučių* 

2,33 4,64 2,31 -2,15 

Jei iš manęs tyčiojasi, aš pasakau mokytojams 2,33 3,34 1,00 0,64 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Kartu su mokytojais aptariame, ką turiu išmokti 
artimiausiu metu 

1,00 2,51 1,51 1,36 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas 

Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, kokias 
užduotis atlikti 

1,67 4,36 2,69 2,22 

Klasėje visuomet spėju atlikti pateiktas užduotis 2,00 3,29 1,29 1,17 

Įvairovės pažinimas 
ir skatinimas 

Pamokų metų daug kalbame apie kultūrų ir žmonių 
įvairovę pasaulyje (pvz. apie skirtingas kultūras, 
rases, religijas, žmones su negalia) 

1,67 2,97 1,30 1,05 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią gausiu pažymį   2,33 3,84 1,51 1,11 

Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu savo atliktą 
darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)  

2,67 3,79 1,12 0,82 

Kai susiduriu su sunkumais atlikdamas/a užduotį, 
prašau mokytojų pagalbos 

2,33 2,34 0,00 0,00 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti porose, grupėse 2,33 3,38 1,04 0,92 

Man draugai padeda, kai susiduriu su sunkumais 1,33 1,90 0,57 0,55 

Mokytoja skiria namų darbus daryti kartu su klasės 
draugu/ drauge  

2,00 4,15 2,15 1,76 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojai visada pasako, kaip bus vertinamos 
užduotys 

1,67 2,26 0,59 0,56 

Mokytojo pateikti atliktų užduočių komentarai  man 
visada aiškūs ir suprantami 

1,33 2,77 1,44 1,31 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės 

Mūsų mokyklos taisyklės yra teisingos 1,00 2,20 1,20 1,11 

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos* 1,00 2,74 1,74 -1,22 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Man lengviau mokytis, kai tam tikrose pamokose man 
padeda specialusis pedagogas  

1,33 3,92 2,58 1,75 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Dažniausiai suprantu, kaip reikia atlikti namų darbus 1,67 2,46 0,80 0,81 

Mokymosi patirtys 

Man patinka sužinoti ką nors nauja 1,00 2,01 1,01 1,05 

Man įdomu tai, ko mokausi mokykloje 1,33 2,78 1,44 1,25 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, kuriuos labai mėgstu 1,00 2,03 1,03 0,96 

Jei ko nesuprantu, visada stengiuosi išsiaiškinti   1,33 2,35 1,01 0,98 

Dažnai padarau daugiau negu užduota 2,00 3,96 1,96 1,60 

Kai mokytojai aiškina, dažnai galvoju apie kitus 
dalykus* 

1,33 2,84 1,51 -1,21 

Sunkių užduočių aš dažniausiai nedarau arba bandau 
nusirašyti* 

3,00 3,39 0,39 -0,30 

Mokykloje man nuobodu* 2,00 2,74 0,74 -0,55 

Tai, ko mokausi, man yra per sunku* 2,00 3,32 1,32 -1,20 

Išteklių mobilizavimas 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mielai leidžiu laiką mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 
sporto salėje, būreliuose ir kt.)   

2,33 3,92 1,58 0,99 

Pertraukų metu man yra ką veikti mokykloje 2,00 2,44 0,44 0,35 

Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, pabūti 1,00 2,44 1,44 1,24 

Išteklių įvairovė ir 
prieinamumas 

Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt.  

2,33 3,73 1,40 1,15 

Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 
papildomomis priemonėmis (programėlėmis telefone, 
kompiuteryje ar kt.), kurios man padeda atlikti 
užduotis 

1,00 3,25 2,25 1,61 
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3.3.2 lentelė. Tėvų, kurių vaikai gauna specialiąją pedagoginę pagalbą, ir kitų tėvų nuomonė 

apie įtraukųjį ugdymą 

Sritis Teiginiai 
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Specialiąją 
pedagoginę 

pagalbą 
gaunančių 

mokinių tėvai  
N = 16 

Kiti tėvai 
N = 300 

Bendruomenės kūrimas 

Priėmimas 
 

Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami 3,06 2,96 -0,10 -0,16 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 
pagarbiai 

2,44 2,44 0,00 0,08 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą 3,00 2,85 -0,15 -0,15 

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus  

2,71 2,67 -0,05 -0,02 

Pastebėjau, kad mokytojams nepatinka aktyviai 
ugdymo procesu besidomintys tėvai* 

2,79 3,11 0,32 -0,22 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)*  

2,13 2,12 -0,02 0,00 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams 

Mokytojai mano vaikui padeda siekti geriausio 
rezultato 

3,13 2,57 -0,55 -0,41 

Nelygstama vertė Mokytojams kiekvienas vaikas yra svarbus ir vertingas 3,13 2,47 -0,66 -0,48 

Bendražmogiški 
santykiai 

Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai 
suteikia pagalbą 

2,44 2,57 0,13 0,23 

Mano vaikas pastebi, kad mokytojai turi savo 
„numylėtinius“* 

3,21 2,67 -0,54 0,44 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
pokyčiams ugdymo srityje 

3,15 3,08 -0,07 -0,08 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei  

Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio 
statuso, negalių ar sutrikimų 

1,38 1,58 0,21 0,30 

Mokykla moko suprasti ir priimti vaikus iš  šeimų, 
kurios gyvena kitaip, nei mes (kito  socialinio statuso, 
tikėjimo, rasės ir kt.) 

2,21 2,44 0,23 0,29 

Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su kiekvienu 
vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir 
pasiekimų  

3,13 2,68 -0,44 -0,25 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mokykla daro viską, kad naujokai ir jų tėvai  mokykloje 
jaustųsi priimti ir emociškai saugūs   

2,71 2,67 -0,04 -0,06 

Pagalba įvairovei 

Dalyvavimą skatinanti 
pagalba SUP 
mokiniams 

Mokykloje visada suteikiama reikalingų specialistų 
pagalba (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių 
pedagogų ir kt.) mokiniams, kuriems jos reikia 

3,47 3,06 -0,41 -0,43 

Emocinė parama 
Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų 
gera 

2,80 2,53 -0,27 -0,27 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokykla sėkmingai sprendžia mokinių elgesio 
problemas 

3,07 2,94 -0,13 -0,09 

Mokykla siekia padėti kiekvienam mokymosi ar 
elgesio sunkumų turinčiam vaikui 

2,56 2,59 0,03 0,09 

Patyčių prevencija Mokykla daro viską, kad nebūtų patyčių 2,60 2,62 0,02 0,04 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi planavimas 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti 
mokydamasis 

1,73 1,90 0,16 0,18 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Mokytojai geba aiškiai ir suprantamai mokyti vaikus 2,81 2,45 -0,36 -0,20 
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Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokykloje vaikai padeda vienas kitam 2,40 2,28 -0,12 -0,07 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis vertinimas 

Mokytojų taikomi vertinimo būdai padeda vaikui 
suprasti savo sunkumus ir siekti geresnių rezultatų 

2,94 2,72 -0,22 -0,09 

Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Iš vaikui skiriamų namų darbų, kontrolinių rašymo, 
suprantu, kad mokytojai nederina savo veiksmų 
tarpusavyje*  

3,00 2,39 -0,61 0,47 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Specialistų  (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo) pagalba mano vaikui labai veiksminga   

2,77 3,40 0,63 0,58 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Skiriami namų darbai mano vaikui padeda siekti 
geresnių rezultatų 

2,81 2,25 -0,56 -0,47 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių / neformalaus 
ugdymo veiklų pasiūla  

3,46 3,42 -0,05 -0,03 

 

3.3.3 lentelė. Mokinių iš šeimų, patiriančių socialinių ekonominių sunkumų (gaunančių 

nemokamą maitinimą) ir kitų mokinių nuomonė apie įtraukųjį ugdymą 
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Nemokamą 
maitinimą 
gaunantys  

N = 8 

Kiti 
mokiniai 
N = 203 

Bendruomenės kūrimas 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai yra labai 
draugiški 

2,50 2,36 -0,14 -0,14 

Mokytojai barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku* 3,38 3,35 -0,02 0,02 

Priėmimas Mokytojai įdėmiai išklauso mano siūlomas idėjas 3,43 2,67 -0,76 -0,66 

Pagalba vienas 
kitam 

Mano mokytojai man visada padeda 2,50 2,18 -0,32 -0,31 

Mano mokytojams patinka man padėti 3,75 2,88 -0,88 -0,74 

Aš padedu klasės draugams, kai jiems kyla sunkumų 1,75 1,66 -0,09 -0,10 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Bendražmogiški 
santykiai 

Mokytojams įdomu, kuo aš domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

3,71 3,51 -0,20 -0,15 

Aš gerai sutariu su savo klasės auklėtoja/u 1,63 1,64 0,02 0,02 

Savo mokykloje aš turiu keletą gerų draugų 1,63 1,55 -0,08 -0,10 

Kiekvieno mokinio 
pripažinimas  

Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje 3,43 3,79 0,36 0,28 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai man yra autoritetas 2,71 3,09 0,38 0,28 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei   

Mokytojus erzina „kitokie“ savo išvaizda, elgesiu, 
požiūriu vaikai* 

3,14 3,37 0,23 -0,16 

Pagalba įvairovei 

Emocinė parama 
Kai man negera, esu nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

3,43 3,30 -0,12 -0,09 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokytojai visada padeda teisingai išspręsti kilusius 
konfliktus 

2,63 2,52 -0,10 -0,09 

Jei kas nors blogai elgiasi, dažnai yra išvaromi iš 
klasės ar išsiunčiami namo* 

3,67 3,69 0,03 -0,02 

Mokyklos 
nelankymo 
priežasčių 
ieškojimas ir 
šalinimas 

Jei aš praleidžiu pamokas, mano klasės auklėtoja/as 
visada paklausia, kas man buvo nutikę 

2,29 1,98 -0,30 -0,26 

Patyčių prevencija 

Būna, kad vaikai iš manęs tyčiojasi* 4,71 3,93 -0,79 0,59 

Kai kurie mano klasės draugai prasivardžiuoja* 3,86 3,08 -0,78 0,52 

Būna, kad kiti mokiniai mane stumdo ar kitaip 
skriaudžia* 

4,88 4,36 -0,51 0,45 
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Būna, kad facebooke ar telefonu gaunu įžeidžiančių 
žinučių* 

4,88 4,59 -0,29 0,27 

Jei iš manęs tyčiojasi, aš pasakau mokytojams 4,40 3,28 -1,12 -0,71 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Kartu su mokytojais aptariame, ką turiu išmokti 
artimiausiu metu 

2,43 2,51 0,08 0,07 

Kiekvieno 
įsitraukimas ir 
dalyvavimas 

Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, kokias 
užduotis atlikti 

4,00 4,36 0,36 0,30 

Klasėje visuomet spėju atlikti pateiktas užduotis 2,88 3,30 0,43 0,39 

Įvairovės pažinimas 
ir skatinimas 

Pamokų metų daug kalbame apie kultūrų ir žmonių 
įvairovę pasaulyje (pvz. apie skirtingas kultūras, 
rases, religijas, žmones su negalia) 

3,00 2,93 -0,07 -0,06 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią gausiu pažymį   4,00 3,83 -0,17 -0,13 

Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu savo atliktą 
darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.)  

3,86 3,80 -0,06 -0,04 

Kai susiduriu su sunkumais atlikdamas/a užduotį, 
prašau mokytojų pagalbos 

2,63 2,35 -0,28 -0,25 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 
mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti porose, grupėse 4,00 3,34 -0,66 -0,58 

Man draugai padeda, kai susiduriu su sunkumais 2,29 1,89 -0,40 -0,38 

Mokytoja skiria namų darbus daryti kartu su klasės 
draugu/ drauge  

4,00 4,12 0,12 0,10 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojai visada pasako, kaip bus vertinamos 
užduotys 

1,88 2,27 0,39 0,37 

Mokytojo pateikti atliktų užduočių komentarai  man 
visada aiškūs ir suprantami 

2,50 2,77 0,27 0,25 

Pozityvų elgesį 
skatinančios 
taisyklės 

Mūsų mokyklos taisyklės yra teisingos 2,25 2,18 -0,07 -0,07 

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos* 3,43 2,65 -0,78 0,55 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Man lengviau mokytis, kai tam tikrose pamokose man 
padeda specialusis pedagogas  

5,00 3,73 -1,27 -0,86 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Dažniausiai suprantu, kaip reikia atlikti namų darbus 2,38 2,46 0,08 0,09 

Mokymosi patirtys 

Man patinka sužinoti ką nors nauja 2,38 1,99 -0,39 -0,40 

Man įdomu tai, ko mokausi mokykloje 3,38 2,73 -0,64 -0,56 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, kuriuos labai mėgstu 2,63 2,00 -0,63 -0,59 

Jei ko nesuprantu, visada stengiuosi išsiaiškinti   2,75 2,34 -0,41 -0,40 

Dažnai padarau daugiau negu užduota 4,38 3,90 -0,47 -0,38 

Kai mokytojai aiškina, dažnai galvoju apie kitus 
dalykus* 

2,14 2,83 0,68 -0,55 

Sunkių užduočių aš dažniausiai nedarau arba bandau 
nusirašyti* 

2,75 3,42 0,67 -0,51 

Mokykloje man nuobodu* 1,75 2,75 1,00 -0,74 

Tai, ko mokausi, man yra per sunku* 3,25 3,28 0,03 -0,03 

Išteklių mobilizavimas 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mielai leidžiu laiką mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 
sporto salėje, būreliuose ir kt.)   

4,63 3,87 -0,76 -0,48 

Pertraukų metu man yra ką veikti mokykloje 2,75 2,41 -0,34 -0,27 

Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, pabūti 2,25 2,44 0,19 0,16 

Išteklių įvairovė ir 
prieinamumas 

Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt.  

3,63 3,72 0,10 0,08 

Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 
papildomomis priemonėmis (programėlėmis telefone, 
kompiuteryje ar kt.), kurios man padeda atlikti 
užduotis 

3,43 3,22 -0,21 -0,15 
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3.3.4 lentelė. Tėvų, patiriančių socialinių ekonominių sunkumų (kurių vaikai gauna nemokamą 

maitinimą) ir kitų tėvų nuomonė apie įtraukųjį ugdymą 
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Nemokamą 
maitinimą 
gaunančių 

mokinių tėvai 
N = 45 

Kiti tėvai 
N = 226 

Bendruomenės kūrimas 

Priėmimas Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami 3,05 3,02 -0,03 0,10 

Pagarbus 
bendravimas 

Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 
pagarbiai 

2,35 2,50 0,15 -0,04 

Mokyklos ir tėvų 
partnerystė 

Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą 3,12 2,81 -0,32 -0,31 

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus  

2,28 2,88 0,60 0,51 

Pastebėjau, kad mokytojams nepatinka aktyviai 
ugdymo procesu besidomintys tėvai* 

3,34 2,91 -0,43 0,27 

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)*  

1,88 2,08 0,20 -0,12 

Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas 

Aukšti lūkesčiai 
kiekvieno 
pasiekimams 

Mokytojai mano vaikui padeda siekti geriausio 
rezultato 

2,07 2,82 0,75 0,45 

Nelygstama vertė Mokytojams kiekvienas vaikas yra svarbus ir vertingas 1,98 2,76 0,78 0,46 

Bendražmogiški 
santykiai 

Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai 
suteikia pagalbą 

2,15 2,77 0,62 0,32 

Mano vaikas pastebi, kad mokytojai turi savo 
„numylėtinius“* 

3,21 2,48 -0,73 0,24 

Mokyklos atvirumas ir prieinamumas 

Vadovavimas 
mokyklai 

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
pokyčiams ugdymo srityje 

3,33 3,02 -0,32 -0,33 

Mokyklos atvirumas 
mokinių įvairovei  

Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio 
statuso, negalių ar sutrikimų 

1,51 1,61 0,09 0,08 

Mokykla moko suprasti ir priimti vaikus iš  šeimų, 
kurios gyvena kitaip, nei mes (kito  socialinio statuso, 
tikėjimo, rasės ir kt.) 

2,35 2,46 0,11 0,11 

Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su kiekvienu 
vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir 
pasiekimų  

2,09 2,96 0,87 0,47 

Pagalba naujam 
mokiniui 

Mokykla daro viską, kad naujokai ir jų tėvai  mokykloje 
jaustųsi priimti ir emociškai saugūs   

2,79 2,67 -0,11 -0,13 

Pagalba įvairovei 

Dalyvavimą 
skatinanti pagalba 
SUP mokiniams 

Mokykloje visada suteikiama reikalingų specialistų 
pagalba (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių 
pedagogų ir kt.) mokiniams, kuriems jos reikia 

3,00 3,01 0,01 0,04 

Emocinė parama 
Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų 
gera 

2,63 2,50 -0,13 -0,22 

Pozityvaus elgesio 
skatinimas vs 
bausmių sistema 

Mokykla sėkmingai sprendžia mokinių elgesio 
problemas 

2,79 2,93 0,14 0,08 

Mokykla siekia padėti kiekvienam mokymosi ar 
elgesio sunkumų turinčiam vaikui 

2,32 2,58 0,26 0,18 

Patyčių prevencija Mokykla daro viską, kad nebūtų patyčių 2,64 2,57 -0,07 -0,11 

Mokymosi orkestruotė 

Suasmeninto 
(personalizuoto) 
mokymosi 
planavimas 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti 
mokydamasis 

1,91 1,91 0,00 0,06 

Vaiko mokymas 
aktyviai mokytis 

Mokytojai geba aiškiai ir suprantamai mokyti vaikus 2,00 2,69 0,69 0,30 

Mokinių pagalba 
vienas kitam ir 

Mokykloje vaikai padeda vienas kitam 2,11 2,29 0,18 0,03 
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mokymasis 
bendradarbiaujant 

Kiekvieno pažangą 
skatinantis 
vertinimas 

Mokytojų taikomi vertinimo būdai padeda vaikui 
suprasti savo sunkumus ir siekti geresnių rezultatų 

2,39 2,92 0,53 0,24 

Mokytojų 
bendradarbiavimas 

Iš vaikui skiriamų namų darbų, kontrolinių rašymo, 
suprantu, kad mokytojai nederina savo veiksmų 
tarpusavyje*  

2,40 2,41 0,01 -0,05 

Įtraukioji švietimo 
pagalba 

Specialistų  (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo) pagalba mano vaikui labai veiksminga   

2,86 3,29 0,44 -0,05 

Asmeninę pažangą 
skatinantys namų 
darbai 

Skiriami namų darbai mano vaikui padeda siekti 
geresnių rezultatų 

2,18 2,41 0,23 0,05 

Įvairi popamokinė 
veikla 

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių / neformalaus 
ugdymo veiklų pasiūla  

3,19 3,37 0,18 0,12 

 

  



 

44 

 

3.4. ATSAKYMAI Į ATVIRĄ KLAUSIMĄ PAGAL RESPONDENTŲ GRUPES  

 

Visų respondentų atsakymai į atvirą klausimą pateikiami autentiškai: kalba ir rašyba neredaguota ir 

nekoreguota.  

3.4.1 lentelė. Mokinių atsakymai į atvirą klausimą 

Ką siūlytumėte mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę? 

Aš nežinau 

Aš siūlyciau , kad mokytojai daugiau laiko skirtų vaikams su užduotimis 

Atleisti Archipova, mažiau namu darbu užduotu, visa laika leistu išsitaisyti pažymi. 

Atleisti Archipovą, nepykti ir padėti kiekvienam mokytis, leisti taisytis daugiau pažymiam rašytų darbų 

Atsižvelgti į mokinius. Mažinti atsiskaitymų kiekį per mėnesį.Paruošti atsiskaitomuosius darbus tik iš tos 
temos kuria mokėmės. Didinti atsiskaitymų laiką arba mažinti užduočių skaičių. Geriau (mokytojams) 
pasiruošti pamokai, aiškiau paaiškinti... 

Būti draugiškiems 

Būtų daug geriau jei nebūtu tiek namų darbų. Pvz. 1 uzduotis daugiausiai, o visa kitą mokytis klasėje. Kad 
mokytojai negalėtų duoti vertinamų darbų ( savarankiškų, testų, kontrolinių) prieš trimestro pabaiga kai 
nebėra laiko išsitaisyti.Kad visi mokytojai leistu išsitaisyti bentjau vieną pažymį per trimestrą. 

Daugiau bendros veiklos su klasiokais, kad klase butu kaip bendruomene 

Daugiau įsitraukti į popamokines veiklas su draugais, tai labai suvienija.Kad būtų daroma daugiau 
konsultacijų. 

Daugiau paliakymo zodziu vaikams kuriems yra sunkiau 

Daugiau praktikos pamokose, darbo grupėse ir teorija parodyti ne tik ant popieriaus lapo, bet ir vizualiai. 

Daugiau užduočių atlikti su telefonu, kaip daro geografijos mokytoja Virginija B., duoda užduotis google 
formse. Ten rašome kontrolinius, apklausas, testus. 

Duoti nemokomą maitinimą. 

Eiti į lauką ( : 

Gal daugiau motivacijos duotu vaikams kurie nemėgsta mokytis 

gal mažiau kviestų prie lentos,prieš klase paskaityti savo darba nes mokytoja pakvietė nors gal tas 
žmogus nelabai nori. 

Gal ne kiekvienas, bet yra vaikų, kurie dėl savų priežasčių yra labai nemotivuoti, ir niejo nedaro, jis 
pamokos metu nieko nedaro, ir tik gadina aplinkinių nuotaiką, bei norą dirbti. 

Informacinių pamokų metu mes neturime kompiuterių, negalime darbo atlikti praktiškai, tenka mokytis 
teoriją ir namuose atlikti užduotis. Kaip vienuoliktokai, neturime normalesnių klasių, mūsų lenta sulūžusi, 
maža. Norėtųsi daugiau suprasti, tačiau neturi tam jėgų, tavo fantazija ir noras kažką daryti, suprasti, 
išmokti - žūsta. Mokytojai kaip ir visi žmonės, yra visokie, mokinys turi tik tikėtis, kad jam paklius tas 
,,Gerasis", kuris neteisia tavęs už nežinojimą, o padeda suprasti, kuris nesusidaro pirminės nuomonės 
apie tavo gabumus tik jei kažko neišmokai ir nesupratai, nes būna mokytojų, kurie žinodami, kad mokinys 
nėra pats gabiausias, nebesistengia jo mokyti, atmestinai vertina blogais pažymiais, nesigilindami, kad jis 
iš tikro yra gabus. 

Kad būtų mažiau kontrolinių darbų per savaitę. 

Kad geografijos ir matematikos mokytoja aiškintų kaip fizikos mokytojai nes fizikos mokytojai geriau 
aiskina 

kad ir kaip mokinys pasielgtu (nusikeiktu ar kitaim išreikštu emocijas) mokytojai su jais elgtusi lygiai taip 
pat kaip ir su kitais (kurie nesikaikia ir t.t.) 

kad kiekvienas mokytojas priimtu mokinio nuomone ir suprastu ta nuomone teisigai o ne klaidingai ir kiltu 
is to konfliktai. 

kad kiti "mokytojai" nerėktu kai padarai maza klaidele pvz: su draugais kalbiesi tuolete (nes tenai mažai 
kas vaikšto ir nesiklauso pokalbio kaip klasėje)ir vaikai skundžiasi kad neleidžiam į tuoleta nueiti (jie patys 
neunueina nori dėmesio ir pn)ir mokytojai rėkia"čia ne žaidimu aikštelė"tai labai erzina. 

Kad visi butu draugiški 

keisciau mokytojus nes dauguma ju seni ir neidomu but ju pamokose o kai neidomu pradeda pamoka 
nepatikti 

keisti švietimo sistemą :) 

KIEKVIENAS vaikas yra skirtingas... 

Kiekvieno mokytojo tikslas - sekminga pamoka, tai sakyciau reiketu atkreipti demesi i tai. 
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labai gerai mokytis arba stenktis gerai mokytis 

manau daugeliu tevai pyksta del blogu pazymiu ir butu neblogai jei visi mokytojai leistu perrasyt darba 
(duotu kita varianta ar panasu darba) 

Manau, kad padėtų mažinimas namų darbų ir daugiau dirbti klasėje. Daugelis mokytojų per pamokas 
išaiškina temą ir visą kitą palieka namų darbams. Dėl to mokiniai neturi motivacijos mokytis, nes vis 
kontroliniai, atsiskaitomieji darbai ir t.t. Smagu mokykloje būtų turėti kokią nors polsiavietę. Pertraukos 
būtų žymiai įdomesnės.Ačiū už leidimą išreikšti savo nuomonę :) 

Manyčiau, kad mokytojai stengiasi skirti tikrai daugiau laiko vaikams kuriems reikia pagalbos, bet jie 
nesiklauso.Tai ką norėčiau pasakyti, kad ne tik mokytojai įdeda daug pqstangų mums aiškinant naujas 
temas ar nesuprantamas ir vistiek nesiklausom mes ir po to būną problemų su mokslais.Reikia išklausyti ir 
nepraleisti nė žodžio ką mokytojai aiškina. 

mažiau namų darbų :D 

mažiau namų darbų ir mažiau testųbet niekas nepasikeis 

Mažiau namų darbų, daugiau interaktyvių ir grupinių užduočių. 

mažiau namų darbų. 

Mažinti klasėse mokinių skaičiu, kas būtų tyla. 

Mažinti mokytojų darbo krūvį. Mokytojai persidirbę, dėl ko dažniau pyksta, retas turi konsultacines 
(papildomas) pamokas, kurios, bent jau man asmeniškai, padėtų. 

Mokykites vaikai 

Mokinius vertinti vienodai. 

Mokinti tai, kas būtų naudinga 

Mokintis ir NEŽaisti žaidimus ant telefono per pamoka. 

MOKYTIS 

Motyvuoti mokytis, labai sunku mokytis, kai 11klasej gaunam labai daug informacijos, kuri nera 
paaiskinama, ji tiesiog duodama, pats turi issiaiskint, kas yra sunku, ne tik man, bet ir mano klases 
draugams. Maziau langu reiktu, nes kai buna pamoka, du langai, pamoka, vel langas, labai sunku mokytis, 
nes visada esi atsipalaidaves. 

nejt y mokikla 

Nelyginti vaikų, nekalbėti su vaiku apie jį ar jo atliktą darbą prieš visą klasę. Visiems būti draugiškesniems. 

Neperkrauti namų darbais, nes kai per daug namų darbų, mokiniai nepakankamai miega, kai sutrinka 
miego režimas ir žmogus mato, kad nieko nespėja, kyla stresas... taip gaunasi, kad mokiniai būna 
pervargę, nemotyvuoti dirbti. 

nezinau 

Nezinau palikti viska kaip yra 

nežinau 

Nežinau 

Nežinau, negaliu atsakyti 

nežinau, neturiu pasiūlymų 

Niekada nebus taip, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. Gal tą visiem ir reikia suprasti. Kad nebus taip, 
kad visi iki vieno kažką gebėtų, kažko norėtų, kažkam sutiktų. Nebus ir taškas. Bet aš nesakau nebandyti, 
nors man ir atrodo, kad didžioji dalis mokyklų mokymo būdu jau tokie senamadiški, kad atrodo tik to ir 
trūksta, kad su linijuote per pirštus daužytų aš matau vieną dalyką, kad gal šiek tiek per daug. Ir aš 
nenoriu būt tas vaikas kuris dramatizuoja ar filosofuoja, bet kam man pitagoro teorema? Nuoširdžiai. 
Nesupraskit neteisingai, šviesti protą yra būtina ir man tai begalo svarbu, bet aš protą noriu šviesti 
dalykais kurie man įdomūs, kurių man reiks 

nieko 

Nieko 

Nieko mokykla viską bando daryti kaip ir reikia 

Nieko viskas gerai 

Norėčiau kad mokytojai būtų labiau draugiškesni , iš klausantis ir supratingi mokiniams , nes visąlaik jai 
mokinis blogai mokosi jis jam specialiai rašo blogus pažymius gali (pvz ikelkt daug į dienyne vienetu arba 
dvejetu (galvodami kad mokinys mokinsis pamatęs savo pažymius ! O iš kitos dalies jie nesupranta kad 
vyksta kai ateini namo ir ant taves tėvai pyksta kodel taip mokaisi , o kai paaiškini , jie netiki ka pasake jų 
vaikai/ vaikas …. To labiau kai dar ateini į mokykla kita diena ir tas mokytojas veda pamoka , tu tiesiog ji 
pakęsti negali ir sugadina nuotaika visam laukui ! Ir poto atsiranda didelis noras išeiti į kita mokykla… 

Norėti, stengtis mokytis ir įdėmiai klausyti mokytojų kiekvieną pamoką. 
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Nuotolinio mūm reik 

Nusamdykite naujų mokytojų ir atnaujinkite mokymosi būdus.. 

ok 

padaryti ilgesnes atostogas 

Padaryti nemokama maitinima 

Pasamdyti malonia lietuviu, literaturos mokytoja. Daugiau darbu atlikti grupese. 

Paskirstiti paralelines klases pagal jų mokslo lygį jei to dar nedaro.Padaryti dar vieną sporto salę. 

Siekti daugiau dalyku 

siulyciau mokytojams galvoti kaip idomiau ir suprantamiau jie galetu vesti mums pamokas ir kad butu tiek 
mokiniams tiek mokytojams naudos, nes kai kurios pamokos yra tikrai laibai nuobodzios ir 
nesuprantamos. 

Siūlyčiau leisti mokiniams daugiau pasisakyti, dirbti grupėmis, tai skatintų jų socialumą ir padėtų pamokas 
padaryti ne tokiomis nuobodžiomis. Juk mums mokymasis turėtų būti įdomus, nes sužinome naujų dalykų, 
tačiau šiais laikais mokykla yra vieta, kurios mokiniai nemėgsta. 

siūlyčiau pakeisti mokymo sistema, pvz mokyti apie mokesčius ir kaip ištikrujų uždirbti pinigus, nes aš dar 
neįsivaizduoju kam man ta pitagoro teorema 

Skatinti kas vaikui sekasi ir patinka, neversti jo bandyti suprasti kas jam visiškai nesuprantama dabar ir 
vėliau gyvenime. :) 

Skatinti kiekvieną vaiką, suteikti daugiau motyvacijos. Plėsti skirtingų veiklų, užsiėmimų skaičių, jog 
kiekvienas galėtų rasti kažką, kuo galėtų mėgautis. Paįvairinti užduotis, pabandyti pateikti kitokiu formatu. 

Stengtis mokytojams vesti pamokas kuo linksmiau, pozytiviau:) 

Sugauti visus rukancius tuolete 

Sukurti tylos erdve, nes tokios vietos mokykloje nera, o pabegti nuo triuksmo kartais labai labai norisi :) 
Siulyciau vykdyti daugiau uzsiemimu su psichologe, mano nuomone ji yra tikrai labai gera specialiste, o 
psichologine pagalba ypatingai siuo metu yra labai svarbi. Daugelis mokiniu i tas paskaitas ziuri nerimtai ir 
atmestinai, bet galbut jeigu tas darbas truktu ilgiau, butu intymesnis ir leistu zmonems jaustis saugiai tarp 
savo klasioku ar bent jau prie psichologes tai duotu daug geresniu rezultatu. 

Sumažinti kainas valgykloje. 

Suprasti vaiko poreikius, jo mokymosi lygį ir jei jis žemas jam padėti 

Surasti viena kalba su draugais ir mokytojais 

Susikaupti,buti pozitivus,buti draugisku 

Šiais laikais kai yra labai populiari frazė apie dalykus kuriuos mokinames ,,kur man to prireiks gyvenime?,, 
sunku sudomintu vaikus, bet jeigu butu mokoma daugiau naudingu dalyku kuriu prireiks visiem, bei jeigu 
jie bus įdomiai pristatomu, mokiniai susidomes ir prades i juos kreipt demesi. Taip pat turi but geras 
mokytojas, kuris aiskiai mokintu, sudomintu mokynius, bei nuo kurio mokiniai nebėgtu mokiniai iš pamoku. 

Tiems kuriems moko Jokubovskaja duoti naują mokytoją! 

Tikrai nežinau 

Tikrinti labiau užduodamas užduotis,kad nebūtų toks atlaidumas, nes atlaidumas didžiulis ir užduodami 
darbai būna retai tikrinami, tai yra labai didelis atlaidumas, būna mokinių kurie specialiai nedaro, nes žino, 
kad namų darbai nebus tikrinami. 

Uždavinėti trumputį mažiau namų darbų. Daugiau užduočių daryti grupėse. 

Vaikai turėtu turėti teisė atsisakyti eiti atlikti užduoti prie lentos nes jie susinervina ir žmonės iš jiu pradeda 
juoktis. 

Valgykloje papigintu maista nes maista yra labai labai brangus. 

visi mokiniai gerbtu mokytojus ir viresnius 

Viska vaikui gerai būtu paaiškinta ir viska suprantama 

25minuciu pamokos 

as siulyciau neleisti iseiti is mokyklos teritorijos, paruosti daugiau jaukiu erdviu, kur butu galima praleisti 
pertraukas. 

Aš manau, kad kiekvienam mokiniui turėtų būti įdomu mokytis ir kad tai pasiekti reikėtų paskatinti 
mokytojus vesti pamokas įdomiai 

Aš manau, kad viskas gerai tik kartais mokytojai nepasirūpina kur per pamokas vaikšto 

Daryti gerą maistą kaip kepyklėlėi (pvz: mokyklos karbonadas yra sudžiuvęs, apkepas turi kokoso, bulvės 
yra šaltos). Taisyklės būtų pakeistos (galima būti koridoriuose tik tyliai, galima žaisti su kitais vaikais kurie 
yra kitoj prailgintoj grupėj ir t.t.). įdarbinčiau gerus tvarkytojus (pvz: valytojos anglų kalbos kabinete yra 
negyvos musės kurios tupi ten jau 5 mėnesius, pyksta ant vaikų dėl nieko ir vadina tave subingalviu) 

daugiau mokytis 
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Dažniau mokytis, atlikinėti užduotis plašėtėmis.Turėti daugiau patogių vietų. 

Gal riboti stipre draugyste, nes gali būti taip kad gal tas draugas išdavikas ir gali stipriai pažeisti 
jausmus.Bet nesakau kad reikia neturėti draugų nes tikrai reikia bet per stipriai ne. 

Idomiai mokyti it istorijos mokytojom kai tema pajima pasakyti kažką ko vadovėlyje nėra kad atrodytu kad 
kažkiek pastangų į temą idėta 

Išmokyti, ir būti patiems pozityviems, ir stengtis bandyti išaiškinti temą per pamoką. 

jokiu namu darbu kad vaikai galetu veikti ka nori o ne sedeti prie stalo ir ruošti pamokas iki vidurnakčio, jei 
vaikas nores pats mokytis tai ir mokinsis 

kaikurie mokytojai moko sestokus kaip dvyliktokus (Elgiasi grieztai kaip su dvyliktokais ir mano kad mes 
geri kaip jie ir suspesim neimanoma laiku) 

Kaskaip itrukti mokinius i pamoka 

Keikvienas vaikas niekados nepatirs sekmės visados bus vaikų kuriems kažkas nepayinka. Bet manau 
reiktų mokutojams labiau gilintis į užklasinę mokynių veiklą ir neduoti tiek namų darbų. 

Klausytu mokytoju, o nerėktu per pamokas ir gerbtu mokytojus. 

Labiau atsižiūrėti į mokinių nuomonę, bet su saiku. 

Maitinti nemokamai! 

Manau kad,mokytojas galėtu skirti 5minutes laiko, kad paaiškinti vaikui nesuprastos temos, prie gerų ir 
blogų pažymių palikti komentarą, kad ir tėvai ir mokytojai galėtu pagirti vaiką, taip pat, kad ne tik vaikai 
gerbtų mokytoja, bet ir mokytojas juos. 

Maziau namu darbu 

Mažinti krūvį, per daug ir per trumpą laiką reikia daug išmokti 

MOKYTIS 

Mūsų mokykloje mokosi per daug žmonių, todėl neužtenka normalių klasių, bet didžiausia problema šiuo 
metu- fizinio salė, neturim kur sportuoti, dėl žmonių kiekio, todėl vienai/dviems klasėms tenka sportuoti 
koridoriuje ar aktų salėje kuri yra labai maža. 

Neužduotį daug namų darbų 

nežinau, per daug reikėtų keisti :) 

Norėtusi sulaukti daugiau pagalbos iš mokytojų, o ne pikto niurzgėjimo, kai bandai išsiaiškinti kažką. 

Padariti taip kad nereikėtu vaziuosti i mokyklą ir stovėti kamsčiuose.(perkelti švietimo procesa į 
nuotalini)pvz: viena savaite vaziuojam i mokykla o kita ne :)visa mokykla jums tada dėkos:) 

Paįdominti mokymo kursą 

Paįvairinti mokymo kursą. 

Per daug reikėtų pakeist 

Sėkmės formulė kiekvienam yra skirtinga, tad pradėkime nuo, kaip jūs sakėte, "teisingos" formuluotės. 
Kvailokas klausimas, iš tikrųjų. Jūs, būdami suaugę negalite savęs ar kitų VISŲ suaugusių žmonių 
padaryti sėkmingų, tai ką jau kalbėti mums, nesubrendusiems paaugliams/vaikams, apie kažko darymą 
mokykloje, kad kiekvienas, KIEKVIENAS vaikas patirtų SĖKMĘ. Gal tinkamesnis žodis būtų "laimė"? Ką 
žinau? Mūsų mokykloje būtų puiku turėti erdvesnes persirengimo rūbines arba, kad šios būtų 
ventiliuojamos, nes atėjus persirengti, prakaito ir šilumos tvaikas yra nepaleliamas, o jei dar žiemą 
įjungiami radiatoriai - gaunasi tikra pirtis, ir dar smirdanti. Tada, trūksta klasių - mes, vienuoliktokai, 
grūdamės į mažus kabinetukus arba iš vis -tupime tiesiog koridoriuose, kaip minėjote, tose "jaukiose" 
mokyklos zonose. Aišku, maloniai pasisveikini su valytoja, gauni smagių, bet velnio neštų pradinukų, kurie 
rėkauja ir laksto, nes jiems pamokos ankščiau baigiasi ir visokių kitų svečių sulauki. Labai smagu. O 
"sėkmės" gauti normalių kabinetų nesulaukiam, nes žemesnės klasės esti didesnės, tad jos ir talpinamos į 
pažangesnes ir didesnes patalpas. Be to, mums informatika vyksta bibliotekoje. Jau antras pusmetis joje 
tupime BE kompiuterių (kaip mano tėvų laikais), ir mokomės "teoriją", o užduotis, vietoj to, kad jas atlikti 
pamokos metu, darome namie ir nugriebiame laiką nuo kitų pamokų namų darbų darymo ar savo 
pomėgių. Tualetai - "siaubekas" kitaip nepavadinsi. Įeini į merginų kabinas, o ten - vaje, menesinių 
kraujais aplieta, snarglių gumulėliais gražiai aplipinta, priraižyta krūva meniškų inicialų, kaip "tavo mAma" 
ar "Kamilė + Jurgis = LOVE", klozeto dantis ir jo rėmas, kur reikia dėti savo sėdymąją naudojamas ant jo 
atsistoti su batais, dažnai būna apsisiotas, aplipęs plaukais - NU kažkoks košmaras. Apibendrintai - 
tualetų sava minkštąja jau nežinau kiek laiko neliečiau - su drauge tai vadiname "įtūpstas tualete" (geras 
sportas), vėl gi, kaip tėvų laikais. Puikus dalykas, kad zonų ruošti pamokas yra, daugelis mokytojų 
dabartiniu bei populiariu terminu - FAINI, bendraujantys. Ne visi, bet dauguma. Valgykla irgi tikrai nebloga, 
turinti puikias darbuotojas. Tikiuosi nepraleisite pro akis tokios palos, nes tokių "protingų" rašliavos rėksnių 
yra daug ir ką mes galim padaryti, tik palot, nekąst ir eiti toliau. Vilties visiems - tiek mokyklose, tiek 
Lievoje, tiek Ukrainoje. "Slava" visiems, kas jos nusipelnė! 

Skirti bent kelias atskiras pamokos minutes užduoties nesupratusiam vaikui. Tikrai kitiems vaikams 
nepakenks. Neliūdinti vaikų, nes šiais laikais pas juos ir taip streso per daug dabar vyksta karas kuris gali 
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ateiti ir į lietuvą karantinas kuris čia tesiasi jau 2 metus... Vaikams reikia veiksmo už du metus kuriuos jie 
praleido namie. Beto niekada negali žinoti kas darosi pas jį/ją jo/jo asmeniniame gyvenime, nes pvz. Šiais 
laikais tėvai skiriasi vaikai verkia ,o kai kurie tik niri grįžti į seną gerą ir ramų gyvenimą. 

Suteikti daugiau mokymosi šaltinių nei vadovėliai. (Youtube video pamokos, kospektai internete, tt) 

Aš nežinau 

Aš siūlyciau , kad mokytojai daugiau laiko skirtų vaikams su užduotimis 

 

3.4.2 lentelė. Mokinių tėvų atsakymai į atvirą klausimą 

Ką siūlytumėte mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę? 

Bendradarbiauti, girdėti, suprasti. 

Dėl pandemijos nėra deramo ryšio su mokytojais, todėl sunku aptarti su mokytojais vaiko mokymąsi ir 
elgesį. Jau laikas būtų leisti kontaktiškai bendrauti su mokyklos personalu. 

Gal jau laikas atsisakyti orientacijos tik į atsiskaitimus ir pažymius? Nes svarbu tik tai ar vaikas yra mintinai 
išmokės medžiaga.Nėra kontakto su mokytojais, vaikai vertinami tik pagal savo akademinius pasiekimus(ir 
tai nekorektiškai).Būtina skatinti diskusiją su vaikais ir tėvais. 

- Mokytojai turėtų susiderinti/suvienodinti mokymo programas tarpusavyje, nes labai skiriasi (galiu 
palyginti, nes du vaikai klasės skirtumu). Krūvių skirtumai net toje pačioje klasėje sirtinguose pogrupiuose. 
- daugiau dėmesio skirti elgesio problemų turintiems vaikams, nes šie trukdo klasės darbą. 

1. Trūksta būrelių pasirinkimo Bukiškyje;2. Reikalingos specialios pamokos su psichologu apie tarpusavio 
vaikų bendravimą, pagarbą; socialinio pedagogo apie geranoriškumą;3. Reikalingos pamokos su 
policininku apie drausmę, taisykles, pareigas ir teises;4. būna patyčių, reikalinga papildoma pagalba 
mokytojams užtikrinant tvarką ir saugų buvimą ne tik pamokose, bet ir pertraukų metu;5. reikalingi 
šaligatviai vaikams ateiti iki mokyklos: apšviesti ir saugūs, vaikai eina į mokyklą iš Liepų g., levandų g., 
Rūtų g., Žiedų g. O priėjimo nėra, eismas gausus - labai nesaugu. Autobusiukai neveža. Prašome 
spręsti;6. norėtųsi tvarkingesnės teritorijos, įdomesnės vaikams, saugios ir sutvarkytos. pvz.: žiemą net 
nebuvo barstoma kai buvo slidu ir prisnigę, nenukasta. 

Akcentuoti vaiko pareigas, o tik po to teises. 

Aktyviai ir bendruomeniškai spręsti bei taikyti efektyvius metodus pagarbiam bendravimui klasėje (kad 
neliktų necenzūrinių žodžių, triukšmo,patyčių ir pan.) 

Ar gerai besimokančius ar prasčiau- vertinti vienodai. Kontroliniai gerai būtų be perrašinėjimų, labai 
nesąžininga, kai vaikas nuolat mokosi, gauna 8 (ir tarkim jo netenkina) , o vaikai kurie gauna 6 ir mažiau 
gali rašyti darbus iš naujo. Kartais atrodo, kad namų darbų tikrai mažai. Dėl patyčių ne tik vaikus reikia 
auklėti, bet ir mokytojus. Suprantu, kad laikai sunkūs ir tėvai daug dirba (jau nekalbu apie mokytojus 
,mokytojų darbas 24/7), bet reikia ir tėvus skatinti daug daugiau kalbėti su savo atžalomis apie jų elgesį, 
pagarbą suaugusiam. Galbūt paorganizuoti kokį didesnį renginį 5-7, 8-10 klasėms su profesionalais, apie 
patyčių žalą, pagarbą suaugusiam.Labai trūksta įdomių pamokų, nes vadovėlį gali ir namie skaityti. 
Suprantu, pasakyti lengva, bet pokyčiai turi ateiti ne iš karto, o po truputį. Kad kuo toliau, tuo vaikai norėtų 
eiti į mokyklą ir ją mylėtų. 

Atkreiptį dėmesį į gabesnius vaikus, o ne tik į viduriuką lygiuotis. Gabesni vaikai paliekami nuošalyje, jiems 
tenka nuobodžiauti, užduotys neparenkamos pagal juos, o pagal viduriuką. Suprantu, kad turbūt daugiau 
dirbti reikia su tais, kuriems sunkiau, bet reikia nepamiršti ir gabesnių. 

Atrasti susidomėjimą bent keliais dėstomais dalykais. 

Bendradarbiauti 

Bendradarbiauti tarpusavyje 

Bendradarbiavimas su tėvais bei vaikais, vaikų motyvavimas, o ne gasdinimą pažymiais, daugiau 
bendradarbiavimo su vaikais, jų tarpusavio bendravimo skatinimas, rimtas požiūris į patyčias. 

Bendrauti, bendradarbiauti, pastebeti, kad vaikui nebesiseka, reiškia yra problemų. 

Bendravimas su vaikais labai svarbus dalykas kiekvieno mokykloje esančio žmogaus. Kompetetingi 
pedagogai, dirbantys ir atsidavę savo darbui sugeba visus vaikus suburti bendravimui, nekompetetingi-ne. 
Pirmiausia vadovybė turėtų atkreipti dėmesį į siūlymus, pastabas, prašymus. 

bent pradinėse klasėse neperkrauti namų darbais,ypač išeiginėms ir atostogoms.Labiau akcentuoti 
pažangą,o ne klaidas, padrąsinti, o ne menkinti vaiko savivertę šaipymusi ir rėkimu.Negąsdinti,kad bus tik 
sunkiau.Skirti daugiau dėmesio vaikų tarpusavio bendravimui,netoleruoti patyčių.Mokytojams-
neignoruoti,kai tėvai prašo konkrečių patarimų dėl vaiko elgesio,ar mokymosi įgūdžių formavimo. 
Pastebėjau,kad iškilus sunkumams, galima gauti greitą psichologų pagalbą,tačiau administracijos 
dalyvavimas-vienkartinis, nėra situacijos stebėjimo ilgesnį laiką, todėl vėl kartojasi ta pati problema.Gerai 
būtų priemonių planas ilgesniam laikotarpiui, kad tikrai išspręsti.Be to, yra tendencija,jei kreipiasi vienetai 
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tėvų-tai tarsi ne problema.Bet juk klausimas apie KIEKVIENĄ vaiką,tad ir norisi atkaklesnių veiksmų 
kiekvienam 

Daugelis mokytojų rėkia ant vaikų...tai tiesiog žlugdymas..bet jų nėra kuom pakeisti..mokytojai neturi jokio 
autoriteto vaikų akyse ir jį gadina patys mokytojai savo elgesiu... labai daug patyčių tarp vaikų, net 
mergaičių...tyčiojamasi iš maisto kurį vaikas atsineša, tarkim bananas, mišrainė ar pan. Manau reikalingos 
psichologijos pamokos bent po vieną per savaitę VISIEMS vaikams, pradedant kalbėti apie patyčias, 
baigiant apie pagarbą mokytojams.. 

Daugiau asmeninio dėmesio,mažesnės klasės 

Daugiau atgalinio ryšio tėvams. pažymys nėra viskas, norėtųsi daugiau mokytojų dėmesio tėvams, kad jie 
suprastų, kaip padėti vaikui pasiekti norimus rezultatus. 

Daugiau bendravimo su tėvais, įtraukimo, informacijos. 

Daugiau būrelių ir daugiau specialistų pagalbos - 1-2 kartus per sav logopedo/psichologo/soc darbuotojo 

Daugiau dėmesio skirti Bukiškio skyriui - pamokų stebėsenai,neformaliam ugdymui, drausmei pertraukų 
metu, vaikų priežiūrai kai jie būna lauke. 

Daugiau dėmesio skirti individualiai pažangai. 

Daugiau dirbti su agresyviais vaikais, juos sutramdyti, kad kiti vaiaki nenukentėtų, jaustųsi saugūs 

Daugiau komunikacijos su tėvais. Trūksta bendros informacijos. Nėra seselės vietoje. Mums atrodo, kad 
mokykla palikta " išgyvenimui" pati. 

Daugiau komunikuoti, girdėti ir įtraukti tėvus 

Daugiau neformalaus ugdymo proceso, integruoto į pagrindinius mokomuosius dalykus. 

Daugiau pagalbos mokiniui, turinčiam spec. poreikių,specialistų, nes dėl jų kenčia darbas su likusiais 
klasės mokiniais. 

Daugiau skirti logopedo pamokų;Stiprinti komunikaciją mokykla-tėvai, kad būtų daugiau dalinamasi kas 
vyksta mokykloje ir informuojama iš anksto, o ne "dabar". 

Daugiau specialistu logopedu 

Dauguma mokykloje dirbančių pedagogų yra tikrai nuostabūs, pasišventę savo darbui žmonės, ačiū jiems. 
Tačiau pasitaiko ir nemalonių atvejų, kai mokinys kviečiamas prie lentos (vaiko teigimu) žinant, kad 
nesupranta, pasišaipoma ir/ar įvertinama neigiamu pažymiu. Yra mokytojas, kuris nelinkęs bendrauti net 
su vaikais: nepaaiškinami prastai atsakyti klausimai per kontrolinį, ignoruojamos vaiko pastangos 
išsiaiškinti naują temą ir pan. (fizika). Vis dar yra gajus principas mokytis ne dėl žinių, o dėl pažymių, bet 
gal tai švietimo sistemos problema, kuri labai tikiuosi kada nors pasikeis, o vertinimus pakeis indikacijos, 
ką labiau reikia pasimokyti…Kalbant apie tėvų įsitraukimą, pasigendu sklandesnės ir abipusės 
komunikacijos su mokyklos administracija. Ne visuomet atsakoma į paklausimus, net jeigu siunčiamas 
klausimas per dienyną. Dažniausiai informaciją gauname iš klasės auklėtojo ir pranešimų forma iš 
administracijos. Diskusijų su tėvų bendruomene nevyksta jokia tema arba mes apie tai nežinome. Per 8 
metus teko porą kartų atstovauti klasės tėvus mokykloje, tai buvo nemalonios patirtys, nes bendravimo 
forma iš mokyklos pusės - gynyba per puolimą. Tai buvo jau prieš keletą metų ir tikiuosi, kad situacija 
pasikeitė. Kas tikrai nepasikeitė per 8 metus, tai pietų pertraukos. Jos per trumpos, turint omeny valgyklos 
dydį ir mokinių skaičių, ir privalo būti ilginamos. Kasmet rudenį turime virškinimo sutrikimų, kasmet keliame 
šį klausimą klasėje, bet niekas nesikeičia. Negana to, mokytojai, į kurių pamokas mano vaikas vėluoja po 
pietų, reaguoja neigiamai, taip sukeldami kasdienį stresą. Net darbo kodekse pietums numatyta ne 
trumpesnė nei 30 min pertrauka.Apibendrinant norėčiau pasakyti, kad matyti gerų pokyčių: infrastruktūra, 
daugiau gerų profesionalių mokytojų, pastangos suvaldyti sergamumą, atsiradęs psichologas ir 
soc.darbuotojas mokykloje. 

Del COVIDO viskas pasikeite, tevai neileidziami i mokykla, pirmokams sunkiau priprasti, nejaucia kad yra 
rysis tarp tevu ir mokytoju. Esame patenkinti su savo mokytoja. 101% daro savo darba, bendraujame per 
telefona kad pasiektumem norima rezultata. Vaikas myli savo mokytoja ir eina su noru.Labai truksta 
renginiu, bendravimo su kitais teveliais ir gyvo bendravimo su mokytoja. Suprantama kad dabar situacija 
kitokia. 

Dėl esamos situacijos, į mokyklą negalime patekti, tad nepažįstame nei klasėje besimokančių vaikų, nei 
tėvų, informaciją žinome tiek, kiek pats vaikas papasakoja. 

Dirbti atsižvelgiant į individualius gebėjimus, nepalikti be dėmesio mokknių, kurie mažiau aktyvūs, yra 
ramesnio charakterio, tylesni; taip pat reikalingos patyčių prevencijos veiklos. 

Esame labai patenkinti pradinių klasių mokytoja ir tikimės, kad tokius pat mokytojus sutiksime ir vyresnėse 
klasėse. Dėl Covid trūko bendruomenės susitikimų gyvai. Norisi dar didesnio įsitraukimo iš mokyklos 
administracijos, daugiau laisvės ir palaikymo mokytojams, kurie rodo iniciatyvą ir norą siekti aukščiausių 
rezultatų,yra aktyvūs ir imlūs naujienoms, šiuolaikiniams mokymo metodams. Daugiau bendradarbiavimo 
su tėvelių bendruomene ir manau šie lūkesčiai bus lengvai ir greitai pasiekiami :) Sėkmės darbuose! 

Gerinti komunikaciją su tėvais, mokiniais. Daugiau pranešti apie vykstančius projektus, veiklas savo 
svetainėje, FB paskyroje, įtraukti mokinius į pranešimų rengimą.Mokinių skaičius klasėje turėtų būti iki 20 
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(tiek pradinėse, tiek vyresnėse).Skatinti vyresnių mokinių pagalbą jaunesnėms klasėms ruošiant namų 
darbus ir užklasinėje veikloje, pvz. palydėti namo ar pašefuoti, kol grįš tėvai iš darbų ir pan. 

Gyvu susirinkaimai, gyvi pokalbiai, su mokytojais. 

Grąžinti direktorę į savo pareigas, nes ne tik vaikai, bet ir mokytojai, ir dauguma tėvelių labai nuliūdo, kai 
jai teko atsisveikinti su užimamomis pareigomis. Kai kuriems mokytojams išmokti patiems pagarbiai elgtis 
su mokiniais, nes juk vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Vaikus mokyti pagarbaus, kultūringo elgesio kaip tarp 
suaugusiųjų, taip ir tarp bendraamžių. Motyvuoti mokinius būti stropiais, atsakingais ir dorais piliečiais tiek 
mokykloje, tiek už jos ribų. 

Gražinti į darbą išėjusią direktorę,kuri nuoširdžiai rūpinosi visais. 

Greičiau įvykdyti atsiskyrimą nuo Riešės gimnazijos ir pradėti įvedinėti tvarką, nes dabar Riešės 
gimnazijos administracija nieko daryti nenori, kadangi žino, kad Bukiškio progimnazija jiems 
nebepriklausys. 

Įdarbinti kompetetingus mokytojus, mylinčius vaikus ir savo darbą. Nes tokių yra labai nedaug. Vaikas 
mokykloje jaučiasi nereikalingas ir niekam neįdomus, nemuotyvuotas, ir tiap yra nuo pirmos klasės. Mano 
vaiko klasės auklėtojai paskirtos 2 klasės. Ir ji ryškiai nespėja dirbti savo darbo. Vaikai jaučiasi 
nereikalingi. Labai labai liūdna 

Ištirti ir įvertinti daugelio mokytojų psichologinę būseną. Atkreipti dėmesį į pedagogų amžių. Specialistų 
mokykloje nei su žiburiu nerasi, jų VERKIANT reikia. Pedagogai taip pat turi būti išklausomi aukštesnių 
pareigybių specialistų. Skatinti ir įvertinti nusipelniusius mokytojus, kad entuziazmas neblėstų dirbant su 
vaikais. 

Kad kiekvienas vaikas patirtu sėkmę reikia ir atsižvelgti į kiekviena vaika individuliai. Ne tik mokymosi 
prasme, bet ir atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko emocijas. Pvz neatsargiai pasakyta pastaba ar grubesnis 
žodis stipriai paveikia jautresnius vaikus, o mokytojai nevengia prieš visa klasę įžeidinėti mokiniu (pvz 
“apsirengęs skarmalais”, kai vaikas be uniformos, tekę girdėti, kad pavadina ir netikša, durnium, nevala ir 
pan.) 

Kad mokytojai priverstine tvarka bent susipažintų su vaiko byla, jo poreikiais ir bent pabandytų juos atliepti 
vietoj to, kad nuolat skųstis, kad “man nepriklauso”, “aš neturiu laiko”, “o žinot kuek aš turiu mokinių???” Ir 
pan. 

KAI KURIE mokytojai turėtų geranoriškai atsakyti į kylančius klausimus ir nerodyti nepasitenkinimo ar 
susierzinimo. Jokiu būdu nepašiepti mokynio, kuris domisi. Mokytojai turi būti reiklūs ir teisingi. KAI KURIE 
mokytojai turi tik po vieną savybę.Pabrėžiu, kad KAI KURIE mokytojai. Yra labai teisingu keliu einančių 
mokytojų, kurie reiklūs, teisingai vertinatys, kantrybės pilni, daug iniciatyvų rodo ir daro. Tuomet matosi ir 
mokinių geri rezultatai, jų tinkamos inociatyvos. Plojimai jiems. Bet taip pat yra tokių, kurie tik nori išbūti 
pamoką ir daugiau jau niekas neberūpi. Neatsako į mokinio paklausimus dėl pasiruošimo pamokoms, 
nepaaiškina kodėl parašytas vienoks ar kitoks pažymys. Bendrystės stoka. Dėl kaikurių tėvų 
neadekvataus kišimosi ir nepasitenkinimo, skundų - uždaromos durys kitiems tėvams, kurie tik nori 
abipusio bendradarbiavimo. Mokytojas - Mokinys - Šeima, toks modelis manau visiems naudingas, bet 
šiam modeliui nebelieka jėgų ir laiko, nes visą mokyklos energiją dažnai sugeria neigiamos emocijos. Kaip 
ir suprantama, bet tai nėra teisinga. Emideminė situacija pakoregavo bendravimo ypatumus, bet reikia 
rasti būdu bendrauti ne tik kai iškyla problemos. Turim kurti bendras iniciatyvas, kartais tėvai gali tik 
padėti, kad mokykla su mokiniais galėtų naudingas veiklas vystyti ir siekti gerų rezultatų.Mokykla ėjo geru 
keliu, bet kaip bus toliau nėra aišku... 

Kai kurios mokytojus pakeisti, nes jei mokiniai nesupranta aiškinimo, tai ir nepatiria sėkmės 

Kaip suprantu mokykloje yra problema dėl patiriamo mobingo iš pavaduotojo ūkio reikalams. Jis užsiima 
žmonių, darbuotojų terorizavimu. Turėtų būti pašalinti tokie darbuotojai iš mokyklos nedelsiant. 

Keisti mokyklos administracijos požiūrį į tėvus, visą mokyklos bendruomenę.Daugiau neformalios veiklos 
mokykloje.Daugiau mokytojų motyvacijos ne tik išdėstyti pamoką, bet ir sudominti vaikus mokytis, veikti 
kitose veiklose. 

Keisti, save ir mokymo būdus. 

Klasės auklėtojas daugiau skirtų dėmesio kiekvienos klasės poreikiams(šiai dienai mūsų auklėtoja turi dvi 
klases). Mokymosi metodai būtų naujoviškesni, skatintų atsirinkti tinkamą informaciją, žengtų koja kojon su 
inovacijom. 

Klausimai nelabai atitinka pandeminę situaciją, kai tėvai negali dalyvauti mokykliniame gyvenime - 
nuomonė yra tik įsivaizduojama. Negalima įeiti į mokyklą, su auklėtojais bendraujama tik esant problemai, 
susirinkimas būna 1-2 kartus į metus, nebent yra kokių problemų klasėje. Apie mokyklinį gyvenimą žinome 
tik iš trumpų vaikų pasakojimų. Auklėtojai ir mokytojai vaikams labai patinka (išskyrus vieną kitą). 
Problemų neturime, tad ir mes tėvai didesnio bendravimo su mokykla neturime. Mokykla apie pokyčius 
sėkmingai informuoja per dienyną, tad ir klausimų bei problemų kaip ir nėra. 

Kol buvo galima normaliai nueiti, susitikti su mokytojais - viskas buvo daug kartų geriau tiek su mokslais 
vaiko, tiek su psichologine būsena. Seniai išsikvėpė draudimas tėvams lankytis mokykloje, karantino 
režimas. Itin blogą įtaką tai padarė ir vaikams, ir mokytojams. Telefonu skambinti pamokų metu nepagarba 
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visiška mokytojui, mano nuomone, o vakare, pačiai atsilaisvinus - dar didesnis chamiškumas. Grąžinkit į 
mokyklas gyvus susirinkimus, susitikimus ir gelbėkit tiek vaikus, tiek mokytojus. Visi pavargę nuo 
nesusikalbėjimo, negalėjimo susikalbėti ir kenčia labiausiai mūsų visų ateitis - vaikai! Visur bendrauti 
visiems galima, bet gyvai mokyklose - be šansų… Absurdų absurdas… 

Labai didelis vaikų skaičius klasėje. Vienam mokytojui sunku dirbti, o vaikams išgirsti. Svarbiausia 
pagarba, tam kuris ugdo, ir tam, kuris mokosi.Tačiau jeigu mokytojas turi talentą mokytojauti ( o tokių 
vienetai) - ugdymo procesas visada būna sėkmingas. Sudominti, įtraukti, skatinti, palaikyti. Bet kai tiek 
daug klasėje vaikų, tikrai, manau, mokytojams sunku dirbti, o vaikams susikaupti. 

Labai norėtųsi, kad mūsų mokykla taptų savarakiška, kuri turėtų administraciją vietoje. 

Labai subku atsakyti , mokykla lankome du metus , bet nesame nei karto joje buve del covido 
ribojimu.Todel Komentuoti ar kritikiuotinar siulyti kazka keisti tiesiog negalime.Mokytoju daebu esame 
patenkinti , su jais bendraujame ir gauname griztamaji rysi. 

Labai trūksta administracijos atvirumo bendraujant su tėvais. Slepiama informacija apie problemas, dalis 
mokytojų jaučiasi neįvertinti. 

Labai trūksta neformalaus ugdymo burelių, abu vaikai po pamokų važiuoja į būrelius į Vilniaus m., labai 
nepatogu, užima daug laiko. 

Manau, kad mokytojai bei mokyklos administracija turėtų daugiau bei glausčiau bendrauti su tėvais, teikti 
jiems kuo daugiau informacijos. Klasių auklėtojau turėtų labiau informuoti. To labai trūksta konkrečiai iš tų 
auklėtojų, kurie turi po dvi auklėjamas klases. Jie neatlieka savo darbo gerai, tėvai negauna pakankamai 
žinių apie savo vaikus bei jų elgesį mokykloje, taip pat daug kitos informacijos, kurią būtina, privaloma 
suteikti. 

Mažesnės klasės, daugiau asmenibio dėmesio.spec.poreikių vaikams asmeninio padėjėjo suteikimas 

Mažiau klasėje vaikų, kad mokytojas turėtų glimybę bent prieiti ir individualiai paaiškinti, jei vaikas ko 
nesupranta. Daryti susirinkimus ir kontaktuoti ne tik su klasės vadovu, bet ir su kitais dalykininkais. Turėti 
galimybę su kiekvieno dalyko mokytoju aptarti vaiko mokymosi sunkumus ir problemas. 

Mažinti mokinių skaičių klasėje 

Mokykla yra gera, ir mokytojai geri pedagogai, ačiū jiems ir mokyklos vadovybei Ačiū. 

Mokykla neįtraukia tėvų į ugdymą jokia forma. Nėra bendrystės ir bendravimo. Tėvai su vaiku dirba 
atskirai, o mokytoja atskirai. Mano nuomone, mes turėtume dirbti kartu. Tėvai dažniausiai net nežino kas 
vyksta mokykloje. Mano pasiūlymas - bendrauti. Žinau, kad tarp administracijos ir mokytojų kyla daug 
nesusikalbėjimo. Administracija tėvams dažnai nesuteikia informacijos. Bukiškio skyrius turi būti atskirtas, 
bet informacijos niekas neteikia jokios. Juk mokykloje mokosi mūsų vaikai. Norime žinoti, ar rudenį bent 
turėsime kur ateiti. Mokytojai palikti dirbti savo klasėse be normalaus vadovo. Jei spausdintuvo kasetės 
reikia laukti kelis mėnesius, vadinasi administracija visiškai negerbia mokytojų. Bukiškio skyrius neturi 
psichologo, logopedo. Mokykloje patalpos apleistos. Daug kas vyksta tik tėvų komiteto iniciatyva. 

Mokyklai labai trūksta atviresnės ir aiškios komunikacijos su tėvais, bendruomene apie įvykius, vykdomus 
projektus, veiklas. Sprendimai, nutarimai, įsakymai sausai perkopijuojami su įstatymų numeriais - trūksta 
informacijos pateikimo paprasta kalba.Nebeorganizuojami tėvų susitikimai su mokytojais. Vaikai su 
papildomais poreikiais gauna ženkliai mažiau pagalbos nei jiems priklausytų (dėl etatų trūkumo), mokykla 
atsisako bendradarbiauti ir priimti, kai tėvai savo iniciatyva ir lėšomis suranda padėjėją savo vaikui. 
Nutrauktos sutartys su daugelio vykusių būrelių vadovais. Mokykloje pasigendu programų, skatinančių 
vaikų tarpusavio pagalbą - pvz. vyresni ar geriau besimokantys padėtų ruošti pamokas jaunesniems ar 
tiems, kam blogiau sekasi.Trūksta užklasinių veiklų pačioje mokykloje - ir komercinių būrelių, ir valstybės 
finansuojamų neformalaus švietimo. Labai gaila, kad mokykla neišnaudoja savo potencialo - taip ir 
neužkurtas išmaniųjų technologijų būrelis, nors įranga (lazerinės pjovimo staklės, 3D spausdintuvas, 
robotai, kompiuteriai ir pan.) įsigyti prieš keletą metų. Tik keletas mokytojų veda užsiėmimus savo 
klasėms.Taip pat norėtųsi, kad būtų skatinamos vaikų iniciatyvos - organizuotis kino vakarus, susitikimus 
su įkvepiančiais žmonėmis, "žaisti" verslų steigimą ir pan.Apibendrinant, mokyklai reikėtų - skaidresnės 
komunikacijos, daugiau bendradarbiauti su tėvais, priimti jų pagalbą, skatinti mokinių tarpusavio pagalbą, 
rasti būdų kaip labiau įtraukti specialių poreikių mokinius.O bendrai mokykla pagrindinius ugdymo 
poreikius tenkina. Dauguma mokytojų dirba atsidavę savo profesijai. Turime stiprią Riešės bendruomenę, 
kurios narių nemažai yra ir mokinių tėvai. Kartu galime kurti geresnę mokyklą. 

Mokykloje dauguma vaikų negauna reikiamos mokymosi pagalbos, nėra logopedo. Jei vaikas susiduria su 
mokymosi sunkumais, tėvai turi patys aiškintis kokia pagalba jam priklauso ir jos reikalauti, mokykla ir jos 
darbuotojai iniciatyvos nesiima ir viską nurašo specialistų trūkumui ar tėvų atsakomybei ir atvira forma 
nurodo papildomai mokytis namuose.Mokytojai turi geranoriškai bendradarbiauti su tėvais, savalaikiai 
informuoti apie vaiko mokymosi sunkumus ir spragas bei kaip būtų galima bendrai jam padėti. Taip pat, 
mokytojai turi atsižvelgti ne tik į vaiko nesėkmes, jo viešai prie kitų vaikų nepeikti, kad jis kažko nemoka ar 
blogai daro. Atrodo, kad norima tik atidirbti laiką. 

Mokykloje nevyksta susitikimai su tėvais ir vaikais, tai ypač aktualu patyčių, vaikų tarpusavio bendravimo 
klausimais. Trūksta užklasinės veiklos, būrelių. 
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Mokykloje trūksta dėmesio vaikams su spec.poreikiais. Viskas daroma tik popieriniame lygyje, realios 
pagalbos yra labai mažai. Mokytojai perkrauti darbu, nieko nespėja. Tiesa, yra keletas tikrai gerų 
pedagogų, ir kaip nekeista tose pamokose vaikas gerai jaučiasi, ir mokymosi rezultatai žymiai geresni, 
motyvacija, bei susidomėjimas dalyku. Bet tokių mokytojų labai mažai. 

Mokykloje trūksta griežtų taisyklių,trūksta gerų mokytojų, tvarkos klasėse ir koridoriuose, pagarbos vieni 
kitiems, uniformos dėvėjimo. 

Mokykloje truksta logopedo 

Mokyklojr labai trūksta išorinės komunikacijos. Kokia, tvarka, salygos, stoti, kokios veiklos planuojamos, 
projektai, isoriniai ekspertai. Kad ir apie būrelius ir užklasinę veiklai, visi planuojasi,o informacija pasiekia 
kad kazkas vyksta per kitus tėvus rugsėjo vidury, arba išvis niekas neiko nežino ir klausinėja paskirų 
nokytojų. Mokyklos inventorius, IT aptarnavimas bei osprusimas, mokytojų gebėjimų ir kompetencijų 
stiprinimas neegzistuoja. Yra labai skirtingas mokytojų lygis, nuo to labai kenčia mokslo kokybė. Mokykloje 
truksta susibūrimo, bendru onjausmo, kad visi yra bendruomenė. Prasta nekompetetinga mokytoja toliau 
dirba, vaikai nesulaukia pagalbos ne tik spec poreikių, bet ir logopedo, ar psichologės. 

Mokyklos vadovybei ir mokytojams siūlyčiau neskirstyti vaikų į protingus (gerus) ir negabius (blogus) tiek 
elgesio tiek mokymosi atžvilgiu, nes kiekvienas vaikas mokosi savo tempu. Nėra blogų vaikų - yra tik blogi 
jų poelgiai ar per mažai dėmesio skiriama vaikui (ir iš tėvų). Siūlyčiau pastebėti vaikų gabumus 
(atsiskleidžiančius vaikų talentus) ir padėti vaikus nukreipti tinkama linkme, informuoti tėvus. Kalbu apie 
skaudžią patirtį man ir mano vaikui (grįžusiems iš užsienio), kai Riešės gimnazijoje vaikui baigus 1-ą klasę 
mokykloje vyko 'pasiekimų' apdovanojimai - beveik visi klasės draugai gavo diplomus už gerus rezultatus, 
o mano vaikas ir dar keli vaikai nebuvo pakviesti ant scenos (nors grįžę iš emigracijos į LT 1-je klasėje 
visus metus stengėmės iš pasiutimo - išmokti LT skaityti ir rašyti). Išėjom abu verkdami...Taip ir 
nesupratau, kokių rezultatų mes nepasiekėm - gal vertėtų mokslo metų pradžioje tai ištransliuoti??? Aišku 
tai buvo spyris pasistengti ir man (mamai) ir vaikui - daug skaitėm per vasarą ir tebeskaitom, kaupiam 
žinias, žodyną. Dažnai bendraujam su mokytoja, paklausiam dėl elgesio. Dabar 4-oje klasėje vaikas 
laimingas - sekasi neblogai (bet labai daug su vaiku dirbu namie). Pati virš 10 metų UK dirbau mokytojos 
asistente pradinėje mokykloje, dalyvaudavau vaikų rezultatų aptarimuose, susirinkimuose ir ugdymo 
procese, kur vidutinio gabumo ar spec. poreikių turintys vaikai skatinami ir giriami už PASTANGAS, ne tik 
už pasiekimus (ten vaikams sudaromi atskiri diferencijuoti mokymo planai). Bet pasirinkome ugdyti vaikus 
Lietuvoje, nes manau, kad ši švietimo sistema mano vaikams labiau priimtina. Esu labai dėkinga mokyklos 
mokytojams, nes žinau koks tai sunkus, atsakingas ir menkai apmokamas darbas. Sėkmės darant 
pokyčius! 

Mokiniai, kad patirtų sėkmę reikalingi ne tik vadovėliai, bet ir kitos priemonės, kaip laboratorijos, 
mikroskopai, įv. ugdymo priemonės. Kiek žinome nupirkta, bet viskas užrakinta. Ne viskas mokytojams 
pasiekiama, žinome , kad priemones perka pačios mokytojos ar klasės tėveliai. 

Mokytojai turėtų vengti turėti "numylėtinius" 

Mokytojamas turi būti sudarytos sąlygos darbui, tobulėjimui, bet kartu turi būti keliami aiškus tikslai susiję 
su mokinių mokymusi ir kokybė. 

Mokytojams reiktų tarpusavyje derinti užduodamus vaikams namų darbus, kontolinius, testus, kad per 
vieną dieną nebūtų sukrauta visi dalykai. Dažnai tenka grįžus po septynių pamokų dar 4-5 val. skirti namų 
darbams, pasiruošimui testams ir be poilsio, skaudančia galvą eiti miegoti.Dėl namų darbų krūvio, apie 
būrelius tenka tik pasvajoti, be to, jau nuo 5 klasės reikia samdytis korepetitorius, nes mokytojai 
konsultacijoms neturi laiko, o jei ir suranda - naudos jokios. 

Mokytojas turėtų daugiau dėmesio skirti vaiko individualių gebėjimų pažinimui, kad kiekvienas mokinys 
ugdytųsi pagal savo galimybes. Bet kaip tai padaryti, kai klasėje 30 mokinių, neįsivaizduoju. Stiprybės 
visiems! 

Mokytojo iniciatyva, matant kur kiekvienam vaikui silpniau sekasi, pasiūlyti pagal, išaiškinti tao, ko vaikai 
nesupranta. 

Mokytojų bei tėvų bendradarbiavimo! 

negaliu atsakyti šiai dienai į šios anketos klausimus, nes būrelių nėra, į mokyklą tėvai neįleidžiami 

Neįmanoma atsakyti į apibendrintus anketos klausimus apie visus mokytojus - vieni mokytojai - vienoki, kiti 
- kitoki. 

Nežlugdyti vaikų iniciatyvos, daugiau vienyjančios popamokinės veiklos. Trūksta vadovėlių, kai kurių 
dalykų yra po vieną vadovėlį dviems vaikams. 

Norėčiau kad mokykloje dirbtų lokopedas ir psichologas . 

Norėtusi, kad mokykla daugiau teikėu informacijos tėvams, apie vykstančius negerumus mokykloje, o ne 
viską nuslėtu, nutylėtu. Mokykla turi nemažai kompiuterių, bet dėja vaikams neleidžiama jais naudotis. 
Informatika dėstoma žodžiu afba raštu. Mokykloje tvyro įtampa tarp pačių mokytojų. Per kaikurias 
pamokas pamokų metų vyksta chaosas, mokytojai net nebando suvaldyti. Vaikai vaišto apsirenge kas kaip 
nori, demonstruoja įvairias madas,nors mokykla turi savo uniformą. Tualetuose nuolat rukoma, vyresni 
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neįleidžia mažesniu pertraukų metų. Mokykla nebeleidžia nuomotis patalpų įvairiems būreliams. Ukvedžio 
bijo didžioji dauguma pedagagų, net vaikai jo bijo, nes jis nuolat piktas ir rėkia ant visų. 

Norėtusi, kad mokytojai nežemintų ir nekeltų balso prieš vaikus. Labiau gerbtų savo profesiją ir vaikus 
mokintų pagarbos, o ne žemintų. dar reiktų, kad mokytojai vaikus vertintų vienodai, o ne pagal tai, kuris 
mokinys labiau patinka. 

Organizuojant įtraukųjį ugdymą ruošti ne tik mokytojus ir specialistus, bet ir tėvų bendruomenę, kad 
išvengti tėvų pasispreišinimo kurie nelabai ką išmano apie vaikus su specialiaisiais poreikiais 

Pakeisti požiūrį i silpniau besimokančius vaikus. Ne juos spausti o suprastu ir padėti. 

Per 2 metus kuriuos mano vaikas mokosi šioje mokykloje nebuvo nei vieno klasės susitikimo, ar 
individualių konsultacijų. Turbūt tai viską ir pasako, koks dėmesys yra skiriamas vaikui. Problemos klasėje 
dėl vaikų elgesio yra aiškinamasi Facebooke tarp tėvų, jokios psichologo konsultacijos klasėje. 

Per didelės klasės, vaikai yra nuolat dideliame triukšme, grįžta pavargę. Daugiau reikia pagalbos 
mokytojams, kad jie galėt maksimaliai perteikti žinias, o ne užsiimtų vaikų elgesio problemomis 

Pildydama šią anketą atkreipiu Jūsų dėmesį į 2 aspektus, kodėl mano atsakymai yra tokie abstraktūs: 1. 
mano vaikas yra pilnametis asmuo, žinantis ką ir dėl ko daro, ko eina į mokyklą. Todėl mano atveju 
moksleivis pats geriausiai ir taikliausiai galėtų atsakyti į anketos klausimus.2. Pastarųjų 2 metų bėgyje 
tėvai buvo gerokai eliminuoti iš mokyklos gyvenimo. Beja vaikai taip pat, nei renginių, nei ekskursijų, kas 
tikrai kolektyvų nesuriša, tėvų neapjungia ir nedžiugina. Bendrystės nebėra, gerų emocijų t.p., gaila, bet 
panašu jog mokyklų mikroklimatui padaryta daugiau žalos... 

Pirmiausia paminėčiau, kad mokykloje yra visokių mokytojų (puikių ir nelabai), todėl anketoje apibendrinti 
atsakymai apie mokytojus netinka.Trys vaikai eina į mokyklą. Matau, kad jiems mokykla yra kančia (dar 
pradinėje mokykloje eina noriai). Mokiniai vertina mokytoją, kuris nekelia balso, pasitiki mokiniu, visada 
duoda galimybę neatliktą darbą atlikti, nėra kategoriški, neturi numylėtinių, nėra abejingi mokiniui. Jei 
mokytojas nusiteikęs negatyviai į mokinį, mokinys ir jaučiasi negatyviai.Siūlymas mokyklai - stengtis 
motyvuoti mokytoją (pokalbiai, mokymai mokytojams, kaip bendrauti su kiekvienu vaiku, dėmesys 
mokytojams ir jų įvertinimas bei bendrų tikslų nusistatymas ir siekimas, dėmesys kolektyvui).Siūlymas 
mokyklos Vaiko gerovės komisijai - jei nustatė, kad vaikas blogai mokosi ar elgiasi, pamėginti išsiaiškinti 
realias to priežastis ir stengtis padėti vaikui. Pabarimas ir pabaksnojimas pirštu į nepadarytus darbus ar 
blogą elgesį teigiamo rezultato neduos. 

Pirmiausia, kovočiau su patyčiomis mokykloje. Skiepyti vaikams tobulėjimo (tiek asmenybės, tiek žinių 
prasme...) naudą ir galimybes. 

reikalingas kokybiškas ugdymas. Duoti papildomų užduočių, nes dabar sūnus nieko nedaro papildomai, 
kad siektų geresnio rezultatų. 

Reikia daugiau būrelių 

Reikia, kad mokykla teisingai reaguotų į problemaa, į patyčias. Jei kieno nors vaiko tėvai nekontaktuoja su 
mokyklą, problema yra pamiršta. mano manymu taip neturėtu būti. Daugiau skirti pamokų dėl patyčių ir 
pagarbos vienas kitam 

Siek tiek nusileisti ant zemes adminstracijai, neslepti bedu, o jas spresti. Sunkius atvejus pavyko isspresti 
tik kovojant, palaikymas is administracijos buvo atmestinis, nebuvo aktyviai veikiama, kol nebuvo itrauktos 
kitos institucijos. Nepripazista klaidu, uz jas neatsipraso. 

Siūlau, kad pirmiausiai vaikams būtų pabrėžiamos, aiškinamos jų pareigos, o tik paskui teisės. Nei 
mokiniai, nei jų tėvai neturi trukdyti mokytojams dirbti. Kartais atrodo, kad mokytojai tiesiog bijo ar nenori 
veltis į ginčus su tėvais, kurie per daug aktyviai ar net neadekvačiai kišasi į mokytojų darbą. Manau, kad 
mokytojai turi turėti daugiau teisių dėl savo priimamų sprendimų (t.y. neturėtų kiekvienam įkyraujančiam 
tėčiui ar mamai duoti ataskaitas apie savo darbą). 

Siūlyčiau atsikratyti kenkėjiško, psicholiginį smurtą taikančio ūkio dalies pavaduotojo (nesu tikra dėl 
pareigybės). Taip pat itin svarbu, kad į direktoriaus poziciją būtų paskirtas atsakingas, empatiškas, 
bendradarbiaujantis ir gebantis turėti tvirtą planą mokyklai žmogus. 

Siūlyčiau ne imituoti darbą, o jį nuoširdžiai dirbti ir leisti dirbti kitiems. Problemas spręsti operatyviau, nes 
vilkinimas varo į neviltį. 

Siūlyčiau rengti sustikimus tėvų,mokytojų ir vaiko, sustikimo metu aptarti netik vaiko trūkumus,bet ir 
gerąsias savybęs. 

Siūlyčiau vadovybei dirbti su mokytojais taip, kad neignoruotų vaikų, kad neskirstytų "myliu" ir "nemyliu", 
vaikai patiria didžiulę diskriminaciją iš mokytojų pusės ir tai yra neatsitiktiniai kartai, o tai vyksta nuolatos. 
Cituoju vaiką: "Mama, kodėl tas ir tas mokytojas,kai paklausia klasėje kokia nors mergaitė mokytojos 
atsako, paaiškina, o kai aš paklausiu sako turi žinoti pats". Atsiprašau, bet tai yra labai 
nepedagogiška,tenka savo vaikus motyvuoti kitaip , bandyti "išsukti" mokytojos akivaizdžią diskriminaciją 
vaiko atžvilgiu. Labai gaila, kad taip vyksta. 

Skirti daugiau logopedo valandų nulinukams ir pradinukams.Stiprinti komunikaciją mokykla-tėvai. 

Skirti daugiau padejėju vaikam su spec poreikiais 
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Skirti individualaus dėmesio ir vaikui, ir tėvams. Dabar informacija bendra o kaip sužinoti vaikui sekas, reik 
trukdyti mokytojų laika 

Skirti kiekvienam vaikui individualaus dėmesio, kas sunkiai įgyvendinama... 

Stipri komanda ir stipri vadyba- aiškios elgesio taisyklės mokiniams bei jų laikymasis, bendravimo su 
tėvais procedūrų nustatymas, trūkstamų darbuotojų , ypač socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų, 
psichologų įdarbinimas griežtai atsižvelgiant į nustatytas normas pagal mokinių skaičių, o ne į ministerijos 
pageidavimus, ne galimybė o būtinumas mokyklos administracijai priimti reikiamus sprendimus kiekvieną 
kartą ne klausiant steigėjo. Pedagogų tobulinimosi kursai ypač IT srityje, tų pačių įšmaniųjų technologijų 
veikimas bei panaudojimas kasadieninėje veikloje pvz bevielis interneto ryšys yra apgailėtinos būklės, kai 
kuriose klasėse jo nėra arba neveikia ir dar daug dalykų kuriuos būtų galima vardinti ir vardinti. 

sukurti daugiau būrelių. mažinti klases, kad būtų daugiau dėmesio kiekvienam vaikui. pasitelkti IT 
technologijas. 

supertėveliai yra dižiausia problema :) 

Suteikti kvalifikuotą pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams. 

Sveikatos, nuoširdaus bendravimo ir kantrybės, meilės vienas kitam ir veiklai, kurią atliekam. 

Sveiki . Kažkaip nusprendžiau kad apie tai verta kalbėti . Nes pagarba yra 1 vietoje kaip iš vaikų puses 
taip ir iš suaugusiųjų . Kadangi siais metai keitėme klasė , būtent dėl patyčių iš mokytojos puses dėl fizinio 
ir psichologinio smurto iš mokytojos 2a klases , kuri iki siol ten dirba ir mokykla nedaro nieko . Mano vaikui 
pasisekė kad buvo viena laisva vieta 2b klasėje , nors man buvo nerimas … o kaip bus kitur ?! Ačiū musu 
2b kl. Mokytojai Jadvygai K. Vaikas jaučiasi gerai , labai noriai eina į mokykla , visos baimes dingo . 

Trūksta būrelių 

Trūksta gero mokyklos vadovo. 

Trūksta grįžtamojo ryšio tarp mokyklos administracijos ir ypatingai tėvų bendruomenės. Per metinę 
mokyklos veiklos apžvalgą būdavo tik paskaitomi tam tikri duomenys iš atasksitos ir viskas ir karts nuo 
karto apdovanojami mokiniai, kurie užėmė prizines vietas meno, muzikos konkursuose, kuriuose tam tikra 
apimtimi dalyvauja pati gimnazija. Mano nuomone tikrai būtų gražu ir smagu,jei gimnazija (auklėtojai ar 
atitinkamų dalykų mokytojai) pasidomėtų apie savo ugdytinių pasiekimus jų pomokyklinėje veikloje, apie 
vaikų pasiekimus (pvz., sporto (mano žiniomis gimnazijoje yra ir keliskart Lietuvos dziudo čempionas bei 
tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas (septintokas)), kultūros, meno, technologijų ir kitosę srityse) 
bei per kokį nors gimnazijos renginį pasveikintų vaikus. Tai tikrai būtų viena iš priemonių kuriant glaudesnį, 
artimesnį ryšį tarp visų gimnazijos bendruomenės narių, taip pat ir gimnazijos vardas galėtų būti minimas 
viešoje erdvėje geruoju paminint apie jos auklėtinių pasiekimus už gimnazijos ribų. Ačiū! :) 

Trūksta individualaus dèmesio. Pokalbių su psichologu įvairiausiais klausimais. Maitinimo klausimas- kad 
būtų laiko papietauti. Tam tikrų dalykų konsultacijų trūkumas. Niekas neskatina vaikų įsitraukti į neformalųjį 
ugdymą. Informatika vyksta be kompiuterių... 

Trūksta logopedinių užsiėmimų 

Trūksta neformalaus ugdymo mokykloje. Temos, kurių nesuprato/neįsisavino dauguma, taip ir lieka 
pakartotinai neišanalizuotos. Trūksta mokytojų lankstesnio požiūrio į mokymąsi, jei mokinių pasiekimai 
prasti, būtina imtis alternatyvių priemonių, galbūt papildomo aiškinimo, kai kurių temų kartojimo, vietoj to, 
kad būtų tik konstatuojama, kad yra "blogai". 

Trūksta noro bendradarbiauti. Reikėtų raliai vertinti situaciją ir siekti rezultatų. Trūksta komunikacijos. Nėra 
aiškių patarimų, kaip padėti vaikui. 

trūksta tvarkos ne tik pamokų bet ir pertraukų metu. Sutvarkykite toletus, kad kiekvienas mokinys galėtų 
nebijodamas užeiti, užsirakinti ir nekentėti iki kai grįš namo! 

Trūkumas mokytojų padėjėjų. Klasėse per didelis mokinių skaičius, dėl to vaikai negauna pakankamai 
mokytojo dėmesio. 

Turėti socialinius darbuotojus ir savo direktorę būti nepriklausomiems nuo Riešės gimnazijos, Bukiškio 
mokykloje ir organizuoti neformalujį švietimą ir atlikti remontą 

Vadovybė turi būti veržlesnė naujovių link bei atvira problemų sprendimai, o ne nuo jų bėhimui. Atverti 
visas galimybes bei naujoves, ir ja realizuoti, o ne ieškoti būdų ir priežasčių, kodėl jie to padaryti negali. 

Vaiko mokytoja, sakyčiau, daro viską. 

Vaikui trukdo triukšmas sukeliamas vaikų pamokų metu. Siūlyčiau mokytojoms pasistengti išspręsti šią 
problemą, nes sunku vaikui susikaupti. 

Viskas daroma gerai, tiesiog ne kiekvienas mokinys motyvuotas. Motyvuoti pirmiausia turi tėvai, tik po to - 
mokykla. 

Visų pirma mokytojai turi suprasti, kad ne visi vaikai gabūs ar gabūs ne visose dalykuose, aišku jaučiamos 
ir ilgo karantino, nuotolinio mokymosi pasekmės. Mojytojas turėtų nepalikti likimo valei silpniau 
besimokančių vaikų. Šiuo metu pagrindinių dalykų mokytojai dirba tik su stipriais! Taip pat reaguoti į 
patyčias, o ne užsimerkti. Ir patiems nesityčioti!! Mokytojas turėtų atsakyti į laiškus be raginimų, taip pat 
turėtų suprasti, kad tėvai jų ne puola, o tik nori išsiaiškinti, pasiaiškinti kaip ir už ką, kokiais kriterijais 
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remiantis vertinami darbai ar tam tikros situacijos... kad tam vaikui padėti. Susirinkimo metu kartojama, 
kad laiko pastaboms rašyti neturi, o kaip kitaip spręsti problemas? Po darbo skirti 15min negalima? Taip 
pat vadovėlių trūkumas! Ir mokyklos bibliotekoje iš mokytojos pateikto sąrašo vos kelios knygos. 
Pabaigai.. Mano vaikas mokytojus skirsto į: gera, griežta ir rėkianti. Gera ir griežta man, kaip ir 
suprantama, bet rėkianti!? Tuo viskas ir pasakyta. Suprantu, kad mano vaikas mokytojui yra vienas iš 
galbūt šimto - pasakė ir pamiršo, bet mano vaikui jie vieninteliai! Pagarbiai 

Visų pirma tai reikėtų bendradarbiavimo su tėvais. Nėra normalu, kad keturis metus nebuvo klasės 
susirinkimo. Su tėvais nėra aptariamas vaiko progresas, situacija mokykloje, pokyčiai ir pan. Taip pat 
nerimą kelia ir tai, jog vaikas nesijaučia drąsiai klausti mokytojo to ko jis nesupranta, nežino. Tikrai 
norėtųsi šiltesnės, šiuolaikiškesnės ugdymo atmosferos, išsamesnio informavimo tiek apie konkretaus 
vaiko situaciją, tiek apie mokykloje vykstančių procesų situaciją ir draugiškesnio bei pasitikėjimu paremto 
santykio tarp mokytojo, vaikų ir tėvų. 

Pakeisti mokytoja Odeta Bagdziune. Esam naujokai mokykloje siemet. Tiek nepagarbos ir tokio 
arogantisko bendravimo su tevais dar nesu patyrusi niekur, nors seimoje auga trys vaikai. Nezinau kaip 
jauciasi seniau besimokantys vaikai, bet musu naujokas jauciasi blogai. Tikrai nera draugiskos ir 
itraukiancios atmosferos. Del menkiausio paplepejimo per pamoka vaikai tampomi pas socialine 
darbuotoja, kuri taip pat yra labai arogantiska bendraudama su vaikais. Mokytoja net neatsizvelge i mano 
prasyma informuoti mane, kaip vaiko atstove, pries socialinei darbuotojai kalbantis su mano vaiku. Tiek 
klasiokai tiek kiti mokytojai yra draugiski. Mokytoja Odeta - ypatingai arogantiska. Isreiskus abejones jos 
bendravimo metodais, pereina i asmeniskumus, nebesugeba sudelioti prioritetu, kalba pakeltu balsu, 
saukia ant TEVU. 

1. Pakeisti sovietinio mastymo muzikos mokytoja i siuolaikine, kuri sudomintu vaikus muzika ir leistu 
pajausti jos nauda asmenybes augimui. 2. Tiekti/gaminti geresni maista mokyklos valgykloje, kad vaikas 
noretu ten isigyti maista, valgyti pietus. Teko girdeti apie plaukus maiste, vakarykscio maisto likucius ant 
porciju ir pan. Vaikas tiek slykstisi valgyt valgykloj, kad tevu ikalbetas vistik pavalgyti tenai, apsiveme... 

1. Rasti būdu vaikams būti autoritetu.2. Užduodant užduotis rengti projektą iki galo detaliai paaiškinti 
projekto rengimo etapus, taisykles ir visas užduotis (pateikiant ir pavyzdžių ir tikslią projekto rengimo 
instrukciją.3. Gal paruošti ir pristatyti vaikams kiekvieno trimestro planus, temas, planuojamus 
atsiskaitymus, įvertinimų taisykles, darbų ir atsiskaitymų terminus. Suprantu, kad labiau universitetinė 
tvarka, bet ji turi tam tikrą ir pridedamąją vertę, vaikams būtų daugiau aiškumo, gal ir jų atsakomybė 
ugdytųsi anksčiau ir labiau. 

1. Spec.poreikių mokinių pasiekimai ir gebėjimai turi būti nuolat periodiškai aptariami su jų tėvais ir 
derinami tarp mokytojų dalykininkų tarpusavyje. Būtina kiekvieno individualaus atvejo vadyba. Idealiu 
atveju - reikalinga spec. poreikių mokinių ugdymą kuruojančio pedagogo-vadybininko (tarp šeimos ir 
mokyklos) pareigybė. Šiuo metu gimnazijoje skyriaus vedėjas, kuruojantis visų 5-8 ir 9-12 klasių mokinių 
ugdymą, yra tiesiog fiziškai nepajėgus susidoroti su darbo krūviu, kuris apima ir spec.poreikių mokinių 
kuravimą.2. Komplektuojant klases reikėtų atsižvelgti į tai, kad spec.poreikių vaikai būtų paskirstomi 
tolygiai į atskiras klases. 

1. Stiprinti visos bendruomenės (mokykla, tėvai, vaikai) bendravimą ir bendradarbiavimą: įvairios 
užklasinės veiklos, pilietiškumą ugdančios iniciatyvos, žygiai, bendri svarbių švenčių, minėjimai, tradicijų 
puoselėjimas, įvairių socialinių/nevyriausybinių įstaigų atstovų kvietimas į mokyklą dalintis patirtimi (Šaulių 
sąjunga, Misija Sibiras ir t.t.)2. Skatinti talentus: organizuoti žinių ir kūrybinius projektus, konkursus, 
sugalvoti kūrybinius namų darbus (ypač mažesnių klasių vaikams), o ne tik iš vadovėlių. Šiuo metu yra 
aibė priemonių ir gerosios praktikos idėjų.3. Suorganizuoti savanorių (mokytojai, tėvai, vaikai) komandą, 
kurie atliktų remonto ar dekoravimo darbus klasėse, koridoriuose, sugalvotų mokyklos teritorijos 
apželdinimo projektą ir jį įgyvendintų. 

1) Pirmiausia atsizvelgti i identifikuotas problemas (pateiktos PPT pazymos) ir adaptuoti mokymosi 
procesa pagal rekomendacijas, siulyti bandyti kazkokius alternatyvius mokymosi budus (pvz., jei vaikas 
turi skaitymo sutrikimu - gal but yra prieinama video informacija ir pan.)3)Jeigu vaikui, turinciam PPT 
isvadas del mokymosi sutrikimu, PPT pazymoje(galiojncioje nuo ankstesniu klasiu) nera pamineta dalyku, 
kurie prasideda tik velesnese klasese (chemija, fizika ir pan.), tai nereiskia kad tie dalykai reikalauja 
maziau mokytoju demesio. Dabar gi vaikas paliekamas kapstytis sau, o is mokytoju pareina pareiskimai, 
kad jo dalykui rekomendaciju nera, turi mokytis kaip visi!2) Namu darbu vertinimas 1 ir 2 turi baigtis! 
Atlikti/neatlikti namu darbai - tai ne ziniu, o drausmes pozymis! Pazymiai turi buti vertinami uz zinias! 3) jei 
PPT isvadose yra rekomenduojama psichologo pagalba - tai mokykla turi rupintis kaip ja suteikti. Mums 
buvo paaiskinta, kad didesniems vaikams - psichologo etato sioje mokykloje tiesiog nera. Jokiu kitu 
rekomandaciju pateikta nebuvo. 

Analizuoti vaiko individualius pasiekimus. Orientuotis į juos. Nes dabar palikta vaikams ir tėvams. 

Daugiau būrelių. 

Daugiau empatijos vertinant vaiko pasiekimus ir pastangas. Daugiau asmeninės pažangos vertinimo, o ne 
konvejerinės programos taikymo. Beje, mokykloje nėra mokytojų ir tėvų susitikimų vaiko pažangai aptarti. 
Antra, Skandinavijoje tokiuose susitikimuose dalyvauja ir vaikai. 
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Daugiau tolerancijos vieni kitiems ir platesnio požiūrio iš mokytojų pusės. 

Dėl kai kurių mokytojų kompetencijos kyla klausimų. Vyresnių mokytojų išlikęs"sovietinis" požiūris į 
mokinius. Kai prašai logopedo pagalbos, nuolat girdi "jis labai užimtas, krūvis didelis". Kodėl man turi 
rūpėti logopedo krūvis? Aš tik noriu, kas mano vaikas gautų pagalbą.Bukiškio skyriaus administracija yra 
neveiksni, požiūris į bendrą situaciją yra tragiškas, atgalinio ryšio su tėvais nėra, mokiniai bauginami... 

Eliminuoti patyčias iš mokytojų pusės: mokytojai tyčiojasi iš vaikų, aptarinėja jų elgesį viešai ("nustok 
žliumbti kaip merga" ar "ar baigsit, debilai, rėkaut". Taip pat garantuoti, kad pateikta informacija apie 
konkretų atvejį nebūtų išviešinama: šiuo metu konfidenciali informacija, kuri turėtų būti saugoma pagal 
BDAR, nors ji pateikiama per manodienynas konkrečiam asmeniui, yra nutekinama per n žmonių, 
nesusijusių su tuo atveju - jei vaikas padarė nusižengimą, tai per mokytojus informacija "suvaikšto" per 
visą mokyklą. Mokytojai turėtų pateikti informaciją, susijusią informaciją su mokslu, tik per manodienynas.lt 
- ir nustoti vaikus "terorizuoti", kad jų tėvai susikurtų profilius socialiniuose tinkluose, nes auklėtojai to 
reikalauja. 

Gerinti mikroklimatą kolektyve ir labiau padėti mokytojams komunikuojant su tėvais. 

Jei daugiau dėmesio skirtų spec. pedagogai, manau tai tikrai pagelbėtų vaikams būtų sėkmingesniems, 
kažkam reikia vos poros mėn. plogopedo pagalbos, kad vienintelis sunkiai besisekantis dalykas (konkrečiu 
atveju lietuvių k.) sektųsi geriau, gal kažkam reikia vos kelių psichologo konsultacijų, kad elgesio pokyčiai 
pakryptų geresne linkme ir pan., deja to negauname. 

Kad mokytojai su visais elgtūsi vienodai 

Kaip devintoko mama pastebiu, kad vyresnėse klasėse ugdymo kokybė, mano nuomone, prastesnė nei 
pradinėse klasėse. Labiausiai ji priklauso nuo konkretaus pedagogo. Yra labai šaunių mokytojų, su kuriais 
vaikai randa bendrą kalbą, kuriuos gerbia ir kurie nuoširdžiai su vaikais dirba. Tačiau yra ir kitokių 
mokytojų. Gaila, kai dominuoja mokytojo simpatijos-antipatijos, kai mokytojas ne tik nesudomina šiaip 
tikrai įdomiu dėstomu dalyku, bet dar ir atgraso nuo jo. Gerai, kad tokių mokytojų mažuma. Apie socialinės 
pedagogės ir psichologės darbą neigiami atsiliepimai iš vaikų. Užtat labai norisi geru žodžiu paminėti 
mokyklos medicinos darbuotoją - seselę. Visada padės, nuostabiai sutaria su vaikais. Turbūt tai ir yra 
pagrindinis raktas į sėkmę – nuoširdžiai mylintys tiek savo darbą, tiek vaikus pedagogai ir kiti mokyklos 
darbuotojai. Gerai, kad jų tikrai yra daugiau nei kitokių. Antra privaloma sėkmės formulės dalis – tėvų 
auklėjimas. Mes, tėvai, privalome įdiegti vaikui pagarbą mokytojams ir mokslui, dalyvauti vaikų gyvenime, 
kalbėtis, tartis, padėti ir palaikyti. Vienai mokyklai sudėtinga nulemti vaiko sėkmę. Tame turi protingai 
dalyvauti ir tėvai. 

Kaip trečiokės mama, esu labai patenkinta jos ugdymo kokybe. Manau, kad mokykla turi labai stiprius ir 
puikius pradinių klasių pedagogus. Tačiau apie socialinės pedagogės ir mokyklos psichologės darbą iš 
vaikų tenka girdėti labai neigiamų atsiliepimų. 

Kuo labiau motyvuoti mokytojus, rengti mokymus, padėti sureguliuoti krūvius ir emocinę pusiausvyrą, 
skatinti dalyvauti konkursuose ir iniciatryvose pagal atskiras disciplinas, skatinti siekti mokinių komandinių 
ir individualių laimėjimų mokyklos viduje ir šalies lygmenyje.Manau, kad mokyklai reikia pagalbos 
peržiūrint uniformų dėvėjimo strategiją, apklausti tėvus ir vaikus, kodėl vaikai nedėvi uniformų, atnaujinti 
modelį. 

Mokykla beveik 2 metus visiškai užsidariusi, jokio kontakto neturime su mokytojais, nėra organizuojami 
mokinių pasiekimų aptarimai ir susirinkimai įvairiais klausimais net nuotoliniu būdu. Suprantu, kad 
pandeminė situacija sustabdė viską, bet mokykla turi ieškoti būdų, kad tėvai nebūtų visiškai izoliuoti ir 
galėtų dalyvauti mokyklos gyvenime.O dėl pačių vaikų tai reikalinga ne tik įprastų pamokų, bet ir kuo 
daugiau psichologinių paskaitų apie draugystę, gerumą,toleranciją, apie patyčių prevenciją, paskaitų apie 
rūkymo, alkoholio,narkotikų keliamą žalą... 

Mokyklos administracijai reikia tobulinti komunikavimo kompetencijas. Dažniau, esant reikalui, padėti 
mokytojams klasėse, turėtų būti ir mokytojų padėjėjų, taip pat ir socialiniu pedagogų. Vaikai po pandemijos 
turi nemažai bendravimo sutrikimų. Užklasinės veiklos su tėvais taip pat būtų naudingos. Iš esmės 
progimnazijos mokiniai ir jų tėvai jaučiasi administracijos apleisti. Pirmus metus lankome šią mokyklą ir iki 
pat paskutinės akimirkos nežinojome į kurią klasę pateksim. Visiškai atmestinas požiūris į tėvus ir ypač į 
naujokus. 

Mūsų klasės situacija, kai turėjome sunkų mokinį, kuris visus terorizavo, labai aiškiai parodė sistemos 
trūkumus. Pirmiausiai dėl spec.poreikių vaiko intergavimo, kuriam elementariai buvo reikalingas švietimo 
pagalbos specialistas, psichologas. Toks asmuo visai mokyklai tik vienas, o poreikiai kitose klasėse dideli. 
Todėl esant bent vienam sunkiam vaikui klasėje, neužtikrinamas likusių vaikų saugumas ir noras integruoti 
vaiką su psichinėmis problemomis yra gražus tik popieriuose. Antra, problema ta, kad vaiko tėvai atsisakė 
vaiką tirti spec.įstaigoje, nustatyti akivaizdžias problemas, realiai/oficialiai gauti pagalbą. Nes "nenori įrašo" 
vaiko istorijoje. Taigi, visa klasė (mokytoja bei vaikai) buvo laikomi situacijos įkaitai, nes dėmesys tik tam 
vaikui, dėmesys, kaip saugiai išgyventi dieną, bet ne užtikrintas mokymo procesas likusiems klasės 
vaikams, norintiems normaliai mokytis. Taigi, prieš integruojant sunkius vaikus, reikalinga aprūpinti 
resursais, pirmiausiai žmogiškaisiais. Ir žinoma, iš naujo įvertinti problemas dėl įtraukiojo ugdymo - kada 
jis įtraukusis ir duoda naudą problematiškiems vaikams, kada jis tik imitacija, užglaistymas ir problemų 
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perkėlimas ant mokytojų pečių ir paprastų vaikų. SIŪLOME tokias situacijas įvertinti iš naujo, neatsisakant 
spec.mokyklų ir specialistų pagalbos. 

Norėčiau kad šioje mokykloje būtų vaikam mokytojai nuoširdingi , draugiški, nes įsivaizduokite klausiu pas 
vaika kodėl mokytojas tau rašo tiek daug neigiamiu pažymiu , vaikas man atsako kad (nežinau kaip su tais 
mokytojais kalbėti , tik užverčia akys ir sako (ne mano problemos, netaisysiu). Nu nežinau kaip galima taip 
sakyti mokiniui kuris BANDO taisyti pažymius ! O mokytojai galvodami (Jai aš mokiniui įrašysiu neigiamu 
pažymiu jis supras kad turi geriau mokytis ir tegul žiūri ir daro ka nori ) . 

Norėčiau su kiekvienu mokytoju atskirai turėti galimybę aptarti savo vaiko mokymąsi ir pasiekimus. 

Noretusi, kad visus vadovelius, kuriais remiantis mokytojas veda pamokas vaikas turetu ir nereiktu prasyti 
administracijos ir mokyklos tarybos jog svarstytu apie ju isigyjima. O kai iskelus klausima isgirsti atsakyma, 
kad vadoveliu neapsimoka pirkti nes jie pasene, tada kyla klausimas kodel mokytojai toliau is ju veda 
pamokas, kai 5-6 klases mokiniai ju neturi... Kodel mokyklos ukvedys A.K. taip stipriai kisasi i ugdymo 
procesa, kuris apkartina mokytoju ir tevu bendravima mokykloje? Kodel salia pradiniu/ikimokykliniu klasiu 
korpuso mokiniai turi stebeti furistus rytais besislapinancius ir besikeikiancius rusiskai, o mokyklos 
administracija ir avizieniu seniunija nesiima jokiu priemoniu ir tai jau tesiasi ~3 metus. Ar tikrai tinkamas 
toks pavyzdys salia gimnazijos? 

Organizuoti susitikimus su dalykų mokytojais ir vaikais klasėmis, o ne miniomis, nes baigsime mokyklą 
gyvai nematę mokytojų. 

Paskaitykit mokytojos laišką ir suprasite patys. 4metų nedarbo su vaikais pasekmė, nemokėjimas su jais 
bendrauti ir valdyti klasės:Sveiki, ši savaitė buvo beprotiškai sunki... Kas nutiko vaikams? Kažkas nedėv i 
uniformos (emblema nėra uniforma), kažkas atsikalbinėja ("aš nenoriu", "aš nedarysiu", "čia ne mano", 
"man šokis paskutinėj vietoj", "kam ta matematika"...), kažkas reikalauja nerašyti, neskaičiuoti, kažkas 
nesutarimus sprendžia kumščiais, spyriais, kažkas elgiasi taip, kaip nori, o ne kaip derėtų. Savo 
netinkamą elgesį pateisina, tačiau kito tokį patį elgesį smerkia. Pertraukos metu dirbdama klasėje, girdžiu 
kaip skanduoja klasės draugui "Gėjus, gėjus..." Kiekvienam rūpi tik pats, ir nesvarbu, kaip jaučiasi kiti. 
Reikalaujama atmestinai atliktą darbą vertinti kaip aukštesnio lygio, skaityti ir tikrinti juodraščius, tikėti, kad 
atliktos namų darbų užduotys, nors sąsiuvinis užmirštas namuose, nerašyti pastabos, nesakyti tėvams.... 
Jau pasidarė normalu neatlikti klasės darbui skirtos užduoties, susikrauti daiktus ir nuspręsti, kad ją atliks 
namie. O namuose nespėjo atlikti, nes vėlai, tik 21 val., grįžo namo. Jau nereaguojama į taktiškas 
pastabas, sutartus signalus, pokalbius, net į pakeltą balsą (apgailestauju). Nuolat raminti, tramdyti, spręsti 
konfliktus, rašyti pastabas, pranešimus... Kada mokytis? Išgaravo klasės draugiškumas, pagarba? 
Tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, tai laikina.Sakysite, kad tai mano, kaip mokytojos, problema. Gal? Bet ar tikrai 
tik mano?Labai gaila tų mokinių, kurie stengiasi, mokosi, domisi, klausia, laikosi taisyklių, susitarimų. 
Atsiprašau, kad tenka tai skaityti jų tėvams.Suprantu, kad gyvenimas šiuo metu yra įtemptas, neramus, 
tačiau nepamirškime galvoti ir vieni apie kitus. Padėkime savo vaikams nurimti, pailsėti, susivokti.Gražaus 
ir ramaus savaitgalio. 

Pirmiausia, apie šią anketą: neįmanoma atsakyti į teiginį "Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant 
vaiko pažangą, gerina mokymosi rezultatus", nes tokie susitikimai tiesiog neorganizuojami. O šis dalykas 
yra vienas svarbiausių, kad Kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. Būtina mažiausiai kartą per metus, o 
optimalu - bent du kartus per metus suteikti vaikui ir tėvams (kviečiant kartu) grįžtamąjį ryšį apie vaiko 
mokymosi sėkmę. Tai jau daugybę metų daro kitų šalių mokyklos, jau keletą metų tai praktikuoja privačios 
mokyklos Lietuvoje - kodėl taip sunku tai įgyvendinti visose mokyklose? Antras svarbus dalykas: 
konkrečiai mūsų mokykloje itin trūksta savalaikės ir tinkamos komunikacijos visuose lygiuose: 
administracijos - mokytojų; tarpusavyje mokytojų; administracijos - su tėvais; mokytojai - tėvai; mokytojai - 
mokiniai ir pan. Labai mažai skatinamas bendruomeniškumas, mokinių pagalba vieni kitiems; menkai 
teikiamos mokytojų specialistų papildomos konsultacijos (bent vieną kartą per savaitę po vieną pamoką); 
neformalaus nemokamo ugdymo labai mažai, vien mokami būreliai 

Pradėti nuo skaidrumo, sąžiningumo ir šiuolaikiškumo...Ir aišku, kvalifikuoti ir mokantys bendrauti 
pedagogai, kurių tikrai trūksta. 

Priimkite naujų, motyvuotų mokytojų. 

Reikėtų kuo daugiau mokytojų padėjėjų, nes klasėse tikrai yra mokinių, kuriems labai reikalinga pagalba 
ugdyme. 

Reiktų daugiau renginių, skatinti visus vaikus dalyvauti, pagrindiniams vaidmenins skirti vaikus eilės 
tvarka, o ne visada pačius drąsiausius ir mylimiausius. 

Siūlau labiau įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą, tikslų siekimą. Bendruomeniškumas visada išeina į 
nauda. Dabar viskas yra slepiama, atsiranda labai daug būtų ir nebūtų istorijų apie mokyklos vidų, apie 
administraciją, kad to išvengti reikia daugiau komunikuoti su tėvais.Gyvename moderniais laikais, nesunku 
tą bendrystę susikurti socialiniuose tinkluose, daugiau dalintis istorijomis iš mokyklos. Taip pat, skatinkite 
mokytojus, veskite mokymus jiems, nes dauguma užsilikę senuose laikuose, visiškai netobulėja kartu su 
vaikais. Administracijoj taip pat reikėtų prioritetus susidėlioti vaikų labui.Labai tikimės pokyčių 
mokykloje.Pagarbiai, mama. 
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Siūlyčiau neužsimerkti į problematiškus vaikus, suteikti jiems reikalingą pagalbą. Jeigu vaikas hiper judrus, 
nesusikaupiantis, be galo triukšmaujantis ir tokių būdu išbalansuojantis visą klasę bei ugdymo procesą, 
derėtų pagalvoti apie tikslinę, tęstinę pagalbą tokiam vaikui, jo šeimai. Mokytojas neturėtų likti vienas šioje 
situacijoje, lygiai kaip ir klasiokai negali tapti nuolatiniais tokių problemų įkaitais - kentėti neadekvatų 
triukšmą, stebėti neadekvatų elgesį. 

Su vaikais bendrauti nuoširdžiai o ne formaliai, tai yra bendrauti ir mokyti širdimi. 

Suteikti šiuolaikines mokymosi priemones, sutvarkyti klases, kad tomis priemonėmis galėtų naudotis. 
Biblioteka, kompiuterių klasė. Sutvarkyti organizacinius dalykus, kaip pavyzdžiui nebūna kažkokio 
mokytojo, kad būtų tinkamas jo pavadavimas. 

Trūksta stiprių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų. Privalo būti vykdomi išoriniai anoniminiai įstaigos 
mikroklimato, patyčių tyrimai apklausiant ne vien mokinius, bet ir mokytojus, administraciją, tėvus. 
Pasigendama tėvų įtraukimo sprendžiant esminius ugdymo įstaigos klausimus. Ne visi administracijos 
darbuotojai tinkamai suvokia ugdymo įstaigos tikslus, nepakankamai prisideda prie jų įgyvendinimo, o 
elgesys dažnai net nedera su užimamomis pareigomis ir darbu ugdymo įstaigoje (pavaduotojas ūkiui). 
Įsigytų priemonių nepakankamas panaudojimas ugdymo procese arba naudojimas ne pagal paskirtį. 
Nepakankamas mokinių parengimas VBE. 

Visų pirma mokykloje (visuose jos skyriuose, filialuose) turėtų būti specialistai, teikiantys spec pagalbą. 
Pvz Bukiškis neturi psichologo, socialinio darbuotojo, logopedo. Mokytojų motyvacija yra nulinė, Bukiškio 
skyrius paliktas visiškai likimo valiai, Riešės gimnazijai jis rūpi tiek, kiek gali tik finansavimo gauti daugiau 
dėl mokinių skaičiaus, tačiau jo mes nematome. Būrelių praktiškai nėra net komercinių, apie nemokamus 
mokyklos organizuojamus išvis nėra kalbos. Prailgintos grupės - tik tėvų susiorganizavimo reikalas ir 
mokamas. Taigi, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę, reikia tikinčių jais mokytojų, specialistų ir tėvų. 
Dabar visi yra praradę viltį, norą ir tikėjimą. 

 

3.4.3 lentelė. Pedagogų atsakymai į atvirą klausimą 

Ką siūlytumėte mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę? 

Daug dalykų priklauso nuo konkretaus mokinio ir mokytojo. Todėl vieno recepto nėra. 

Daug kas priklauso nuo šeimos požiūrio į vaiko mokymąsi ir ugdymą.Kai kurių specialiųjų poreikių vaikams 
labai reikalinga individuali pagalba. 

Daugiau projektinių,kūrybinių darbų 

labai nekonkretus klausimas. Vienaip ar kitaip ją patiria kiekvienas mokinys. 

Mažinti klasėse mokinių skaičių. Aprūpinti mokymui/mokymuisi reikiamomis priemonėmis. Pamokose turi 
dalyvauti mokytojai padėjėjai, specialūs pedagogai dirbant su specialius poreikius turinčiais mokiniais. 

Mažinti mokinių skaičių klasėse ir gerinti materialinę bazę.Visi eksperimentai, bandymai,internetinės 
platformos ir net popierius papildomoms užduotims kainuoja. 

Mažinti mokinių skaičių klasėse, atidžiau priimti naujus mokinius, turinčius elgesio problemų... 

Mažinti mokinių skaičių klasėse, kad mokytojas galėtų daugiau dėmesio skirti kiekvienam mokiniui. 

Mažinti mokinių skaičių klasėse, kad rastume daugiau laiko kiekvienam mokiniui. Daugiau skirti pagalbos 
specialistų. 

Mažinti mokinių skaičių klasėse. Aprūpinti įvairesnėmis mokymo priemonėmis. 

Mokykloje turėtų dirbti daugiaus specialistų, nes šiuo metu jų trūksta ir visa našta atitenka mokytojui. Jis 
arba nesulaukia arba sulaukia minimalios pagalbos. 

Mokyklos pedagogai ir taip įdeda daug pastangų, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. 

Mūsų mokykloje daroma pakankamai daug, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais mokytojais, mokiniais ir kitais darbuotojais išskyrus 
ūkio reikalų pavaduotoją. Kuris labai nepagarbiai elgiasi su mokytojais, mokiniais ir kitais darbuotojais. O 
mokyklai būtini mokiniui pagalbos specialistai ir padėjėjai. 

Naujo nieko nesiūlau.Manau, kad sąlygos pasiekti sėkmę mokiniams yra sudarytos. 

Nebijoti klysti, skatinti mokinius kuo aktyviau įsitraukti į ugdymosi procesą, nelyginti savęs su kitais. 

Pirmiausia reikia mažinti mokinių skaičių klasėje, nes dirbant su 30 mokinių ir turint kelis mokinius turinčius 
įvairias programas(pritaikytas ir individualias) laiko ir jėgų nepakanka. Reikia daugiau pagalbos mokytojui 
dirbančiam su tokiais mokiniais. 

Reikėtų daugiau švietimo pagalbos specialistų! 

Sistemingai dirbti visiems pagalbos mokiniui specialistams; glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su 
dalykų mokytojais. Padidinti mokytojų padėjėjų skaičių gimnazijoje. Spręsti pavadavimo klausimą susirgus 
mokytojui. Aptarti mokinių pažangos klausimus mokytojams dalykininkams kartu su VGK. 

Skirti kiekvienam dėmesio 
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Specialiųjų poreikių vaikams suteikti daugiau dėmesio. Nes atėjęs spec.pedagogas atlieka klasės užduotis 
su vaiku, o iš savo pusės nieko nepasitelkia. 

Suaktyvinti, įgalinti klasių savivaldą. 

Turėtu būti mažesnės klasės 

Labai sudėtinga, nemanau, kad čia yra kažkoks vienas receptas. 

Labai trūksta mokytojų padėjėjų. Į užsienio kalbos pamokas jie visai neateina padėti specialiųjų poreikių 
vaikams. Specialių poreikių mokiniai neturi būti vertinami pažymiu. Mano nuomone, jų atlikti darbai turi būti 
įskaityti. Jei mokiniai gautų papildomą pagalbą, mokytojas galėtų daugiau dėmesio skirti ir gabesniems 
mokiniams, kurie dažnai yra paliekami likimo valiai, nes specialiųjų poreikių mokinių (turinčių įvairių 
sunkumų) yra labai daug ir vis daugėja, ir vienam mokytojui su jais visais labai sunku dirbti be to, kad šioje 
gimnazijoje yra labai dideli kontaktinių pamokų krūviai. 

Skirti laiko tarpdalykiniams susitarimams, užduočių koordinavimui.Matyti mokinį, o ne programą! 
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švietimo, mokslo ir sporto ministro 
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įsakymu Nr. V-1254 
 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS TEMINIO IŠORINIO 
VERTINIMO, ORGANIZUOJAMO 2021–2022 METAIS ANALIZUOJAMOS TEMOS – „ĮTRAUKIOJO 

UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE BENDROJO UGDYMO 
PROGRAMAS“ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

1 vertinamoji veiklos sritis. Lyderystė ir vadyba 

1.1. Perspektyva ir 
bendruomenės 
susitarimai 

Vizijos bendrumas. Mokyklos vizija yra reali mokyklos veiklos perspektyva, priimtina visiems 
mokyklos bendruomenės nariams. Strateginiai, metiniai planai, veiklos programos grindžiami 
bendrai apmąstytu mokytojų, mokinių, tėvų, socialinių partnerių sutarimu. 
Veiklos kryptingumas. Mokyklos vizija orientuota į „mokykla visiems“ nuostatas, paremta 
šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais, atitinka nacionalinę ir regiono strategiją. 
Sprendimų pagrįstumas. Mokyklos veiklos tobulinimo sprendimai priimami vadovaujantis sutarta 
bendros veiklos perspektyva, atsakingo mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendromis 
diskusijomis. 
Planų gyvumas. Planų, programų laikymasis ir įgyvendinimas yra akivaizdus visoje mokyklos 
veikloje, susitarimas dėl ateities demonstruojamas ir kasdien bendraujant, bendradarbiaujant, 
priimant taktinius sprendimus. Mokyklos bendruomenės nariai atsakingai dalyvauja, 
įgyvendindami išsikeltus mokyklos tikslus ir uždavinius. 
Optimalus išteklių paskirstymas. Personalo politika yra vykdoma, atsižvelgiant į mokinių 
interesus. Finansiniai ištekliai skirstomi skaidriai, prireikus randama papildomų finansinių išteklių 
(pasinaudojant įvairiomis projektinio finansavimo ir veiklos galimybėmis, parama ir pan.). 
Materialiniai mokyklos ištekliai panaudojami lanksčiai, kūrybingai. 

1.2. Lyderystė Lyderystė mokymuisi. Lyderių veikla telkia mokyklos bendruomenę pokyčiams, inovacijoms 
ugdymo srityje. Lyderiai palaiko profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. Mokytojai ir 
mokyklos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes 
ir problemas, padeda vieni kitiems. 
Įsipareigojimas susitarimams. Mokyklos vadovai imasi tiesioginių veiksmų strategijai ir veiklos 
programoms įgyvendinti, kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas mokyklos vertybes ir 
socialinius emocinius gebėjimus. Mokytojai pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, 
pagalbininkais ir patarėjais. 

1.3. Mokyklos 
savivalda 

Skaidrumas ir atvirumas. Mokyklos valdymo procese atstovaujami visų mokyklos bendruomenės 
narių interesai. Mokyklos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, 
savarankiškai priimanti sprendimus institucija. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, 
palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė. 
Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas. Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo 
siūlymai yra argumentuoti. Visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia mokyklos gyvenimą. 
Mokykloje yra sistema, kaip priimami sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, tiek 
kasdieniam gyvenimui mokykloje. 

1.4. Veikimas kartu Bendradarbiavimo kultūra. Mokyklos personalas – solidari bendruomenė, kurios santykiai 
grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia pagalba. Dirbdami kaip viena ambicinga 
profesionalų komanda, mokytojai pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų. 
Kolegialus mokymasis. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, 
sumanymais ir kūriniais, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų pamokas. Sąmoningas ir 
kryptingas mokymasis vyksta įvairiose mokytojų komandose. Periodiškai organizuojamos 
mokytojų mokymosi išvykos, skirtos akiračiui plėsti bei mokinių ugdymo turiniui praturtinti ir 
aktualizuoti. 

1.5. 
Bendradarbiavimas 
su tėvais/ globėjais 

Pažinimas ir sąveika. Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir mokyklos 
specifiką. Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir pasiūlo tėvams tinkamus 
pagalbos ir bendradarbiavimo būdus bei 
formas. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja susitikimus, pokalbius ir kt.), 
palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei 
socialumą. 
Į(si)traukimas. Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis (plėsdami jų kultūrinį akiratį, 
skatindami pažintinį aktyvumą, padėdami išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų siekti, taip pat 
dalyvaudami mokyklos veiklose, individualiuose ir bendruose susitikimuose su mokytojais, 
inicijuodami prasmingas veiklas, projektus, vesdami 
pamokas ar kitas veiklas). Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 
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1.6. Mokyklos 
tinklaveika 

Atvirumas. Mokykla yra atvira pasauliui: bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka, reaguoja 
į pasikeitimus, mezga socialinius ryšius. Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, įvairiomis 
organizacijomis, kitomis mokyklomis, palaikomi ryšiai su mokyklos absolventais. 
Prasmingumas. Mokyklos tinklaveika padeda kompleksiškai siekti užsibrėžtų tikslų. Partnerystės 
yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų perspektyvumo. Periodiškai vertinama tinklaveikos 
nauda ir sąnaudos. 

1.7. Kompetencija Pozityvus profesionalumas. Mokytojai gerbia mokinius ir laikosi pedagogo etikos, yra tolerantiški, 
tobulina savo socialinius emocinius, įtraukiojo ugdymo ir kitus gebėjimus. Mokytojai išmano savo 
ugdymo sritį, mokomuosius dalykus, domisi ir seka naujoves. Jie dirba kaip savo srities 
profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai ir siekia dirbti kuo geriau. 

1.8. Nuolatinis 
profesinis 
tobulėjimas 

Reiklumas sau. Mokytojai, susikūrę viziją, kaip gerai dirbti, ir ja remdamiesi, vertina savo veiklą ir 
jos rezultatus, asmeninės kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo sritis. Asmeninį 
profesinės veiklos įsivertinimą palaiko personalo mokymosi kultūra mokykloje: aukšti mokytojų 
veiklos lūkesčiai, pagarba profesionalumui, parama tobulinant asmeninį meistriškumą. Asmeninis 
meistriškumas paremtas nuostata kuo geriau atlikti savo darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo. 
Atkaklumas ir nuoseklumas. Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio 
meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia. Jie mokosi pasinaudodami įvairiomis galimybėmis: 
savo mokykloje su kolegomis ir iš jų, su mokiniais ir iš jų, per informacinius ir socialinius 
kolegialaus mokymosi tinklus, kursuose, seminaruose, išvykose ir kt. 

2 vertinamoji veiklos sritis. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

2.1. Ugdymo(si) 
planavimas 

Ugdymo(si) tikslai. Mokytojas, švietimo pagalbos specialistas formuluoja pamatuojamą, lankstų 
pamokos, specialiųjų pratybų (mokymosi įgūdžiams ugdyti, medžiagai išsiaiškinti, pasirengti 
dalyvauti pamokoje ir kitoms veikloms) tikslą, kuris sukuria galimybes kiekvienam mokiniui jo 
siekti sau patogiu būdu pagal optimalias asmenines galimybes. Tikslas orientuotas į dalyko 
programos rezultatus ir yra siejamas su mokinį į ugdymąsi įtraukiančiu aktualiu kontekstu, jo 
interesais, asmenine, socialine ir kultūrine patirtimi. Pamokos tikslas yra aptariamas, mokiniai 
aiškiai žino laukiamą asmeninį rezultatą. 
Mokinių įvairovės pažinimas, galimų kliūčių numatymas, aplinkos be kliūčių modeliavimas. 
Mokinio individualių poreikių atpažinimas ir pripažinimas vyksta stebint mokinio mokymosi veiklą, 
reflektuojant ją su mokiniais, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, 
švietimo pagalbos specialistais, pagal poreikį konsultuojantis su pedagogine psichologine 
tarnyba. Mokytojas, švietimo pagalbos specialistas, planuodamas ir įgyvendindamas ugdymosi 
procesą, remiasi mokinių įvairovės pažinimo ir ugdymo proceso universalumo principais: turinio 
prieinamumo, visų dalyvavimo, ugdymo būdų bei priemonių alternatyvų numatymu ir naudojimu 
bendrame mokymosi kontekste, pasirinkimo galimybių sukūrimu. 
Pastoliavimas mokiniui ugdymo procese (pastoliavimas suprantamas kaip ugdymo planavimo 
būdas, kurio metu numatomi edukaciniai sprendimai (pvz., skirtingi metodai, priemonės, 
aplinkos), padedantys mokiniams išvengti mokymosi kliūčių ir užtikrinantys mokymosi sėkmę; 
pedagogo kompetencijomis grįsta optimali ir savalaikė ugdymos(si) / mokymo(si) parama 
mokiniui kaip pastoliai – nei per aukšti / aukšta, nei per žemi / žema). Mokymosi procese kliūčių 
įveikai planuojama ir taikoma parama kaip pastoliai, kad mokinys pats pasiektų numatyto tikslo 
(papildomos priemonės, nukreipiantys klausimai, galimybė dirbti su kitu (-ais) mokiniu (-iais), kito 
mokymosi būdo pasiūlymas ir kt.). Parama teikiama kiekvienam mokiniui (ne tik specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams), kuris susiduria su mokymosi kliūtimis. 
Planavimo lankstumas ir nuoseklumas. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, 
rūpintojai), mokiniai kartu planuoja, rengia, peržiūri ugdymo programas, individualius ugdymo(si), 
pagalbos planus, reflektuodami sėkmes ir nesėkmes. Ugdymas planuojamas taip, kad veiklos 
padėtų siekti išsikeltų ugdymo tikslų, vienos kitas papildytų ir derėtų. Mokymosi laikas ir periodai 
lanksčiai pritaikomi ugdymo(si) poreikiams (palčiai išnaudojamos ugdymo plano galimybės 
jungiant pamokas, formuojant mobilias veiklas, integruojant mokomuosius dalykus, organizuojant 
projektines ir neformaliojo vaikų švietimo veiklas, pritaikant tvarkaraščius individualiems mokinio 
poreikiams, dalį pamokų ar neformaliojo vaikų švietimo veiklų mokantis su kitos klasės mokiniais 
ir kt.). Mokykloms ir (ar) pedagogams, ugdžiusiems ir ugdysiantiems mokinį bendradarbiaujant, 
tikslingai planuojamas sklandus mokinio perėjimas iš vienos institucijos į kitą, iš vienos ugdymosi 
pakopos į kitą, siekiant ilgalaikių tikslų. 
Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų vaidmenys, planuojant ir įgyvendinat ugdymo 
procesą. Švietimo pagalbos specialistai kartu su mokytojais, mokiniais, jų tėvais analizuoja 
mokymosi nesėkmių priežastis, modeliuoja veiksmingiausius mokymosi ir jo organizavimo būdus, 
konsultuoja, bendradarbiauja ir teikia paramą mokyklos bendruomenei, mokytojų padėjėjai 
bendradarbiauja su mokytojais, planuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą (numatant galimas 
kliūtis pamokoje konkretiems mokiniams, aptariant pastoliavimo variantus dėl atsirandančių 
asmeninių, programos ar įgūdžių kliūčių). Mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ir mokytojų 
padėjėjai drauge kuria sąlygas visiems mokiniams sėkmingai dalyvauti bendrame ugdymo(si) 
procese. 
Pagalba mokiniui ir šeimai. Mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar pagalbos teikimo 
mokiniams ir šeimoms tvarkos. Teikdama pagalbą, mokykla naudojasi vidiniais ir išoriniais 
resursais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, neformaliojo švietimo 
mokytojais. Mokiniai visada laiku sulaukia specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos. 
Švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų pakanka veiksmingai tenkinti / užtikrinti 
mokyklos bendruomenės narių poreikius. Mokytojams informacija apie pagalbos mokiniui poreikį 
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yra prieinama, planuojant ugdymąsi ir teikiant pagalbą yra užtikrinamas mokinio asmens 
duomenų ir asmeninės informacijos konfidencialumas. 

2.2. Įgalinantis 
vadovavimas 
mokymuisi ir 
mokinių mokymosi 
patirtys 

Visų mokinių motyvuojantis įtraukimas į mokymosi procesą. Mokytojas taiko veiksmingus visų ir 
kiekvieno mokinio įsitraukimo į mokymosi procesą būdus: sudaro sąlygas individualiai pasirinkti 
tikslą, mokymosi būdą, užduoties atlikimo būdą, priemones ir kt.; identifikuoja individualią 
motyvaciją mokiniui; kuria optimalius iššūkius, netikėtą kontekstą; pašalina/ minimizuoja galimus 
trukdžius; kuria galimybes mokiniams bendradarbiauti, pastebi ir įvertina pastangas, sudaro 
sąlygas įsivertinimui ir savirefleksijai. 
Sąlygų supratimui ir giliam mokymuisi sudarymas. Sudaro sąlygas visiems ir kiekvienam mokiniui 
visiškai suprasti naują mokymosi medžiagą, pateikdamas ją skirtingais būdais (kalba, vaizdu, 
praktiškai veikiant ir kt.); įsitikina, kad mokiniai supranta vartojamą žodyną, kalbos struktūras, 
simbolius, schemas; skatina žinojimo sisteminimą, pertvarkymą, naujų žinių siejimą su turimomis 
ir kt. 
Sąlygų sudarymas strategiškai taikyti ir įvairiais būdais pademonstruoti žinojimą. Sudaro sąlygas 
visiems ir kiekvienam mokiniui pritaikyti turimas žinias strateguojant, planuojant, kuriant, 
konstruojant, modeliuojant, prognozuojant, ieškant problemų sprendimo būdų ir kt. Kuriamas 
judrus, aktyvus, veiklus mokymosi procesas. Mokytojas numato ir naudoja alternatyvius būdus 
žinių taikymo procesams ir žinojimui atskleisti, kuriuos turi galimybę rinktis mokiniai, atsižvelgdami 
į savo stiprybes ir interesus. 
Įtraukios kultūros kūrimas. Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai 
grindžiami pozityvaus elgesio skatinimu, pagarba, pasitikėjimu, įsiklausymu ir išklausymu, 
geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, 
reikalingas ir saugus. Mokiniai dalyvauja kuriant pageidaujamo elgesio taisykles ir priimant 
sprendimus individualiu, klasės ir mokyklos lygmeniu. Mokinių elgesys konstruojamas laikantis iš 
anksto susitartų taisyklių ir procedūrų, asmeniniu mokinio ir mokytojo įsipareigojimu, socialiniu 
emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu. Siekiama pageidaujamo elgesio, sutelkiant 
mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. Mokymasis, padedant mokytojams, 
derinamas su savivaldžiu mokymusi ir klasės kaip savarankiškos besimokančios bendruomenės 
ugdymu. Mokomasi konstruktyviai, skatinant identifikuoti ir numatyti veiklas mokymosi 
sunkumams ir kliūtims įveikti. 

2.3. Vertinimas 
ugdant ir 
rezultatai 

Pasiekimų vertinimas mokinių įvairovėje. Mokytojas, švietimo pagalbos specialistas sistemingai 
organizuoja refleksijas ir naudoja įvairias priemones bei būdus, skatinančius mokinius apmąstyti 
mokymosi tikslą, pasiektą rezultatą, veiksmingus ir neveiksmingus mokymosi būdus, mokymąsi 
palengvinusias aplinkas ir priemones. Vertinimo procesas suprantamas kaip neatsiejama 
mokymosi dalis, auginanti tikėjimą savo galiomis, mąstymą, atkaklumą, kryptingumą. 
Identifikuotos klaidos yra natūralus mokymosi elementas, skatinantis tobulėjimo siekį. Vertinimo 
procese yra aktyvūs mokiniai ir mokytojas. 
Sistemingai taikomas formuojamasis vertinimas. Apibendrinamasis vertinimas naudojamas, kai 
mokinys jaučiasi pasiekęs optimalų rezultatą. Susitarta dėl ugdymo(si) rezultatų ir pažangos 
sampratos. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi rezultatai vertinami taikant 
tą pačią balų sistemą kaip visiems mokiniams, ją siejant su lanksčiai keliamais tikslais ir sudarant 
sąlygas atskleisti pasiekimus (žinojimą ir gebėjimus) jiems tinkamiausiais būdais. Susitarimai dėl 
vertinimo sistemos fiksuojami mokyklos ugdymo plane ir / ar kituose mokyklos dokumentuose. 
Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai užtikrina, kad 
mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie mokymąsi būtų teikiama 
reguliariai, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos. 
Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo), padedančio mokytojams ir švietimo pagalbos 
specialistams pasirinkti tinkamas mokymo strategijas, o mokiniams – siekti optimalios asmeninės 
sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir vadovauti savo pačių mokymuisi. 
Rezultatai (pasiekimai ir pažanga). Ugdymo(si) rezultatai siejami ne tik su akademiniais 
pasiekimais, bet ir su asmenybės brandos aspektais. Planuojami, pripažįstami ir skatinami 
individualūs mokinio ugdymo(si) rezultatai. Sistemingai stebima, analizuojama, reflektuojama 
visų mokinių ir kiekvieno pažanga, atsižvelgiant į individualias mokinio startines pozicijas, raidos 
galimybes ir kt. numatytus pasiekimus. Vertinamas ir analizuojamas ugdymo(si) / mokymo(si) 
poveikis ir pagalbos veiksmingumas ugdymosi rezultatams. 
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2 PRIEDAS 

KLAUSIMYNAS MOKINIAMS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪRA IR PRAKTIKA MŪSŲ MOKYKLOJE 
 

Mielas moksleivi/ moksleive, 
 
Maloniai prašome Tavęs dalyvauti apklausoje, kuria siekiama nustatyti, kaip Tavo mokykloje siekiama 
kiekvieno mokinio įtraukties ir mokymosi pažangos. Tavo nuomonė labai svarbi. Kviečiame atsakyti į visus 
anketos klausimus.  
 
Apklausa anoniminė, duomenys bus analizuojami ir pateikiami tik apibendrinti. Kompiuterio, iš kurio pildysi 
anketą, IP adresas bus žinomas tik tyrėjams.  
 
Tyrimą vykdo jungtinė tyrėjų komanda. Kilus klausimams rašyti el. paštu: j.valuckiene@gmail.com 
 
Jei sutinki dalyvauti tyrime, prašome įvesti kodą, gautą iš mokyklos vadovų ar klasės auklėtojo.  
 

  
KELETAS KLAUSIMŲ APIE TAVE: 

 
1. Tu esi:   
o Mergina 
o Vaikinas 
 
2. Parašyk, kelintoje klasėje mokaisi: 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 

o 9 (I gimnazijos) 
o 10 (II gimnazijos) 
o 11 (III gimnazijos) 
o 12 (IV gimnazijos) 

 
3. Ar gauni mokykloje nemokamą maitinimą?  
o Taip 
o Ne 
 
4. Ar tu visada gyvenai tik Lietuvoje?  
o Taip 
o Ne 
 
5. Ar tau padeda mokytis specialusis pedagogas? 
o Taip 
o Ne 
 
6. Kaip tau sekasi mokytis? 
o Puikiai
o Labai gerai 
o Gerai 
o Vidutiniškai 
o Patenkinamai 
o Blogai 

mailto:j.valuckiene@gmail.com
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7. O DABAR PRAŠOME TAVĘS PAGALVOTI APIE SAVO MOKYKLĄ IR NUOŠIRDŽIAI 
ĮVERTINTI KIEKVIENĄ TEIGINĮ  
 
 
APIE TAVO MOKYKLĄ IR DRAUGUS...  

 
 
APIE TAVO MOKYTOJUS... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokykloje yra jaukių ir patogių vietų prisėsti, pabūti o  o  o  o  o  o  

Pertraukų metu man yra ką veikti mokykloje o  o  o  o  o  o  

Mielai leidžiu laiką mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 
sporto salėje, būreliuose ir kt.)   

o  o  o  o  o  o  

Savo mokykloje aš turiu keletą gerų draugų o  o  o  o  o  o  

Kai kurie mano klasės draugai prasivardžiuoja o  o  o  o  o  o  

Man draugai padeda, kai susiduriu su sunkumais o  o  o  o  o  o  

Aš padedu klasės draugams, kai jiems kyla sunkumų o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos taisyklės yra teisingos o  o  o  o  o  o  

„Prisidirbęs“ mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos  o  o  o  o  o  o  

Būna, kad vaikai iš manęs tyčiojasi o  o  o  o  o  o  

Būna, kad facebooke ar telefonu gaunu įžeidžiančių 
žinučių 

o  o  o  o  o  o  

Būna, kad kiti mokiniai  mane stumdo ar kitaip 
skriaudžia 

o  o  o  o  o  o  

Jei iš manęs tyčiojasi, aš pasakau mokytojams o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai yra labai 
draugiški 

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos vadovai man yra autoritetas o  o  o  o  o  o  

Kai man negera, esu nusiminęs/usi, mokykloje 
sulaukiu suaugusiųjų paramos 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai visada padeda teisingai išspręsti kilusius 
konfliktus 

o  o  o  o  o  o  

Aš gerai sutariu su savo klasės auklėtoja/u o  o  o  o  o  o  

Kai susiduriu su sunkumais atlikdamas/a užduotį, 
prašau mokytojų pagalbos 

o  o  o  o  o  o  

Mano mokytojai man visada padeda o  o  o  o  o  o  

Mano mokytojams patinka man padėti o  o  o  o  o  o  

Man lengviau mokytis, kai tam tikrose pamokose man 
padeda specialusis pedagogas  (atsakyk į klausimą, 
jei tau mokytis padeda specialusis pedagogas)  

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai įdėmiai išklauso mano siūlomas idėjas o  o  o  o  o  o  

Mokytojams įdomu, kuo aš domiuosi ir ką aš veikiu 
laisvalaikiu 

o  o  o  o  o  o  

Jei aš praleidžiu pamokas, mano klasės auklėtoja/as 
visada paklausia,  kas man buvo nutikę 

o  o  o  o  o  o  
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APIE TAVO NORĄ MOKYTIS... 

 
APIE PAMOKAS...  

 
Apie namų darbus ir kitas užduotis... 

 
 

8. Ką siūlytum mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę?  
 

 
 

 
Dėkojame už tavo atsakymus!  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokykloje yra mokymosi dalykų, kuriuos labai mėgstu o  o  o  o  o  o  

Man įdomu tai, ko mokausi mokykloje o  o  o  o  o  o  

Tai, ko mokausi, man yra per sunku o  o  o  o  o  o  

Sunkių užduočių aš dažniausiai nedarau arba bandau 
nusirašyti 

o  o  o  o  o  o  

Man patinka sužinoti ką nors nauja o  o  o  o  o  o  

Dažnai padarau daugiau negu užduota o  o  o  o  o  o  

Jei ko nesuprantu, visada stengiuosi išsiaiškinti   o  o  o  o  o  o  

Mokykloje man nuobodu o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Kartu su mokytojais aptariame, ką turiu išmokti 
artimiausiu metu 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai mus dažnai skirsto dirbti porose, grupėse o  o  o  o  o  o  

Mokydamiesi mes dažnai naudojame kompiuterius, 
planšetes, telefonus ir kt. 

o  o  o  o  o  o  

Pamokų metų daug kalbame apie kultūrų ir žmonių 
įvairovę  pasaulyje (pvz. apie skirtingas kultūras, 
rases, religijas, žmones su negalia) 

o  o  o  o  o  o  

Kai mokytojai aiškina, dažnai galvoju apie kitus 
dalykus 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai barasi, jei suklystu ar ko nors nemoku o  o  o  o  o  o  

Jei man kyla sunkumų, galiu bet kada pasinaudoti 
papildomomis  priemonėmis (programėlėmis telefone, 
kompiuteryje ar kt.), kurios  man padeda atlikti 
užduotis 

o  o  o  o  o  o  

Jei kas nors blogai elgiasi, dažnai yra išvaromi iš 
klasės ar išsiunčiami namo 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojus erzina „kitokie“ savo išvaizda, elgesiu, 
požiūriu vaikai 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokytojai man dažnai leidžia pasirinkti, kokias 
užduotis atlikti 

o  o  o  o  o  o  

Galiu pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu savo atliktą 
darbą (žodžiu, raštu, piešiniu ir kt.) 

o  o  o  o  o  o  

Klasėje visuomet spėju atlikti pateiktas užduotis o  o  o  o  o  o  

Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje  o  o  o  o  o  o  

Mokytojai skiria namų darbus daryti kartu su klasės 
draugu / drauge 

o  o  o  o  o  o  

Dažniausiai suprantu, kaip reikia atlikti namų darbus o  o  o  o  o  o  

Galiu pasirinkti užduotį, už kurią gausiu pažymį   o  o  o  o  o  o  

Mokytojai visada pasako, kaip bus vertinamos 
užduotys  

o  o  o  o  o  o  

Mokytojo pateikti atliktų užduočių komentarai  man 
visada aiškūs ir suprantami 

o  o  o  o  o  o  
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3 PRIEDAS 

 KLAUSIMYNAS TĖVAMS 
 
 
 
 
 
 
 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪRA IR PRAKTIKA MŪSŲ MOKYKLOJE 
  
Mieli tėveliai, globėjai, 
 
Jūsų mokykloje bus atliekamas teminis išorinis vertinimas, kurio tikslas – išryškinti mokyklos veiklos 
kryptingumą organizuojant įtraukųjį ugdymą.  
 
Maloniai prašome Jūsų dalyvauti apklausoje, kuria siekiama nustatyti, kokia yra Jūsų mokyklos patirtis siek iant 
kiekvieno mokinio įtraukties ir mokymosi pažangos. Jūsų nuomonė labai svarbi. Maloniai prašome atsakyti į 
visus anketos klausimus.  
 
Apklausa anoniminė, duomenys bus analizuojami ir pateikiami tik apibendrinti. Kompiuterio, iš kurio pildysite 
anketą, IP adresas bus žinomas tik tyrėjams.  
 
Tyrimą vykdo jungtinė tyrėjų komanda. Kilus klausimams rašyti el. paštu: j.valuckiene@gmail.com 
 
Jei sutinkate dalyvauti tyrime, prašome įvesti kodą, gautą iš mokyklos vadovų.  
 

KELETAS KLAUSIMŲ APIE JUS: 
 
2. Nurodykite, kas esate: 
o Mama / globėja 
o Tėtis / globėjas 
o Kita (įrašykite)....................... 

 
3. Nurodykite klasę, kurioje mokosi Jūsų vaikas: 
 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 

o 8 
o 9 (I gimnazijos) 
o 10 (II gimnazijos) 
o 11 (III gimnazijos) 
o 12 (IV gimnazijos) 

 
4. Ar jūsų vaikas gauna nemokamą maitinimą mokykloje? 
o Taip 
o Ne 
 
5. Jūsų vaikas: 
o Gimė, augo ir mokėsi tik Lietuvoje 
o Gimė arba augo užsienyje, bet ten nesimokė 
o Yra gyvenęs ir mokęsis užsienyje  
 
6. Ar Jūsų vaikui yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai? 
o Taip 
o Ne 
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6. Pažymėkite, kokios to priežastys: (žymėkite, jei jūsų vaikui yra nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai) 
 

o Negalia 
o Emocijų ir elgesio sutrikimai 
o Mokymosi sutrikimai 
o Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai  
o Kita (įrašykite).............................................. 

 
7. PRAŠOME JŪSŲ PAGALVOTI APIE SAVO VAIKĄ IR JO MOKYKLĄ IR NUOŠIRDŽIAI 
ĮVERTINTI KIEKVIENĄ TEIGINĮ  
 
 
APIE MOKYKLĄ...  

 
 
APIE TĖVUS MOKYKLOJE... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Į mokyklą priimamas kiekvienas vaikas, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, tėvų socialinio 
statuso, negalių ar sutrikimų   

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje mokiniai ir mokytojai vieni su kitais elgiasi 
pagarbiai 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje vaikai padeda vienas kitam o  o  o  o  o  o  

Mokykla siekia padėti kiekvienam mokymosi ar 
elgesio sunkumų turinčiam vaikui   

o  o  o  o  o  o  

Mokykla sėkmingai sprendžia mokinių elgesio 
problemas 

o  o  o  o  o  o  

Mokykla daro viską, kad nebūtų patyčių o  o  o  o  o  o  

Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų 
gera 

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 
pokyčiams ugdymo srityje 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Tėvai mokykloje jaučiasi laukiami o  o  o  o  o  o  

Tėvai yra įtraukti į mokyklos gyvenimą o  o  o  o  o  o  

Mokykla daro viską, kad naujokai ir jų tėvai  mokykloje 
jaustųsi priimti ir emociškai saugūs   

o  o  o  o  o  o  

Mokykla moko suprasti ir priimti vaikus iš  šeimų, 
kurios gyvena kitaip, nei mes (kito  socialinio statuso, 
tikėjimo, rasės ir kt.)  

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)  

o  o  o  o  o  o  

Pastebėjau, kad mokytojams nepatinka aktyviai 
ugdymo procesu besidomintys tėvai  

o  o  o  o  o  o  
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APIE MOKYTOJUS...  

 

APIE VAIKO MOKYMĄSI... 

 
 

8. Ką siūlytumėte Jūsų mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę?  

 
 

 

Dėkojame už atsakymus! 

 

 

 

  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokytojams kiekvienas vaikas yra svarbus ir vertingas o  o  o  o  o  o  

Mokytojai geba aiškiai ir suprantamai mokyti vaikus o  o  o  o  o  o  

Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su kiekvienu 
vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir 
pasiekimų   

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai mano vaikui padeda siekti geriausio 
rezultato 

o  o  o  o  o  o  

Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai 
suteikia pagalbą 

o  o  o  o  o  o  

Mano vaikas pastebi, kad mokytojai turi savo 
„numylėtinius“   

o  o  o  o  o  o  

Iš vaikui skiriamų namų darbų, kontrolinių rašymo, 
suprantu, kad mokytojai nederina savo veiksmų 
tarpusavyje (atsakykite, jei Jūsų vaikas mokosi 5-12 
klasėse) 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojų taikomi vertinimo būdai padeda vaikui 
suprasti savo sunkumus ir siekti geresnių rezultatų 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mano vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti 
mokydamasis 

o  o  o  o  o  o  

Skiriami namų darbai mano vaikui padeda siekti 
geresnių rezultatų 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra didelė būrelių/ neformalaus 
ugdymo veiklų pasiūla 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje visada suteikiama reikalingų specialistų 
pagalba (psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, 
socialinio pedagogo ir kt.) mokiniams, kuriems jos 
reikia 

o  o  o  o  o  o  

Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo) pagalba mano vaikui labai veiksminga 
(atsakykite, jei vaikas šią pagalbą gauna) 

o  o  o  o  o  o  



 

3 

 

4 PRIEDAS 

KLAUSIMYNAS PEDAGOGAMS 

 

 
 
 
 
 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪRA, POLITIKA IR PRAKTIKA MŪSŲ MOKYKLOJE  
 
Mielas mokytojau, 
 
Jūsų mokykloje bus atliekamas teminis išorinis vertinimas, kurio tikslas – išryškinti mokyklos veiklos 
kryptingumą organizuojant įtraukųjį ugdymą.  
 
Maloniai prašome Jūsų dalyvauti apklausoje, kuria siekiama nustatyti, kokia yra Jūsų mokyklos patirtis siek iant 
kiekvieno mokinio įtraukties ir mokymosi pažangos. Jūsų nuomonė labai svarbi. Maloniai prašome atsakyti į 
visus anketos klausimus.  
 
Apklausa anoniminė, duomenys bus analizuojami ir pateikiami tik apibendrinti. Kompiuterio, iš kurio pildysite 
anketą, IP adresas bus žinomas tik tyrėjams.  
 
Tyrimą vykdo jungtinė tyrėjų komanda. Kilus klausimams rašyti el. paštu: j.valuckiene@gmail.com 
 
Jei sutinkate dalyvauti tyrime, prašome įvesti kodą, gautą iš mokyklos vadovų.  

  
KELETAS KLAUSIMŲ APIE JUS: 
 
1. Kokios Jūsų pareigos mokykloje? (galite žymėti keletą tinkančių atsakymų) 
o Direktoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjas 
o Dalyko mokytojas 
o Priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojas 
o Neformaliojo ugdymo mokytojas 
o Specialusis pedagogas 
o Logopedas 
o Kita (įrašykite) ......................................... 

 
2. Koks Jūsų darbo mokykloje stažas? 
o Iki 4 metų  
o 5-9 metai  
o 10-25 metų  
o Virš 25 metų  

 
3. Kokia Jūsų kvalifikacinė kategorija? 
o Mokytojas / pagalbos  mokiniui specialistas 
o Vyresnysis mokytojas / vyresnysis pagalbos mokiniui specialistas 

o Metodininkas  

o Ekspertas  

 
4. Su kelintų klasių mokiniais dirbate? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymus) 
o Priešmokyklinės grupės vaikais 
o 1-4 klasių  
o 5-8 klasių 
o 9-12 klasių  

mailto:j.valuckiene@gmail.com
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5. Ar  Jums teko dirbti su mokiniais: (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymus) 
o Turinčiais išskirtinių gabumų 
o Turinčiais negalią (regos, klausos, judėjimo, intelekto, autizmo spektro sutrikimų) 
o Turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 
o Iš socialinės rizikos šeimų 
o Iš kitos kultūrinės aplinkos (pabėgėliais, imigrantais, grįžusių emigrantų vaikais ir kt.) 

 
6. Ar šiuo metu Jūs dirbate su mokiniais, kuriems skirta specialiojo pedagogo pagalba? 
o Taip 
o Ne 

 
7. Ar specialusis pedagogas ateina į klasę vesti pamokas kartu su Jumis? (atsakykite, jei 

klasėje yra vaikų, kuriems skirta specialiojo pedagogo pagalba) 
o Dažnai 
o Kartais 
o Niekada 
o Negaliu atsakyti 

 
 
8. O DABAR PRAŠOME JUS GALVOTI APIE SAVO MOKYKLĄ IR NUOŠIRDŽIAI ĮVERTINTI 

KIEKVIENĄ TEIGINĮ  
 

APIE MOKYKLOS POŽIŪRĮ Į MOKINIŲ PRIĖMIMĄ...  
 

 
APIE MOKYKLOS POŽIŪRĮ Į MOKINIUS, JŲ PAŽANGĄ... 
 

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mūsų mokykla siekia atsirinkti geriausius mokinius o  o  o  o  o  o  

Mokykloje įprasta formuoti klases pagal mokinių 
gebėjimus   

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos požiūriu, žemesnių gebėjimų mokiniai 
menkina jos prestižą 

o  o  o  o  o  o  

Būna atvejų, kai  mokykla  atsisako priimti mokinius 
su negalia ar sutrikimais, nes negali užtikrinti 
reikiamos pagalbos 

o  o  o  o  o  o  

Mokykla siekia, kad elgesio problemų turintys mokiniai 
netrukdytų kitiems ir paliktų mokyklą 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokykloje vyrauja nuomonė, kad kiekvienas mokinys 
yra pajėgus mokytis ir daug pasiekti 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje atsižvelgiama į visų mokinių 
nuomonę ir siūlomas idėjas 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje gerai jaučiasi kiekvienas mokinys 
(nepaisant aprangos, šukuosenos, pomėgių ir pan.) 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje užtikrinama, kad tiek  mergaitės, tiek  
berniukai turėtų vienodas galimybes pasireikšti, 
mokytis jiems tinkamu būdu   

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje kiekvienas vaikas atranda sritį, 
kurioje jam sekasi 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje, nepaisant mokinio gebėjimų, 
kiekvienas įtraukiamas į bendras klasės ar mokyklos 
menines, sportines ir kt. veiklas 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 
mokiniai aktyviai įsitraukia į užklasines veiklas 

o  o  o  o  o  o  
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APIE VADOVAVIMĄ MOKYKLAI ...  
 

 
APIE KOLEGŲ BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ, PARAMĄ VIENI KITIEMS... 

Mokykloje labiausiai vertinami ir gerbiami mokiniai, 
kurie gali atstovauti  mokyklą, garsinti jos vardą  
olimpiadose ir konkursuose 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje ypatingai pagerbiami geriausiai 
besimokantys mokiniai (jų nuotraukos kabinamos ant 
sienų, jiems skiriami apdovanojimai) 

o  o  o  o  o  o  

Klasėse ir koridoriuose eksponuojami tik geriausi 
mokinių darbai, projektai 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra įprasta kiekvieną vaiką 
apdovanoti už kokį nors asmeninį pasiekimą 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje neįmanoma pasiekti kiekvieno vaiko 
pažangos 

o  o  o  o  o  o  

Vaiko mokymosi sunkumus dažniausiai lemia 
nepalanki šeimos aplinka 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje trūksta laiko analizuoti, kas trukdo mokytis 
konkrečiam vaikui 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Kiekvienas specialistas mūsų mokykloje turi lygias 
galimybes darbui ir karjerai  

o  o  o  o  o  o  

Krūvis mokytojams mūsų mokykloje skirstomas 
skaidriai 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais 
mokytojais ir kitais darbuotojais 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai pasitiki mokyklos vadovais  kaip partneriais, 
pagalbininkais ir patarėjais 

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos vadovai  telkia mokyklos bendruomenę  
ugdymo pokyčiams  

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos vadovai  palaiko pedagogų profesinę 
refleksiją ir tobulėjimą 

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos vadovai sistemingai ir konstruktyviai 
diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes ir 
problemas 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokykloje visi puikiai žino vienas kito stipriąsias 
profesines puses 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje veikia paramos naujam darbuotojui 
sistema 

o  o  o  o  o  o  

Bet kada galiu paprašyti kolegų  profesinės pagalbos o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokytojai visada sulaukia paramos ir 
emocinio palaikymo iš kolegų 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje įprasta stebėti kitų kolegų pamokas o  o  o  o  o  o  

Kitų kolegų nuomonė apie mano darbą man yra mažai 
naudinga 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokytojams dažnai trūksta laiko 
bendradarbiavimui 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokytojų bendrystė - tik gražus 
žodis, nes realiai kiekvienas dirba sau 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje specialusis pedagogas pagalbą 
mokiniams dažniausiai teikia savo kabinete 

o  o  o  o  o  o  

Kartu su manimi pamokoje dirbantis specialusis 
pedagogas, mokytojo padėjėjas padeda ne tik 
specialiųjų poreikių turintiems, bet ir kitiems 
mokiniams (atsakykite, jei jūsų klasėje mokosi 
mokinių, kuriems teikiama specialiojo pedagogo 
pagalba)  

o  o  o  o  o  o  
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APIE BENDRAVIMĄ SU TĖVAIS, ŠVIETIMO SKYRIUMI IR VIETOS BENDRUOMENE... 

 
 
APIE MOKYKLOS ERDVIŲ PRIEINAMUMĄ... 

 
APIE PAGARBĄ IR PATYČIAS MOKYKLOJE... 

Mokykloje yra numatytas laikas mokytojams kartu 
analizuoti kiekvieno mokinio pažangą, planuoti tolesnį 
jo mokymąsi 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Dauguma tėvų aktyviai dalyvauja vaiko ugdyme, 
tariasi, siūlo idėjų  

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko 
pažangą, gerina mokymosi rezultatus 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su 
tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.)  

o  o  o  o  o  o  

Mokytojus erzina tėvai, kurie per daug kišasi į vaiko 
ugdymą 

o  o  o  o  o  o  

Švietimo skyriaus žmonės žino mūsų mokyklos 
problemas 

o  o  o  o  o  o  

Mokykla iš savivaldybės visada sulaukia palaikymo ir 
pagalbos  

o  o  o  o  o  o  

Vietos / mikrorajono bendruomenė yra aktyvi  
mokyklos gyvenime  

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais yra labai formalus  

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mūsų mokykloje nuolat galvojama, kaip erdves geriau 
pritaikyti skirtingų poreikių mokiniams 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos aplinka pritaikyta mokiniams su 
judėjimo, regos negalia 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos laisvalaikio erdves dažnai „uzurpuoja“ 
dominuojančio elgesio mokiniai 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokiniai turi atskiras nuo mokytojų 
valgymo vietas valgykloje, naudojasi jiems skirtais 
tualetais  

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje įprasta vesti pamokas bibliotekoje, 
gamtoje, muziejuje, įmonėse ir t. t. 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje įprasta, kad pamokose dalyvauja įdomūs, 
aktualią mokymosi temai patirtį turintys žmonės 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojai gali naudotis bet kuriame mokyklos 
kabinete esančiomis priemonėmis 

o  o  o  o  o  o  

Mokytojams pakanka priemonių suasmenintam 
mokymuisi organizuoti   

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mūsų mokykloje vadovai pagarbiai elgiasi su visais 
mokiniais 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokytojai gerbia kiekvieną mokinį o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokiniai visada pagarbiai bendrauja 
su mokytojais ir kitais darbuotojais 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos mokiniai pagarbūs tarpusavyje  o  o  o  o  o  o  

Mokiniai džiaugiasi net ir nedideliais vienas kito 
pasiekimais 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokiniai noriai padeda vieni kitiems o  o  o  o  o  o  
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APIE PAGALBOS VAIKUI SISTEMAS IR PAMOKŲ LANKOMUMĄ... 

 
 
O DABAR PRAŠOME ĮVERTINTI SAVO PEDAGOGINĘ PRAKTIKĄ, GALVODAMI APIE 
PAMOKAS, KURIAS VEDATE KASDIEN 

Vyresnio amžiaus mokiniai globoja ir rūpinasi 
jaunesniaisiais 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos mokytojai kartais pašiepia savo 
mokinius, pasityčioja iš jų 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos mokiniai kartais pašiepia savo 
mokytojus, tyčiojasi iš jų 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokyklos mokiniai dažnai tyčiojasi vieni iš kitų o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje bendraamžiai dažnai atstumia 
mokinius su negalia ar iš socialinės rizikos šeimų  

o  o  o  o  o  o  

Visa bendruomenė (mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti 
darbuotojai) žino, kas yra patyčios, kaip jas atpažinti ir 
į ką kreiptis pagalbos 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje kasdieninėje kalboje vengiama vartoti 
etiketes „specialieji poreikiai“, „specukai“ ir pan. 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje vykdoma patyčių prevencija yra 
efektyvi  

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei 
taip, 

nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Mokyklai svarbus kiekvienas vaikas ir kiekvienam 
suteikiama reikalinga pagalba 

o  o  o  o  o  o  

Mokykloje įprasta su mokiniais, tėvais, pedagogais 
kalbėtis apie mokinių įvairovę, pagarbą bei pagalbą 
vienas kitam 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokiniams teikiama  psichologinė – 
emocinė pagalba yra efektyvi  

o  o  o  o  o  o  

Mokiniui reikalinga pagalba suteikiama nelaukiant 
formalių PPT, vaiko gerovės komisijos išvadų 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra gera pagalbos mokiniui, 
atėjusiam iš kitos mokyklos, sistema 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje mokinio elgesio problemų 
sprendimas - konkretaus mokytojo reikalas 

o  o  o  o  o  o  

Mokykla yra sukūrusi mokinių pagalbos vienas kitam 
sistemą 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra numatytos pagalbos priemonės 
grįžusių emigrantų ir imigrantų vaikams 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra sutarta, kaip dirbti su mokiniais 
praleidusiais pamokas 

o  o  o  o  o  o  

Priemonės, kurių imasi mokykla lankomumui užtikrinti, 
yra veiksmingos   

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje drausmės palaikymo politika daugiau 
remiasi  pozityvaus elgesio skatinimu nei  bausmėmis 

o  o  o  o  o  o  

Mokyklos pagalbos vaikui politika labiau orientuota į 
„gaisrų gesinimą“ nei į prevenciją 

o  o  o  o  o  o  

 
Tikrai 
taip 

Lyg ir 
taip 

Nei taip, 
nei ne 

Lyg ir 
ne  

Tikrai 
ne  

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

PLANAVIMAS 

Planuodamas pamoką numatau, kaip įtraukti 
kiekvieną mokinį 

o  o  o  o  o  o  

Mano mokiniai žino savo mokymosi tikslus o  o  o  o  o  o  

Ruošdamasis pamokai numatau galimybes mokytis 
skirtingais būdais (žodiniu, vaizdiniu, kinesteziniu ar 
kt. būdu) 

o  o  o  o  o  o  

Manau, kad kuo klasėje yra daugiau įvairesnių vaikų 
(iš skirtingų socialinių, kultūrinių aplinkų, skirtingų 
gebėjimų), tuo geriau 

o  o  o  o  o  o  
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9. Ką siūlytumėte Jūsų mokykloje daryti kitaip, kad KIEKVIENAS vaikas patirtų sėkmę?  
 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 

Ruošdamasis pamokai parengiu skirtingo lygio 
užduotis  

o  o  o  o  o  o  

Man pavyksta pasitelkti e – priemones užduotims 
diferencijuoti 

o  o  o  o  o  o  

Mano pamokoje silpnesni mokiniai dažnai nespėja ar 
nesugeba atlikti užduočių 

o  o  o  o  o  o  

Paprastai visiems klasės mokiniams skiriu vienodus 
namų darbus 

o  o  o  o  o  o  

Namų darbams dažnai skiriu tai, ko mokiniai nespėjo 
atlikti klasėje 

o  o  o  o  o  o  

MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS 

Mano mokiniams sekasi analizuoti ir planuoti savo 
mokymąsi 

o  o  o  o  o  o  

Mano pamokose noriai mokosi  dauguma klasės 
mokinių 

o  o  o  o  o  o  

Mano pamokose mokiniai dažnai mokosi 
bendradarbiaudami porose ir grupėse 

o  o  o  o  o  o  

Projektiniai, kūrybiniai, eksperimentiniai mokinių 
darbai yra įprasta mokinių mokymosi veikla   

o  o  o  o  o  o  

Klasėje yra mokinių, su kuriais kiti vengia kartu dirbti o  o  o  o  o  o  

Aš su mokiniais dažnai kalbuosi apie žmonių įvairovę, 
skirtingas socialines aplinkas, negalią    

o  o  o  o  o  o  

Savo pamokose darbą grupėse visada organizuoju 
taip, kad  grupę sudarytų įvairių gebėjimų mokiniai 

o  o  o  o  o  o  

Pamokoje kaip pedagoginį išteklių moku panaudoti 
vaikų skirtybes (pvz. kitakalbystę, negalią...) 

o  o  o  o  o  o  

Mokiniai geba pasakyti, kas sunku, patys paprašo 
pagalbos 

o  o  o  o  o  o  

Mano mokiniai padeda vieni kitiems po pamokų o  o  o  o  o  o  

ELGESIO VALDYMAS  

Mano mokiniai laikosi susitarimų ir klasės taisyklių o  o  o  o  o  o  

Manau, kad mokinių elgesio problemas turi išsispręsti 
pats mokytojas 

o  o  o  o  o  o  

Pastabos, draudimai ir gąsdinimai mano mokinius 
veikia geriau nei paskatinimai 

o  o  o  o  o  o  

Dažniausiai stengiuosi nesikišti į mokinių santykius 
pamokos, pertraukų ar neformaliojo ugdymosi metu 

o  o  o  o  o  o  

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS STEBĖJIMAS 

Palaikau ir skatinu kiekvieno savo mokinio 
išskirtinumą  ir originalumą 

o  o  o  o  o  o  

Mūsų mokykloje yra vieninga kiekvieno mokinio 
individualios pažangos vertinimo sistema 

o  o  o  o  o  o  

Mano vertinimo sistema padeda kiekvienam mokiniui 
daryti pažangą 

o  o  o  o  o  o  

Per pamoką arba po jos kiekvienam mokiniui suteikiu 
informaciją apie tai, ką jis išmoko ir kur turėtų tobulėti  

o  o  o  o  o  o  

Aptariant mokymosi pasiekimus, mokinius skatinu 
lygiuotis į geriausiai besimokančiuosius   

o  o  o  o  o  o  

 o  o  o  o  o  o  
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LT" išduotą sertifikatą "Nacionalinė švietimo agentūra,
Nacionalinė švietimo agentūra, į.k. 305238040 LT", sertifikatas
galioja nuo 2019-09-05 11:25:51 iki 2022-09-04 11:25:51
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