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Vizito laikas – 2016 m.  spalio 11–13 d. 

Vizito tikslas – centro veiklos kokybės išorinis vertinimas.  

Išorės vertintojų komanda: 

Vadovaujantysis vertintojas – Virginija Vaitiekienė. 

Išorės vertintojai: 

Virginija Juknienė, atsakinga už 1 srities 1.3. ir 1.4. temų, 2 srities 2.2., 2.3., 2.4. ir 2.6. temų 

ir 3 srities vertinimą.  

Vilija Lukauskienė, atsakinga už 1 srities 1.1. temos, 2 srities 2.1. temos ir 5 srities 

vertinimą. 

Ana Pavilovič-Jančis, atsakinga už 1 srities 1.2. temos, 2 srities 2.5. temos, 4 srities 

vertinimą. 

Vizito metu stebėta 50 veiklų, įskaitant bendrojo ugdymo dalykų, neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, specialiąsias bei logopedines pratybas, klasės valandėlę. Vertintojai analizavo Kauno 

Prano Daunio ugdymo centro veiklos planus, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo 

dokumentus, kalbėjosi su centro darbuotojais, mokiniais, mokinių tėvais. Stebėta mokinių veikla 

natūralioje aplinkoje: darbo vietose, klasėse, koridoriuose, kieme. Darbe vadovautasi Bendrojo 

lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Mokyklų išorės vertintojų 

elgesio kodeksu, informacijos fiksavimo formomis. Naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijose aprašytais bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliais. 

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė: 

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė:  

 ,,labai gerai“ – veikla pamokoje yra nepriekaištinga, veiksminga, savita, kryptinga, 

kūrybiška (4 lygis); šiuo lygiu įvertintą patirtį galima paskleisti už mokyklos ribų;  

 „gerai“ – veikla tinkama, paveiki, lanksti, turinti savitų bruožų (3 lygis); taip įvertintą 

patirtį verta skleisti mokykloje;  

 „patenkinamai“ – veikla yra priimtina, vidutiniška, neišskirtinė, ne visuomet prasminga ir 

veiksminga, t.y. veikla tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti (2 lygis); 

 ,,prastai“ – veikla neperspektyvi, neveiksminga, nekonkreti, rizikinga, veiklą būtina 

tobulinti (1 lygis); 

 „labai prastai“ – veiklą būtina iš esmės keisti (N lygis). 

Išskiriant stipriuosius ir tobulintinus centro veiklos aspektus prie teiginių nurodomi veiklos 

kokybės lygiai bei temos (pvz., 2.3., 2.4.) arba veiklos rodikliai (pvz., 1.1.1., 1.1.2.), kuriuos centras 

gali pasitikslinti naudodamasi Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo rekomendacijomis.  

Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad rekomenduojamus patobulinimus Kauno 

Prano Daunio ugdymo centras gali įgyvendinti veiksmingiau panaudodamas savo vidaus išteklius 

(pamokos kokybės tobulinimui) ir pasitelkdamas išorinę pagalbą (specifinių mokymo (si) 

priemonių įsigijimui ir aplinkų pritaikymui šiuolaikiniam ugdymui).  

Išorės vertintojų komanda nuoširdžiai dėkoja centro direktorei gerb. Raimondai 

Juknevičienei, direktoriaus pavaduotojoms bei visam kolektyvui už konstruktyvų bendradarbiavimą 

ir svetingumą. Tikėkite savo unikalumu, puoselėkite nuostatą, kad labai svarbus yra kiekvieno 

vaiko ugdymas, būkite drąsūs ir atkakliai kurkite sėkmės istorijas. 

 



2 

 

 

 

I. CENTRO STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

 

Stiprieji centro veiklos aspektai 

1. Centro atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 3 lygis). 

2. Centro kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis). 

3. Centro vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.– 3 lygis).  

4. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis). 

5. Mokymosi poreikių nustatymas ( 2.5.1. – 3 lygis). 

6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis). 

7. Pagalba mokantis (4.2.1. – 4 lygis). 

8. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (4.3.1. – 3 lygis). 

9. Tėvų pagalba mokantis (4.5.1.– 3 lygis). 

10. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis). 

 

Tobulintini centro veiklos aspektai 

1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis). 

2. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis). 

3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis). 

4. Turto vadyba (5.5.2. – 2 lygis). 

5. Patalpų naudojimas (5.5.3. – 2 lygis). 

 

II. PENKIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

 

1. CENTRO KULTŪRA 

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro kultūra vertinama gerai (3 lygis). 

Ugdymo centro etosas yra paveikus (3 lygis). Centro vertybės, elgesio normos, principai bei 

tradicijos ir  ritualai priimtini (2 lygis). 

Pokalbių su mokytojais, keliais mokiniais, centro vadovais, dokumentų analizė įgalina teigti, 

kad dauguma bendruomenės narių yra susitarę dėl svarbiausių vertybinių nuostatų. Išorinio 

vertinimo metu centro darbuotojai pasakojo, kad pastaraisiais metais labai daug dėmesio skiria 

vertybių, bendrų susitarimų formavimui, nes Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo 

sujungtos dvi skirtingos įstaigos, ir iškilo poreikis peržiūrėti vertybes ir dėl jų susitarti. Ugdymo 

centro vertybių strategijoje išskirtos pagrindinės įstaigos vertybės: asmens savitumo ugdymas, 

asmens teisė būti savimi, pagarba, tolerancija, atsakomybė, bendradarbiavimas bei pozityvus 

nusiteikimas. Centro vizijoje pateikiama svarbiausia vertybė – vaikas, gyvenantis ir besimokantis 

sveikoje, saugioje, estetiškoje, ugdymo reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; strateginis centro 

tikslas – socialinė mokinių adaptacija ir integracija, jų parengimas savarankiškam gyvenimui. 

Stebėtose išorinio vertinimo metu veiklose ir pamokose labai retais atvejais buvo akcentuojamas šių 

vertybių ugdymas. Centre buvo akivaizdus pozityvus nusiteikimas mokinių, mokytojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvų), mokyklos vadovių atžvilgiu.  

Centro tradicijos ir ritualai patenkinami. Centras dar neturi vėliavos, emblemos, himno. 

Išorinio vertinimo savaitę vertintojai stebėjo, kaip vyko centro logotipo rinkimai, nes buvo 

inicijuota ir sudaryta darbo grupė centro logotipui sukurti. Stebėtas mokytojų ir dalies mokinių 

susidomėjimas, vyko diskusijos, kuris logotipas būtų tinkamiausias centrui. 2015 metų rugsėjo mėn. 

1 d. naujai suburta centro bendruomenė linkusi kurti naujas ir išlaikyti puoselėtas tradicijas: 

Rugsėjo pirmosios šventę, Baltosios lazdelės dienos paminėjimą, kalėdinius bendruomenės 

susibūrimus, Užgavėnes, Pasaulinės autizmo dienos minėjimą ir kt. Įstaigoje puoselėjamas Prano 

Daunio vardas, skirtas stendas su jo nuotraukomis, autobiografija. Kieme yra paminklas šiam 
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iškiliam aklam švietėjui, prižiūrimas jo kapas. Nors centro veiklos įsivertinime rodiklis „Tradicijos 

ir ritualai“ įsivertinti 3,7 lygiu ir 100 proc. pedagogų pritaria jų tęstinumui, tačiau centro tradicijos 

dar kuriamos ir jos tikrai skatins bendrą veiklą, kryptingai kurs kultūrą ir sudarys galimybes 

atsiskleisti neįgaliųjų mokinių saviraiškai. 

Dauguma bendruomenės narių tapatinasi su centru, gerai atsiliepia apie jo veiklą. 

Mokiniams centre saugu, jie gerbiami, paisoma jų poreikių ir atsižvelgiama į jų galimybes. 

Dauguma mokytojų teigė, kad šiame centre jie jaučiasi gerai, nes turi galimybę reikštis kaip 

profesionalai, yra nuolat skatinami tobulėti ir visokeriopai palaikomi vadovų. Mokinių tėvai teigė, 

kad yra patenkinti centre vykstančiais pokyčiais: atnaujintomis erdvėmis, džiaugiasi, kad jų 

vaikams centre patinka, kad dauguma jų čia patiria sėkmę. Iš pokalbių paaiškėjo, kad daugumai 

bendruomenės narių rūpi centro ateitis, jie žino, kad reikia skleisti žinią apie tinkamą specialiųjų 

poreikių turinčių jų vaikų ugdymą. 

Bendruomenės santykiai vertinami gerai. Išorės vertintojai pastebėjo pozityvų ir draugišką 

centro vadovų požiūrį į darbuotojus ir jų veiklą, bendruomenės narių pasitikėjimą ir pagarbą vienas 

kitam ir vaikui, mandagų, svetingą ir pagarbų mokinių elgesį su mokytojais bei centro svečiais. 

Įvairiose veiklose centras sėkmingai ugdo ir puoselėja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

mokiniai įgyja naudingų žinių, kaip elgtis ir sėkmingai pritapti visuomenėje, kurioje gyvena. Išorės 

vertintojai pamokose, pertraukų metu, valgykloje, bendrabutyje po pamokų stebėjo dažniausiai 

geranoriškus ir globėjiškus mokinių tarpusavio, mokytojų, mokinių ir kito personalo draugiškus 

santykius. Pasitikėjimu bei pagarba grįsti daugumos bendruomenės narių tarpusavio santykiai 

ateityje suformuos stiprią komandą, siekiančią bendrų centro tikslų.  

Centras atviras ir svetingas ir tai yra stiprusis centro veiklos aspektas. Dauguma kalbintų 

darbuotojų yra pasirengę suteikti pagalbą ir reikiamą informaciją. Centre ir išorinio vertinimo metu 

lankėsi socialiniai partneriai, bendravo su centro vadovais dėl ateities projektų. Dauguma tėvų 

atveda mokinius kiekvieną rytą, vakare juos pasiima, su mokytojais aptaria dienos vaiko pažangą, 

mokinio elgesį. Iš pokalbio su tėvais galime teigti, kad jie dalyvauja priimant sprendimus centro 

valdyme, norėtų dar aktyviau veikti Centro taryboje. Informaciją apie veiklą yra centro interneto 

svetainėje, socialiniame tinkle Facebook. Naujai sukurtos centro bendruomenės atvirumas ir 

svetingumas kuria kryptingą bendravimą ir bendradarbiavimą, kuris teigiamai veiks centro 

įvaizdžio formavimą. 

Mikroklimatas pamokoje vertinamas gerai ir yra palankus mokymuisi bei asmenybės 

ugdymuisi. Pamokose dominuoja pagarbūs ir šilti mokinių bei mokytojų santykiai. Motyvuojančius, 

pažangos siekti skatinančius mokytojo ir mokinių santykius vertintojai fiksavo lietuvių k. 1a, 2b, 

spec. kl., matematikos 3d-4c, 5c, 8a spec. kl., technologijų 9b-10 spec. kl. pamokose, pažintinėje 

1b, 2a (lavinamųjų) kl., meninėje 2b (lavinamosios) kl., orientacinėje 7b-8b-9a (lavinamosios) kl., 

komunikacinėje 5a-6a (lavinamosios) kl. veiklose. Daugumoje stebėtų pamokų beveik visiems buvo 

aiškūs susitarimai dėl darbo tvarkos ir drausmės. 

Santykių, tvarkos ir klasės valdymo stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas 

(N=42) 

1 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasės (N=26) 

6 pamokos 12 pamokų 7 pamokos 1 pamoka 
23,1proc. 46,2 proc. 26,9 proc. 3,8 proc. 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N= 16) 
5 pamokos 11 pamokos - - 
31,3 proc. 68,7 proc. - - 

 

Stebėtuose užsiėmimuose vyravo šilti, pagarbūs santykiai, visi mokiniai jautėsi saugiai, o 

užfiksuoti destruktyvaus elgesio atvejai buvo dėl vaikų negalios, kuriuos mokytojai profesionaliai 

sugebėjo suvaldyti. Tik vienoje stebėtoje pamokoje užfiksuota, kad mokiniai nesilaikė darbo 

tvarkos taisyklių, nebuvo susitarimų, užsiiminėjo pašaline veikla. Klasės valdymas ir palankus 
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mikroklimatas mokymusi, kaip stiprusis pamokos aspektas išorės vertintojų pasakytas mokytojams 

15 (35,7 proc.) pamokose ir veiklose, o kaip tobulintinas – 6 (14,3 proc.) pamokose. 

Centro pažangos siekiai vertinami gerai (3 lygis). Mokymosi pasiekimų lūkesčiai yra 

priimtini (2 lygis).  

Asmenybės raidos lūkesčiai yra paveikūs. Centras vadovaujasi humanistine filosofija, o 

deklaruotos vertybės sudaro sąlygas išugdyti atsakingą, veiklią, savarankišką asmenybę. Iš pokalbio 

su mokytojais ir Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) paaiškėjo, kad jų tikslas yra parengti 

mokinį savarankiškam gyvenimui. Centras rūpinasi mokinių ūgtimi vykdant formalųjį ir 

neformalųjį ugdymo turinį, tai pokalbio metu akcentavo tėvai, kurie nurodė, kad jų vaikas ugdosi 

saugioje aplinkoje, yra užimtas įvairia veikla, „turi padaryti tiek, kiek leidžia jo galimybės ir 

gebėjimai“. Centro 2016–2018 m. strateginiame plane yra numatyta nuostata, kad visi asmenys gali 

būti ugdomi, visiems reikia padėti įgyti įvairių, jiems prieinamų socialinių įgūdžių ir kompetencijų, 

nuo kurių priklauso savarankiškas bei nepriklausomas gyvenimas. Daugumai mokinių ugdytis 

socialinę kompetenciją sudarytos sąlygos centre organizuojamoje socialinėje, projektinėje veiklose, 

renginiuose, neformaliojo švietimo būreliuose. Dalis mokinių aktyviai dalyvauja Kauno miesto 

savivaldybės institucijų organizuojamuose mokomųjų dalykų, sportiniuose, kultūriniuose, meno ir 

kt. renginiuose bei miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Pagirtina, kad centro ugdytiniai yra 

dažni įvairių konkursų prizininkai. 

Mokymosi pasiekimų lūkesčiai yra priimtini. Pokalbiuose su mokytojais, tėvais akcentuota, 

kad skiriamas dėmesys mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčių išsikėlimui. Mokinių pusmečių 

rezultatai aptariami Mokytojų taryboje, VGK, individualiai su mokinių tėvais. Pamokų stebėsenos 

rezultatai rodo, kad dauguma mokytojų pažįsta savo mokinius ir žino jų poreikius. Tačiau 

apibendrinus stebėtų veiklų protokolus darytina išvada, kad 21 proc. stebėtų pamokų mokinių 

pasiekimai nebuvo lyginami su uždaviniu ir rekomenduota konkrečiai įvertinti mokinių sėkmę 

pamokoje, palyginti mokinių mokymosi pasiekimus su iškeltu uždaviniu. 

Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis pakankamai kryptingas ir yra stiprusis Centro 

veiklos aspektas. Centras siekia pažangos. Kasmet atliekamas centro veiklos kokybės įsivertinimas, 

rezultatai panaudojami rengiant centro metinį veiklos planą. Įsivertinant veiklą naudojamasi IQES 

online Lietuva platforma. Mokytojams sudarytos sąlygos ugdymo procese naudoti šiuolaikines 

informacines komunikacines technologijas, tobulinti profesines kompetencijas. Pagirtinas 

specialistų, pedagogų, vadovų iniciatyvumas ir aktyvumas tobulinant šalies pedagogų profesines 

kompetencijas, skleidžiant gerąją pedagoginę patirtį konferencijų, seminarų, kursų metu, 

pavyzdžiui, bendradarbiaujant su pedagogų kvalifikacijos centrais, kai yra rengiamos ir 

įgyvendinamos akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos („Psichologinės pagalbos teikimo 

ypatumai vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“, „Autizmo spektro sutrikimų, turinčių 

vaikų komunikacijos ir žaidimo įgūdžių lavinimas“). Sveikintinas centro pedagogų informacinių 

leidinių rengimas bendradarbiaujant su leidyklomis. Vertintojai įsitikino, kad centre pakankamai 

aktyviai dirbama komandomis, tinkamai pasiskirstyta pareigomis ir veiklomis. Iš centro pirminės 

informacijos ir pokalbių su įsivertinimo grupe paaiškėjo, kad gerai veikia įsivertinimo grupė. 

Struktūriškas ir organizuotas centro bendruomenės dalyvavimas ir įsitraukimas į įsivertinimo veiklą 

užtikrina centro veiklos tobulinimą ir centro kaip organizacijos pažangą.  

Centro tvarka vertinama gerai (3 lygis). Pageidaujamo elgesio skatinimas yra priimtinas (2 

lygis).  

 Darbo tvarka ir taisyklės centre tinkamos. Centro vadovų, mokytojų, aptarnaujančio 

personalo ir teisės ir pareigos yra apibrėžtos Darbo tvarkos taisyklėse bei pareigybių aprašymuose, 

daugumai žinomos ir suprantamos. Vertinimo savaitę neteko pastebėti tvarkos ir elgesio normų 

pažeidimų, tačiau pokalbių metu mokiniai pripažino, kad pasitaiko atvejų, kai taisyklių nesilaikoma. 

Vizito savaitę pertraukų metu koridoriuose ir centro valgykloje budėjo mokytojai ir mokytojų 

padėjėjai. Išorės vertintojai užfiksavo, kad vėlavimo į pamokas atvejai buvo gana reti (14 proc. 

stebėtų pamokų). Stebėtose pamokose (77 proc. pamokų) dauguma mokinių žinojo drausmės ir 

tvarkos reikalavimus ir jų laikėsi.  
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Pageidaujamo elgesio skatinimas vidutiniškas. Iš pokalbių su mokiniais, mokytojais, tėvais 

surinktų duomenų išorės vertintojai teigia, kad bendruomenė daug dėmesio skiria mokinių elgesio ir 

drausmės normoms, skatina gerus tarpusavio santykius. Centre kuriamas priimtinas emocinis 

mikroklimatas, skatinantis kolektyvą mokytis ir dirbti, tačiau vieningos skatinimo sistemos nėra. Už 

kokybiškai organizuotą renginį, aktyvų dalyvavimą festivaliuose ir pergalę konkursuose, 

olimpiadose ir varžybose mokytojai, pedagoginės pagalbos specialistai ir mokiniai, centro 

direktorės nutarimu, skatinami pagyrimais, padėkos raštais. Informacija apie miesto ir respublikos 

olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus skelbiama interneto svetainėje. 

Centro bendruomenė kuria ir puoselėja jaukią aplinką. Centras iš dalies renovuotas, pakeisti 

langai, visiškai įrengtas žaidimų kambarys, dauguma patalpų atnaujintos, įrengtos papildomos 

patalpos pagal ugdomų mokinių specialiuosius poreikius. Patalpos, kuriose mokosi aklieji ir 

silpnaregiai saugios mokinių judėjimui, mažai keičiamos. Dauguma specialiųjų klasių autizmo 

spektro sutrikimų turintiems mokiniams švarios ir estetiškos, užpildytos lavinančiomis, 

struktūruotomis ir kartu jaukumą kuriančiomis priemonėmis. Centro aplinka tvarkoma kryptingai ir 

kūrybiškai. Tuo rūpinasi centro vadovai, kurie turi aiškią strategiją, kaip toliau plėtos tiek kiemo, 

tiek vidaus erdves. 

Ugdymo centro ryšiai pakankamai kryptingi (3 lygis). Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai 

vidutiniški (2 lygis). 

Centro vaidmuo vietos bendruomenėje yra pakankamai reikšmingas. Iš pirminės 

informacijos analizės, pokalbių su tėvais, mokytojai, išorės vertintojai daro išvadą, kad švietimo 

įstaiga turi patirtį ugdydama akluosius ir silpnaregius mokinius bei įvairiapusių raidos sutrikimų 

turinčius mokinius. Centro bendruomenė suvokia ir pabrėžia, kad ugdymo įstaigoje didžioji dalis 

mokinių mokosi iš Kauno miesto ir Kauno rajono. Kai kurie mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai dalinasi gerąja darbo patirtimi su kolegomis, skaito pranešimus tarptautiniuose, 

respublikos ir miesto renginiuose apie specialiųjų ugdymosi poreikių – autizmo spektro sutrikimų 

turinčių mokinių ugdymą. Apibendrinant šiuos pastebėjimus galima teigti, kad centro vaidmuo 

vietos bendruomenėje traktuojamas kaip stiprusis ugdymo centro veiklos aspektas. 

Partnerystė su kitomis institucijomis paveiki. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis 

su įvairiomis įstaigomis – VDU, KTU, LSU, LSMU, Kauno kolegija, šių mokyklų studentai atlieka 

praktikas, vykdo tikslinius tyrimus. Centro bendruomenė bendradarbiauja su nevyriausybinėmis 

organizacijomis „Kitoks vaikas“, „Lietaus vaikai“. Įstaigos partnerystė su kitomis institucijomis ir 

įvairiais socialiniais parneriais praplečia daugumos mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą.  

Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai vertinami neblogai. Centro įvaizdžio formavimą stiprina 

neblogi viešieji ryšiai. Ugdymo įstaiga informaciją apie savo veiklą pateikia interneto svetainėje. 

Sudarytos darbo grupės centro interneto svetainei atnaujinti. Centras bendradarbiauja su kitomis 

Kauno miesto ugdymo įstaigomis, socialinės paskirties įstaigomis, verslo įmonėmis įtraukdamas 

juos į centro veiklą, renginius, projektus bei pasinaudodamas socialinių partnerių vidiniais ir 

materialiniais ištekliais mokinių socialinių įgūdžių lavinimui ir supažindinimui su aplinka. Iš centro 

įsivertinimo dokumentų matyti, kad 32 proc. tėvų mano, kad centras žinomas kaip sėkmingas. Iš 

pokalbių su tėvais galima teigti, kad centrui reikėtų tikslingiau formuoti bendruomenės nuomonę 

apie įstaigą. 

 

2. UGDYMAS IR MOKYMASIS 

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centre ugdymas ir mokymasis vertinamas gerai (3 lygis). 

Bendrasis ugdymas organizuojamas tinkamai (3 lygis). Rodiklis „Dalykų ryšiai ir integracija“ 

vertinamas patenkinamai (2 lygis). 

Daugumos mokytojų parengtos ugdymo programos ir ilgalaikiai planai nuoseklūs ir atitinka 

centro bei Bendrųjų programų keliamus ugdymo tikslus. Ilgalaikiai teminiai planai aptariami 

mokytojų metodinėse grupėse, derinami su direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Planus mokytojai 

koreguoja, atsižvelgdami į klasės mokinių pasiekimus ar (ir) ugdymo proceso kitimą. Mokiniams, 

turintiems specialiuosius ugdymosi poreikių, individualizuotos ir pritaikytos programos rengiamos 
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pusmečiui, susitarta dėl mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo ir laikotarpių, 

integruojamųjų programų (Saugaus eismo, Žmogaus saugos (pradinio ugdymo programose), 

ugdymo karjerai, sveikatos ugdymo organizavimo ir kt. 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro ugdymo planas ir tvarkaraštis tinkamas. Jis 

reglamentuoja 2016–2017 m. pradinio ir pagrindinio ugdymo pritaikytų programų bei pradinio ir 

pagrindinio ugdymo individualizuotų programų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, įgyvendinimą. Dokumente yra išdėstytas ugdymo planavimas, organizavimas ir 

įgyvendinimas, mokinių pasiekimų ir  pažangos vertinimas ir (turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas), krūvio reguliavimas. Sudaromos mokymosi sąlygos 

mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose. Atsižvelgiant į specifinius mokinių 

sutrikimus, mokiniams turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, skiriamos 

ugdymo valandos: sensomotorinis lavinimas, komunikacinių gebėjimų ugdymas, taikant 

alternatyviąją komunikaciją, savarankiškumo buityje ir socialinių įgūdžių ugdymas. Išorės 

vertintojai stebėdami veiklas ir pamokas pastebėjo, kad centras sudaro sąlygas mokiniui ugdytis 

bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir 

fizinėse bei virtualiose aplinkose (bibliotekoje, skaitykloje, muzikos terapijos kabinete, žaidimų ir 

poilsio kambariuose). Iš pokalbio su pavaduotoja ugdymui paaiškėjo, kad dalis formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojama už centro ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose, edukacinėse kelionėse ir pan.). Centro tvarkaraštis rengiamas atsižvelgiant į mokinių bei 

mokytojų interesus. Tvarkaraščiai tenkina visos bendruomenės poreikius ir padeda įgyvendinti 

ugdymo turinį. Mokinių mokymosi krūvio kontrolė mokykloje organizuojama sudarant kontrolinių 

darbų grafiką mėnesiui. Centro ugdymo plane numatyta per dieną mokiniams skirti ne daugiau kaip 

vieną kontrolinį darbą, apie kurį mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Šio susitarimo 

centre laikomasi.  

Dalykų ryšiai ir integracija yra tobulintinas centro veiklos aspektas. Centre integruojamos į 

dalykų ugdymo turinį gyvenimo įgūdžių, žmogaus saugos, sveikatos ugdymo, centro pasirinktos 

prevencinės ir kt. programos. Mokiniai gali dalyvauti socialiniuose projektuose, parodose, akcijose, 

tobulinti savo kompetencijas. Centre vykdomos programos: prevencinė „Žalingi įpročiai“, 

integruojant į klasės valandėles ir popamokinę auklėtojų veiklą, prevencinė patyčių ir smurto 

(vykdo klasių vadovai ir psichologas), „Socialinių įgūdžių ugdymas“ (vykdo auklėtojai); Centro 

parengta vaikų vasaros „Orientacijos ir mobilumo stovyklos“ programa, sveikatos ugdymo 

programa (vykdo klasių vadovai, auklėtojai, biologijos mokytojas), ugdymo karjerai programa 

(vykdo mokytojai, auklėtojai, klasių vadovai, psichologas). Vertinimo savaitę stebėtose pamokose 

neužfiksuota dalykinių ugdymo integracijos atvejų, pastebėtos tik pavienės, fragmentiškos 

tarpdalykinės integracijos apraiškos. Centro mokytojams vertėtų geriau įsigilinti į pastarąjį veiklos 

aspektą, kartu planuoti ugdymo turinį. Tai padėtų mokiniams spręsti mokymosi krūvio mažinimo 

klausimus, aplinką ir pasaulį suvokti kaip integralią visumą, kas yra ypač svarbu šiems mokinimas, 

siekiantiems suprasti šių dienų gyvenime vykstančius pokyčius.  

Neformalusis švietimas – turinti savitų bruožų centro veikla ir stiprusis centro veiklos 

aspektas. Per stebėtus neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniai buvo motyvuoti, vyravo 

kūrybiška, draugiška atmosfera. Centro neformalusis švietimas vykdomas vaikų folkloro 

ansamblyje „Piemenėliai“, muzikos ir žodžio terapijoje vaikams, turintiems regos sutrikimų, 

muzikos terapijoje vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, molio studijoje, dailės studijoje, 

judesio raiškos būrelyje – ugdoma meninė mokinių saviraiška; buitinės kultūros būrelyje,  

užsiėmimuose „Tavo bičiulis kompiuteris“ ir „Kompiuterių pasaulis“ – mokiniai mokomi techninės 

kūrybos. Sveika gyvensena ugdoma fizinio aktyvumo ir sveikatos, fizinio aktyvumo sutrikusio 

regėjimo mokiniams būreliuose ir turizmo būrelyje sutrikusio regėjimo (akliems) mokiniams. 

Neformalusis ugdymas padeda tobulinti asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas.  

Pamokos organizavimas tinkamas (3 lygis). Rodiklis „Mokytojo veiklos planavimas“, 

įvertintas patenkinamai (2 lygis).  

Apibendrinus 50 užsiėmimų vertinimus: 42 pamokų(veiklų) ir 4 neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, klasės valandėlės ir 3 specialiojo pedagogo bei  logopedinių užsiėmimų vertinimo 
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rezultatus, mokytojai, organizuodami ugdymo procesą, pamokose ir veiklose, dažniausiai 

vadovavosi poveikio (40 proc. stebėtų užsiėmimų) ir sąveikos (46 proc. stebėtų užsiėmimų) 

paradigmomis, rečiau (14 proc. stebėtų užsiėmimų) – mokymosi paradigma. Centre šiuolaikine 

mokymosi paradigma grindžiamas ugdymas daugiau nei 60 proc. stebėtų pamokų (veiklų) (1 pav.).  

 

 
1 pav. Ugdymo organizavimas pagal mokymosi paradigmas 

 

Mokytojo veiklos planavimas vidutiniškas ir tai yra centro veiklos tobulintinas aspektas. 

Mokytojai savo veiklą planuoja atsižvelgdami į mokslo metams sudaryto ilgalaikio plano temas bei 

individualizuotas programas. Aiškinant naują temą, ją įtvirtinant dalyje pamokų laikas naudotas 

racionaliai, tačiau daugiau nei pusėje (52,3 proc.) stebėtų pamokų nepakako arba nebuvo palikta 

laiko pasiekimų pamokoje pamatavimui. Įvertinus stebėtas pamokas konstatuojama, kad gerai 

pamokas planavo ir organizavo matematikos 3b, 3d-4c, 5c, 8a spec. kl., lietuvių k. 2b spec. kl., 

chemijos 8a spec. kl., istorijos 8a spec. kl., pažintinės veiklos 1b, 2a, 5b-6b (lavinamųjų) kl., 

orientacinės veiklos 1b, 7b-8b-9a (lavinamųjų) kl., komunikacinės veiklos 2a, 5a-6a  (lavinamųjų) 

kl. mokytojai. 

Išvada grindžiama apibendrintais 42 stebėtų pamokų (veiklų) vertinimais, pateiktais 2 

lentelėje. 

Pamokos organizavimo kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 

2 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasės (N=26) 

2 pamokos 11 pamokų 11 pamoka 2 pamokos 
7,7 proc. 42,3 proc. 40,7 proc. 7,5 proc. 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N= 16) 
2 pamokos 11 pamokų 3 pamoka - 
12,5 proc. 68,8 proc. 18,7 proc. - 

 

Mokytojai žino ugdymo kryptį, suvokia, ką mokiniai turėtų išmokti, tačiau planuodami 

pamoką dauguma mokytojų vadovaujasi mokymo paradigma. Daugeliu atvejų (72 proc.) mokymo 

(-si) uždaviniai pamokoje nekonkretizuoti, t.y. nerodo siektino rezultato, nenurodytos užduoties 

atlikimo sąlygos ir atlikimo lygis. Pastebėta, kad dažniausiai mokymo (-si) uždaviniai orientuoti į 

veiklą pamokoje, pavyzdžiui, „sudaryti prasmingus ir gramatiškai teisingus sakinius,“ „atliks 

veiksmus su programos langais“ „su pagalba atpažins vaisius“, „žemėlapyje parodys Europos 

ežerus“ ir t.t. Mokymosi uždavinio ir pamokos struktūra derėjo šiose pamokose (veiklose): lietuvių 

k. 1a, 2b spec. kl., orientacinės 5b-6b, 7b-8b-9a (lavinamųjų) kl., pažintinės 2a (lavinamosios) kl., 

komunikacinės 5a-6a (lavinamosios) kl., logopedinėse pratybose 3d spec. kl. Tikėtina, kad 

planuojant kasdienę veiklą, konkrečių mokymosi uždavinių numatymas kiekvienai pamokai padėtų 

siekti centrui ugdymo (si) kokybės. Formuluojant mokymosi uždavinius pamokoje reikėtų nurodyti 

konkretų veiklos rezultatą bei pageidaujamą užduoties atlikimo lygį. Aiškiam galutiniam mokinio 

veiklos rezultato apibūdinimui rekomenduojama naudoti neinterpretuojamuosius veiksmažodžius, 

tokius kaip, atskirti, išspręsti, sukonstruoti, išvardyti, palyginti, apibrėžti ir pan. 

Nerekomenduojama vartoti dideles interpretavimo galimybes turinčių veiksmažodžių: žinoti, 

suprasti, pasitikėti, suteikti, suvokti, lavinti ir pan. 

7 

23 

20 

0 5 10 15 20 25

Vyraujanti mokymosi paradigma

Vyraujanti sąveikos paradigma

Vyraujanti  poveikio paradigma



8 

 

72,14 proc. stebėtų pamokų struktūra buvo logiška, nuosekli. Ypač gera pamokos struktūra 

fiksuota informacinių technologijų 5c (1gr.) spec. kl., lietuvių k. 1a spec. kl., matematikos 3d-4c 

spec. kl., meninės veiklos 2b (lavinamosios) kl., orientacinės veiklos 5b-6b (lavinamosios) kl., 

komunikacinės veiklos 5a-6a (lavinamosios) kl., pažintinės veiklos 2a (lavinamosios) kl. Šiose 

pamokose mokytojai veiklą organizavo tinkamai: parinko mokinių patirtį, amžių, galimybes 

atitinkančius metodus, mokymo (-si) priemones, skyrė įvairias, tikslingas užduotis. 66,6 proc. 

stebėtų pamokų neakcentuota pamokos pabaiga – padarytos mokinių pažangos, pasiekimų 

apibendrinimas, pamokos apibendrintos fragmentiškai arba tam pritrūko laiko. 

Stebėtose pamokose dauguma mokinių elgėsi mandagiai, klausė mokytojo nurodymų. 

Mokytojai gebėjo puikiai valdyti klasę, sukurti darbingą atmosferą, įtraukti mokinius į pamokoje 

organizuojamas veiklas, jų reikalavimai mokiniams buvo priimtini ir suprantami. Tačiau daugelyje 

(68 proc.) pamokų mokiniai tebuvo pasyvūs stebėtojai arba mokytojų nurodymų vykdytojai. 

Mokymo kokybė tinkama (3 lygis), išskyrus rodiklius „Namų darbų skyrimas“ ir „Išmokimo 

stebėjimas“, kurie vertinami patenkinamai  (2 lygis).  

Apibendrinti mokymo kokybės vertinimai pateikti 3 lentelėje. 

 

Mokymo kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 

3  lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasė (N=26) 

5 pamokos 13 pamokų 8 pamokos - 
19,2 proc. 50 proc. 30,8 proc. - 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N=16) 
7 pamokos 8 pamokų 1 pamoka - 
43,7 proc. 50 proc. 6,3 proc. - 

 

Analizuojant lavinamųjų klasių stebėtų pamokų (užsiėmimų) duomenis matyti, kad jose 

mokinių ugdymas organizuojamas tinkamai. Išorinio vertinimo metu daugiau nei 90 proc. stebėtų 

lavinamųjų klasių pamokų užfiksuota labai gera ir gera mokymo kokybė. Pastebėta, kad mokytojai, 

dirbantys lavinamosiose klasėse, pamokose organizavo  įvairesnes veiklas. Daugumoje (76,1 proc.) 

pamokų buvo taikytas struktūruoto ugdymo elementai autizmo spektro sutrikimų turintiems 

mokiniams: pažintinėje veikloje 2a, 5b-6b (lavinamųjų) kl., orientacinėje veikloje 1b, 3c-4b, 5b-6b 

(lavinamųjų) kl., komunikacinėje veikloje 2a, 5a-5a (lavinamųjų) kl. Daugumoje (72,5 proc.) 

specialiųjų klasių pamokoje vaikai buvo žadinami naujai temai.  

Tikslingi gyvenimiškos patirties pritaikymo pavyzdžiai stebėti šiose pamokose: lietuvių k. 

1a, 2b spec. kl., technologijų 9b-10 spec. kl., matematikos 3b, 3d-4c, 5c spec. kl., chemijos 8a spec. 

kl., istorijos 8a spec. kl., muzikos 2b spec. kl. Gyvenimo patirties taikymas ugdymo procese 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams padėjo siekti pažangos. Matyti, kad įvairūs mokymo būdai, 

priemonės bei veiklos skatino, pagal savo galimybes ir gebėjimus, daugumos specialiųjų klasių 

mokinių aktyvumą pamokoje.  

Mokytojo ir mokinio dialogas geras. Aiškus, vaizdingas, beveik visiems mokiniams 

suprantamas ir nuoseklus mokytojų aiškinimas, užfiksuotas 32 (76,1 proc.) pamokose. Dažniausiai 

bendraudami su visa klase mokytojai stengėsi daugumą mokinių įtraukti į konstruktyvų pokalbį, 

palaikyti mokymąsi, skatino juos savarankiškai arba su pagalba atlikti užduotis. Paveikus mokytojo 

aiškinimas stebėtas komunikacinės veiklos 5a-6a (lavinamosios) kl., pažintinės veiklos 5b-6b 

(lavinamosios) kl., orientacinės veiklos 1b (lavinamosios) kl., lietuvių k. 2b, 3d-4c spec. kl., anglų 

k. 2b spec. kl., informacinių technologijų 5c (1gr.) spec. kl., matematikos 3b, 5c spec. kl., istorijos 

8a spec. kl. pamokose. Daugelyje (80,9 proc.) pamokų mokytojai sėkmingai įtraukė mokinius į 

darbą, tačiau dažniausiai patys vadovavo procesui. Mokytojų ir mokinių dialogas dažniausiai 

stiprino pasitikėjimą ir palaikė kryptingą mokymąsi 

Vienas iš reikšmingiausių veiksnių, darančių įtakos mokymo (si) kokybei, yra išmokimo 

stebėjimas pamokoje, kuris išorės vertintojų įvertintas patenkinamai ir yra tobulintinas centro 

veiklos aspektas. Dauguma (64,4 proc.) mokytojų pamokose stebėjo mokinius, taisė klaidas, tačiau 
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retai apibendrino mokinių veiklą, fiksavo asmeninę pažangą, lygino ir analizavo jų pasiekimus. 

Dažniausiai išmokimas stebėtas pagiriant, komentuojant klaidas, rečiau – grįžtant prie neaiškių ir 

nesuprantamų dalykų. Veiksmingas išmokimo stebėjimas fiksuotas lietuvių k. 1a, 2b spec. kl., 

matematikos 3d-4c spec. kl., orientacinės veiklos 3c-4b (lavinamosios) kl., komunikacinės veiklos 

1c, 5a-6a (lavinamųjų) kl. pamokose. Apie 40 proc. stebėtų pamokų mokytojai neblogai tikrino, 

kiek mokiniai suprato ir ką išmoko, bet trūko dėmesio mokinio individualiai asmeninei pažangai, ne 

visada sugrįžta prie mokiniams neaiškių dalykų, per mažai dėmesio skirta pamokos pabaigai – 

minimaliai apibendrinta veikla pamokoje (pvz., ,,ką veikėme?“, ,,ko mokėmės?“, ką sužinojote?, 

„ką norėtumėte dar sužinoti?“). Pamokose, kuriose nebuvo numatyti konkretūs uždavinio 

įgyvendinimo kriterijai, mokytojams buvo sunku stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio išmokimą ir 

daromą individualią pažangą. 19 (45,2 proc.) pamokų išmokimo stebėjimas įvertintas kaip 

tobulintinas pamokos aspektas. Išmokimo stebėjimas turi vykti nuolat, naudojant kuo įvairesnius 

tikrinimo būdus, į šį procesą turėtų įsitraukti kuo daugiau mokinių, pamokoje turėtų būti numatyti ir 

su mokiniais aptarti sėkmingo užduoties atlikimo kriterijai. 

Namų darbų tikslingumas ir atlikimo stebėjimas pamokose priimtinas (2 lygis). Pokalbyje su 

Metodine taryba, centro vadovais išaiškėjo, kad mokytojai susitaria (žodžiu) dėl namų darbų 

apimties, mokiniams namų darbų užduotys fiksuojamos namų darbų sąsiuviniuose, todėl 

patvirtintos namų darbų skyrimo tvarkos, sistemos ar modelio centre nėra. Iš pokalbių su mokiniais, 

tėvais paaiškėjo, kad namų darbų krūvis nėra didelis. Namų darbai buvo skirti 7 (16,6 proc. stebėtų) 

pamokose. Dažniausiai skirtos vienodos namų darbų užduotys, jos buvo susietos su darbu klasėje ir 

padėjo įtvirtinti pamokoje įgytas žinias. Tai vertintojai stebėjo komunikacinėje veikloje 2a 

(lavinamosios) kl., chemijos 8a spec. kl., matematikos 5c spec. kl., biologijos 8a spec. kl. 

pamokose. Siekiant, kad namų darbai nedidintų mokymosi krūvio, o darytų tinkamą įtaką mokinių 

motyvacijai, pasiekimams ir pažangai, tikslinga būtų sudaryti mokiniams sąlygas namų darbus 

pasirinkti pagal gebėjimus, poreikius.  

Mokymosi kokybė gera (3 lygis), o veiklos rodiklis „Mokymasis bendradarbiaujant“ 

patenkinamas (2 lygis). 

Mokymosi kokybės apibendrintas vertinimas pateiktas 4 lentelėje.  

 

Mokymosi kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 
4 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasės (N=26) 

5 pamokos 11 pamokų 10 pamokų - 
19,2 proc. 42,3 proc. 37,1 proc. - 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N=16) 
1 pamoka 12 pamokų 3 pamokos - 
6,3 proc. 75 proc. 18,7 proc. - 

 

Išorinio vertinimo savaitę stebėtose pamokose dalyvavo 86 proc. visų centro mokinių. 

Vertintojų komanda užfiksavo 11 vėlavimo į pamokas atvejų. Analizuojant centro pateiktą pirminę 

informaciją matyti, kad mokinių lankomumas yra geras. Beveik visose (92 proc.) pamokose 

mokiniai buvo pasiruošę, turėjo reikiamas priemones ir vadovėlius. 

Stebėtose pamokose dauguma (64,3 proc.) mokinių buvo aktyvūs mokymosi dalyviai, 

pasitikintys savo jėgomis, iškilus neaiškumams nebijojo klausti, aiškinosi. Mokinių pastangos, 

motyvacija užfiksuotos matematikos 3d-4c, 8a spec. kl., istorijos 8a spec. kl., lietuvių k. 5c (1g) 

spec. kl., doriniame ugdyme (tikybos) 3d-4c spec. kl., orientacinėje veikloje 1b, 7b-8b-9a 

(lavinamosios) kl., komunikacinėje veikloje 1c (lavinamosios) kl.  

Mokytojams tinkamai parinkus mokymosi metodus ir užduotis, sukūrus palankią mokymuisi 

aplinką, dalis mokinių gebėjo savarankiškai atlikti užduotis, įvardinti mokymosi sunkumus, 

įsivertinti. Tokios veiklos pavyzdžių vertintojai pastebėjo lietuvių k. 2b, 3b spec. kl., anglų k. 2b 

spec. kl., informacinių technologijų 5c (1gr.) spec. kl., matematikos 5c spec. kl., technologijų 9b-10 

spec. kl., meninės veiklos 2b (lavinamosios) kl. pamokose. Mokymasis bendradarbiaujant įvairaus 
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dydžio ir sudėties grupėse vertinamas patenkinamai. 8 proc. stebėtų pamokų dalis mokinių gebėjo 

bendradarbiauti, konsultuotis vienas su kitu. Išorės vertintojai stebėjo gero bendradarbiavimo su 

mokytoja pavyzdžius matematikos 3d-4c spec. kl., lietuvių k. 3d-4c spec. kl., chemijos 8a spec. kl., 

technologijų 9b-10 spec. kl. pamokose. Neformaliojo švietimo užsiėmimuose stebėta sėkmingų 

mokinių bendradarbiavimo atvejų, kai užduotys juos įgalina veikti drauge.   Stebėtų pamokų analizė 

leidžia daryti išvadą, kad mokiniai dažniausia mokėsi individualiai (padedami mokytojo ar 

mokytojo padėjėjo), nes tai lemia jų specialieji ugdymosi poreikiai.   

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas centre vertinamas gerai (3 lygis).  

Mokymosi poreikių nustatymas pakankamai kryptingas ir yra stiprusis centro veiklos 

aspektas. Iš pokalbių su Metodine taryba, VGK, su tėvais ir mokyklos dokumentų analizės 

paaiškėjo, kad mokinių mokymosi poreikiai nustatomi sistemingai stebint mokinių mokymąsi, iš  

pokalbių su tėvais, daromos mokinių pažangos. Apibendrinta informacija apie mokinių mokymosi 

rezultatus kryptingai ir sistemingai aptariama po kiekvieno pusmečio Mokytojų tarybos posėdyje, 

VGK bei individualiai su tėvais. Duomenys analizuojami lyginant mokinio individualią pažangą. 

Tinkamai nustatomos kliūtys, šalinimo būdai, bendros tendencijos, formuluojami nutarimai dėl 

individualių, pritaikytų programų gerinimo kitam pusmečiui. VGK tikslingai sudaro pagalbos 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams planą, yra teikiama kompleksiška pagal 

Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas visų specialistų specialioji pedagoginė 

psichologinė pagalba: specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo bei specialioji pagalba, mokytojo 

padėjėjo, auklėtojo pagalba, medicininė pagalba. Išanalizavus stebėtų pamokų protokolus, 

paaiškėjo, kad tinkamai nustatomi mokinių poreikiai fiksuoti specialiųjų klasių 13 pamokų metu (48 

proc.), specialiųjų (lavinamųjų) klasių – 8 pamokose (53 proc.). Šiose pamokose mokytojai 

atsižvelgė į mokinių poreikius, galimybes ir gebėjimus. Šiuo aspektu išsiskyrė muzika 2b spec. kl., 

matematika 3d-4c, 5c spec. kl., užsiėmimas (orientacinė veikla-matematika) 7b (lavinamoji) kl., 

dorinis ugdymas 3d-4c spec. kl., orientacinė veikla 3c-4b (lavinamųjų) kl., komunikacinė veikla 1c, 

2a (lavinamųjų) kl., pažintinė veikla 1b (lavinamoji) kl. 

Mokymosi veiklos diferencijavimas yra tinkamas. Išanalizavus stebėtų pamokų protokolus, 

paaiškėjo, kad 17 (62,96 proc.) specialiųjų klasių ir 11 (73,33 proc.) specialiųjų (lavinamųjų) klasių 

pamokose mokytojai tinkamai stebėjo mokinių veiklą, individualizavo arba diferencijavo užduotis, 

kartu su mokytojo padėjėjais ir(arba) auklėtojais teikė individualią pagalbą. Labai paveikus 

dėmesys mokymosi poreikiams ir veiksmingai diferencijuotas arba individualizuotas ugdymas, t.y., 

skirtingos užduotys pagal mokinių gebėjimus ir galimybes, mokymosi tempas, vertintojų stebėti 

šiose pamokose: lietuvių k. 1a, 2b, 3b, 3d-4c spec. kl., technologijų 9b-10 spec. kl., matematikos 

3b, 3d-4c, 5c, 8a spec. kl., istorija 8a spec. kl., informacinių technologijų 5c (I gr.) spec. kl., tikybos 

3d-4c spec. kl., anglų k. 2b spec. kl., pasaulio pažinimo 1a, 3a-4a spec. kl., užsiėmimas (orientacinė 

veikla-matematika) 7b (lavinamoji) kl., pažintinės veiklos 1b (lavinamoji) kl., komunikacinės 

veiklos 1c, 2a, 3c-4b, 5a-6a (lavinamųjų)  kl., meninės veiklos (muzikos) 2b spec. kl., orientacinės 

veiklos 5b-6b, 3c-4b, 7b-8b-9a (lavinamųjų) kl. pamokose. Šiose pamokose vyravo inovatyvios 

mokymo strategijos, kai mokytojai dirbo individualiai, o suplanuotos veiklos orientuotos į mokinio 

gebėjimus ir galimybes: užduotys individualios, naudotos skirtingos mokymo priemonės, 

atsižvelgta į mokymosi tempą, į individualius mokymosi skirtumus. Mokytojų padėjėjų, auklėtojų ir 

mokytojų individualios, sistemingos, tinkamos ir kryptingos pagalbos dėka mokiniai pamokų metu 

patirdavo mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro vertinimas ugdant tinkamas (3 lygis). Vertinimas kaip 

ugdymas priimtinas (2 lygis).  

Siekiant įgyvendinti 2016 m. centro veiklos plane numatytą tikslą –„kurti prielaidas mokinių 

ugdymo ir mokymo/si tobulinimui“, VGK, Metodinėje taryboje išanalizuotos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo formos, tikslingumas, fiksavimas. Apibendrinti vertinimo ugdant stebėtose 

pamokose rezultatai, pagrindžiantys vertinimo išvadas, pateikti 5 lentelėje. 
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Vertinimo ugdant kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 

5 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasės (N=26) 

5 pamokos 11 pamokų 8 pamokos 2 pamokos 
19,2 proc. 42,3 proc. 30,8 proc. 7,7 proc. 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N= 16) 
3 pamokos 9 pamokos 4 pamokos - 
18,7 proc. 56,3 proc. 25 proc. - 

 

Iš lentelės matyti, kad 61,5 procentai specialiųjų  klasių  ir 75 procentai specialiųjų  (lavinamųjų) 

klasių pamokų šiuo aspektu vertintos labai gerai ir gerai. Analizuojant stebėtas pamokas bei 

remiantis informacija iš pokalbių su mokytojais, galima teigti, kad vertinimas kaip pažinimas yra 

tinkamas, dauguma mokytojų gerai pažįsta savo mokinius, pamokų metu juos stebi, iškilus 

mokymosi problemoms visada pasiruošę padėti. Ugdymo centro mokytojai vertindami mokinių 

pasiekimus ir pažangą vadovaujasi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Pagal centro 

nustatytą tvarką lavinamųjų klasių mokinių ugdymosi pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, 

taikoma nepažyminė vertinimo sistema, mokinių pasiekimai fiksuojami aprašomuoju būdu. 

Apibendrinti pamokų protokolų analizės duomenys rodo, kad beveik visose (81,3 proc.) stebėtose 

lavinamųjų klasių veiklose vertintojai fiksavo mokytojų naudotą žodinį formuojamąjį vertinimą, 

kuriame vyravo pagyrimai, paskatinimai, pozityvūs komentarai, neblogai stiprinantys mokinių 

pasitikėjimą savo jėgomis. Mokiniai skatinti įsivertinti savo emocinę būseną naudojant emocijas 

vaizduojančius paveikslėlius (orientacinė veikla 1b, 5b-6b, 7b-8b-9a (lavinamųjų) kl.,) arba 

pasakydami žodžiu, kaip jaučiasi. Pavienėse veiklose fiksuoti motyvaciją skatinantys kaupiamojo 

vertinimo elementai: žetonai, kortelės. 

Specialiosiose klasėse beveik visi mokyklos mokytojai gerai pažįsta savo mokinius, žino jų 

mokymosi problemas, tačiau vertinimo metu gautos informacijos dauguma mokytojų nefiksavo, 

todėl kyla abejonių dėl jos panaudojimo ugdymui planuoti, koreguoti ir patikimam, objektyviam 

mokinių pasiekimų vertinimui. Išorinio vertinimo metu nustatyta, kad vertinimo būdai bei kriterijai 

buvo aiškūs ir suprantami mokiniams šiose pamokose: lietuvių k.1a, 2b, 3b spec. kl., technologijų 

9b-10 spec. kl., matematikos 8a spec. kl., istorijos 8a spec. kl. Šiose pamokose įvairūs vertinimo 

aspektai aptarti ir tikslinti kartu su mokiniais, tai skatino mokymosi motyvaciją. Dauguma 

mokytojų apsiribojo emocine refleksija, nesistemingai taikė mokinių įsivertinimą. Pavieniai 

mokytojai (pasaulio pažinimo 3a-4a spec. kl., anglų k. 2b spec. kl.,) tikslingai skatino mokinių 

įsivertinimą. Tačiau vertintojai užfiksavo pavienių atvejų (9,7 proc.), kai pamokose, vyko 

epizodinis formuojamasis vertinimas, stigo dėmesio kiekvienam mokiniui, netaisytos klaidos. 

Vertinimas kaip informavimas tinkamas. Vertinimo metu gauta apibendrinta informacija su 

mokiniais tradiciškai aptariama klasių valandėlėse ir individualiai, mokytojams paskelbiama 

Mokytojų taryboje ir metodinių grupių susirinkimuose. Iš pokalbių su tėvais, mokytojais centre 

organizuojamos tėvų savigalbos grupės vieną kartą per mėnesį. Taip pat centre naudojamos 

alternatyvios tėvų informavimo formos, pavyzdžiui, kviečiami visuotiniai ir klasių tėvų 

susirinkimai, kurių metų sudaroma galimybė susitikti su kiekvienu mokytoju ir individualiai aptarti 

vaikų pažangą. Du kartus per metus dauguma tėvų dalyvauja savo vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinime. Esant reikalui tėvai informuojami telefonu, žinute Facebook socialiniame tinkle ar 

pasikviečiami į centrą pokalbiui. Laiku pateikta informacija skatina tėvus operatyviai ir aktyviai 

bendrauti ir bendradarbiauti su centru siekiant gerų mokinių rezultatų.  

 

3. PASIEKIMAI  

 

Ugdymo centro pasiekimai geri (3 lygis). Pažanga tinkama (3 lygis). 

Ugdymo centro pažanga ir atskirų mokinių pažanga vertinama gerai. Ugdymo įstaiga sudaro 

tinkamas sąlygas atskirų klasių mokinių pasiekimams ugdytis bei tinkamą mokymosi aplinką 
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daugumai mokinių. Centre tikslingai vykdoma patirties sklaida „Mokytojas-mokytojui“. Dauguma 

mokytojų dalijasi kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytomis žiniomis, stebi ir aptaria kolegų 

vedamas pamokas. Dauguma mokytojų organizuoja tėvams konsultacijas, kurios skirtos mokinių 

mokymosi pasiekimų gerinimui ir mokymosi pagalbos teikimui. Iš pokalbių ir centro dokumentų 

analizės išorės vertintojai nustatė, kad ugdymo centre fiksuojama ir analizuojama mokinio daroma 

pažanga individualizuotose programose kas pusmetį. Programose aprašomas mokinio paskutinis 

ugdymo (si) etapas, nustatomas dabartinis žinių lygis ir po pusmečio rašomos išvados apie ugdymo 

(si) turinio ir tikslų įgyvendinimą. Specialiųjų klasių mokymosi pasiekimų lyginamoji analizė 

neatliekama.  

Mokymosi pasiekimų stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas pateiktas 6 lentelėje. 

 

Mokymosi pasiekimų stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 

6 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 
Specialiosios klasės (N=26) 

2 pamokos 9 pamokos 14 pamokų 1 pamoka 
7,7 proc. 34,6 proc. 53,9 proc. 3,8 proc. 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N= 16) 
1pamoka 11 pamokų 4 pamokos - 
6,3 proc. 68,7 proc. 25 proc. - 

 

Remiantis stebėtų pamokų protokolais daugiau nei du trečdaliai lavinamųjų klasių ir beveik 

pusė specialiųjų klasių mokinių pamokose darė pažangą ir gebėjo teisingai atlikti užduotis. 

Tikslingą mokinio pažangos pamokoje vertinimą ir daugumos mokinių sėkmingą uždavinio 

įgyvendinimą vertintojai pastebėjo: pažintinėje veikoje 2a, 5b-6b, 7b-8b-9a (lavinamųjų) kl., 

orientacinėje veikloje 1b, 3c-4b (lavinamųjų) kl., komunikacinėje veikloje  5a-6a  (lavinamosios) 

kl., lietuvių k. 2b spec. kl., matematikos 3d-4c spec. kl. pamokose. Dalyje (45,2 proc.) pamokų 

mokinio pasiekimus ir pažangą buvo sunku užfiksuoti, nes nekonkretus pamokos uždavinys menkai 

sietas su mokinių pasiekimais pamokoje, pamoka apibendrinta epizodiškai arba neveiksmingai, 

todėl nepavyko nustatyti, ką kiekvienas mokinys pamokoje išmoko. 

Mokinių mokymosi pasiekimai patenkinami (2 lygis). Kiti pasiekimai geri (3 lygis). 

Mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo pritaikytas ar individualizuotas programas, 

standartizuotų testų neatlieka. Centro mokiniai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, 

neįtraukiami į standartizuotų testų atlikimą, nes egzaminų centras neparuošęs standartizuotų testų 

akliesiems Brailio raštu ir silpnaregiams išdidintu šriftu, taip pat testai nepritaikyti vaikams, 

turintiems autizmo spektro sutrikimų. 2015–2016 m. m. centre vyko 2, 4, 6, 8 kl. mokinių žinių 

patikrinimas,  nes mokytojai  adaptavo  savo mokiniams  standartizuotus testus.         

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvauja centro mokiniai, ugdomi pagal 

bendrojo ugdymo programas.  2013–2014 m. m. trys mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą, vienas 

mokinys gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. 2014–2015 m. m. keturi mokiniai įgijo 

pagrindinį išsilavinimą, trys mokiniai gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. Mokinių 

pasiekimai stebimi, analizuojant specialiųjų klasių mokinių akademinių pasiekimų suvestinių 

duomenis. Lavinamųjų klasių pasiekimai po pusmečio aprašomi individualizuotose programose. 

Kiti mokinių pasiekimai vertinami gerai. Specialiųjų klasių mokiniai dalyvauja mokinių 

olimpiadose, konkursuose, parodose. Mokiniai pasiekia gerų rezultatų sportinėse varžybose, 

konkursuose, festivaliuose. 2015 m. Kauno geriausių moksleivių apdovanojimą gavo  Kauno Prano 

Daunio ugdymo centro mokinė už pilietinę iniciatyvą „M. K. Čiurlionio proanūkis Rokas Zubovas“. 

Mokiniai dalyvavo Baltijos šalių mokinių su negalia spartakiadoje Estijoje. Respublikiniame 

neįgaliųjų muzikos atlikėjų–laureatų konkurse „Perliukai“ tapo I ir II vietos nugalėtojai. 

Respublikiniame istorijos kengūros žinių konkurse 10 klasės mokinys gavo auksinės kengūros 

diplomą, Europos egzamino III etapo nugalėtojas laimėjo pažintinę kelionę į Briuselį, Brailio 

skaitovų konkurse – I vietą. Dauguma centro mokinių dalyvauja tradicinėje „Baltosios lazdelės 

dienoje“, socialinėje akcijoje „Pajus vėjo dvelksmą“. Aktyvus specialiųjų klasių mokinių 
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dalyvavimas įvairiapusėje veikloje sudaro sąlygas tenkinti daugumos (85 proc.) mokinių 

savirealizacijos poreikius. Apie mokinių pasiekimus ir laimėjimus olimpiadose, varžybose, 

konkursuose skelbiama centro interneto svetainėje.  

Tolesnio mokymosi sėkmė priimtina. Iš pokalbio su VGK nariais paaiškėjo, kad ugdymo 

įstaiga renka statistinius duomenis, kur toliau mokiniai, baigę 10 klasę, tęsia mokymąsi, tačiau jų 

tolesnio mokymosi sistemingai nestebi ir neanalizuoja. Su kai kuriais buvusiais mokiniais ir jų 

tėvais dažniausiai bendraujama individualiai, tiflopedagogė pagal poreikį teikia pagalbą ir 

rekomendacijas. Tiflopedagogė pabrėžė, kad pagalbą teikia silpnaregiams ir akliesiems jiems 

mokantis kitose mokyklose, t.y. profesinėse arba bendrojo ugdymo ir studijų metu.  

 

4. PAGALBA MOKINIAMS 

 

Pagalba mokiniui Kauno Prano Daunio ugdymo centre yra paveiki (3 lygis). Rūpinimasis 

mokiniais tinkamas (3 lygis).  

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika tinkama ir yra vienas iš stipriųjų centro veiklos 

aspektų. Bendruomenės nariai yra tinkamai susitarę dėl pagalbos mokiniui. Psichologinę, socialinę 

ir pedagoginę pagalbą teikia gerai sukomplektuota pagalbos mokiniui specialistų komanda. 

Pakankamai kryptingai veikia VGK. Pokalbyje su direktore, Mokytojų taryba, tėvais ir VGK ne 

kartą buvo paminėta, kad mokiniai centre yra saugūs. Vertintojai fiksavo tinkamai organizuotą 

mokinių maitinimą, pavėžėjimą, mokinių mokymąsi centre ir teikiamą specialistų pagalbą namuose. 

Pokalbyje su psichologe buvo paminėta, kad mokiniai iš kitų rajonų, miestų gyvena centro 

bendrabutyje. Jiems pagalbą teikia auklėtojai. Tėvai pokalbio su vertintojais metu paminėjo, kad 

centro teikiama pagalba mokiniams juos tenkina, tėvai džiaugiasi, kad jų vaikai yra iki vakaro 

užimti, tai leidžia tėvams būti pilnaverčiais visuomenės nariais. Mokinių saugumu rūpinasi 

mokytojų padėjėjai, auklėtojai, mokytojai, specialistai, budinti darbuotoja prie įėjimo į centrą. 

Specialistų ir mokytojų taikomos pagalbos mokiniui priemonės yra įvairios, pakankamai tikslingos 

ir derančios tarpusavyje. Mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimą padeda alternatyvioji 

komunikacija (įvesta kortelių sistema, kurią naudojasi visi mokytojai, specialistai, auklėtojai), 

akliesiems ir silpnaregiams teikia kryptingą pagalbą tiflopedagogai. Vertintojai fiksavo aklųjų ir 

silpnaregių mokinių gebėjimą savarankiškai gyventi centre. Sveikintina, kad beveik visi mokiniai 

įtraukiami į bendrus centro renginius, dalyvauja kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje, 

pažintinėje, praktinėje, socialinėje, prevencinėje veiklose. Tai įrodo kasmetinis centro mokinių 

dalyvavimas miesto renginyje Tarptautinei Baltosios lazdelės dienai paminėti, centro bendruomenės 

organizuojamoje Tarptautinei Autizmo supratimo dienai paminėti ir kt.  

Mokinių asmenybės ir socialinė raida mokykloje gera. Pokalbių su tėvais metu buvo 

akcentuota tai, kad mokytojai, pagalbos vaikui specialistai stengiasi kiekvieną išmokyti pagal jo 

galimybes ir turimus gebėjimus. Mokinių saugumui užtikrinti organizuojamas mokytojų budėjimas 

per pertraukas. Pokalbiuose su specialistais buvo paminėta, kad patyčių atvejų pasitaiko retai. 

Mokiniai pokalbio metu taip pat patyčių atvejų ypatingai neakcentavo. Minėjo, kad jiems centre 

patinka bendrauti su draugais, kartu lankytis būreliuose. Akcentavo, kad yra labai užimti ir beveik 

nelieka laiko laisvalaikiui. Vertintose pamokose pastebėta, kad mokinių skatinimo ir kritikos 

dažnumo santykis ugdymo procese yra tinkamas. Mokytojai dažnai klausdavo apie mokinių 

savijautą: „ar nepavargai?“, „Kaip jautiesi?“, linkėjo sėkmės, teikė grįžtamąjį ryšį apie pastangas, 

tokiu būdu prisidėdami prie emociškai bei psichologiškai saugios mokymo (-si) aplinkos kūrimo.  

Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba yra gera (3 lygis). Pagalba mokantis 

veiksminga (4 lygis). 

Pagalba mokantis veiksminga ir vertinama kaip stiprusis veiklos aspektas. Centre 

suformuota pilna pagalbos vaikui specialistų komanda. Vertinimo savaitę centre dirbo visi pagalbos 

vaikui specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, psichologai, mokytojo 

padėjėjai), auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistė. Pokalbiuose su VGK grupių nariais išaiškėjo, 

kad siekiant tinkamai padėti mokiniams integruotis visuomenėje ir tapti pagal galimybes 

savarankiškais yra dirbama su mokiniu individualiai. Pagalba centre teikiama kiekvienam mokiniui 
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ir pagal poreikį už centro ribų: akliesiems arba silpnaregiams namuose, padedama studijų metu bei 

mokiniams, kuriems skirtas namų mokymas. Mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai gerai pažįsta 

mokinius, jų šeimas. Mokymosi ar elgesio problemų turinčių mokinių tėvai tikslingai kviečiami 

susitikti su specialistais, kai analizuojamos ir derinamos pagalbos mokiniui galimybės. Teikiama 

visų specialistų, mokytojų, auklėtojų, mokytojų padėjėjų kompleksiška pagalba mokiniui yra 

kryptinga, veiksminga ir savita atsižvelgiant į mokinių didelius arba labai didelius poreikius. 

Pagalba mokantis išorinio vertinimo metu stebėtose 42 pamokose yra apibendrinta 7 lentelėje. 

Susitikime su išorės vertintojais dalyvavusių tėvų nuomone mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas yra 

glaudus. Tėvai yra dažni centro svečiai. Lankosi specialistų konsultacijose. 

 

Pagalbos mokantis stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=42) 
7 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

Specialiosios klasės (N=26) 

10 pamokos 6 pamokų 10 pamokos - 

38,5 proc. 23 proc. 38,5 proc. - 

Specialiosios (lavinamosios) klasės  (N= 16) 

12 pamokos 4 pamokų - - 

75 proc. 25 proc. - - 

 

Iš 7 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad veiksminga individuali pagalba mokiniams 

fiksuota specialiųjų klasių 10  pamokų ir 12 specialiųjų (lavinamųjų) klasių pamokų. Šiose 

pamokose mokytojai patys teikė veiksmingas konsultacijas, matė kiekvieną mokinį, kartu su 

mokytoju klasėje pagalbą teikė mokytojo padėjėjai arba(ir) auklėtojai. Šiuo aspektu išsiskyrė 

pažintinės veiklos 1b, 2a, 5b-6b (lavinamųjų) kl., komunikacinės veiklos 1c, 2a, 3c-4b, 5a-6a  

(lavinamųjų) kl., orientacinės veiklos 1b, 3c-4b, 5b-6b (lavinamųjų) kl., spec. užsiėmimo 

(matematikos) 7b kl., meninės veiklos (muzikos) 2b spec. kl., meninės veiklos (dailės) 3a-4a, 5a-6a 

(lavinamųjų) kl., lietuvių 1a, 2b, 3b, 5c (I gr.) spec. kl., matematikos 3b, 3d-4c, 5c, 8a spec. kl., 

technologijų 9b-10 spec. kl., istorijos 8a spec. kl., informacinių technologijų 5c (I gr.) spec. kl., 

tikybos 3d-4c spec. kl., anglų k. 2b spec. kl., pasaulio pažinimo 1a, 3a-4a spec. kl. pamokose. 

Pagalba buvo tinkamai organizuota, pakankama, tenkino atskirų mokinių poreikius, veiklos 

diferencijuotos, individualizuotos pagal mokinių poreikius, gebėjimus ir galimybes, mokymosi 

stilius, darbo tempą, todėl pagalba mokantis išorės vertintojai išskyrė kaip vieną iš stipriųjų centro 

veiklos aspektų. 

Psichologinė pagalba yra pakankamai kryptinga. Pokalbiuose su VGK, tėvais, direktore 

akcentuota paveiki ir lanksti psichologų pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams. Pastariesiems 

organizuojami savigalbos grupių susitikimai „Tėvai – tėvams“. Pakankamai dėmesio skiriama 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių paveikiai veiklai klasėse, individualiai 

konsultuojami mokiniai, mokytojai, tėvai. Psichologinė pagalba planuojama atsižvelgiant į mokinių 

ir mokytojų poreikius. Siekiama glaudžiai bendradarbiaujant padėti mokytojams nustatyti mokinių 

mokymosi sunkumus, teikti rekomendacijas dėl mokinių bendravimo, elgesio koregavimo. 

Pokalbyje su centro psichologe paaiškėjo, kad mokiniai po pamokų noriai ateina į konsultacijas, kur 

jie dažniausiai reflektuoja. Bendradarbiaujant kitai centro psichologei kartu su mokytojais 

mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų buvo paruošta ir pritaikyta paveikslėlių sistema 

dienotvarkei, elgesio taisyklėms, veiksmų sekoms atlikti. Ji nuolat tobulinama ir pritaikoma 

konkretiems vaikų poreikiams mokykloje ir namuose. Iš pokalbio su psichologėmis darytina išvada, 

kad centro specialistai, mokytojai, tėvai glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauja dėl vaiko gerovės, 

užtikrindami kiekvieno vaiko saugumą. Taip pat pagirtina, kad psichologės dalijasi savo patirtimi su 

šalies specialistais, mokytojais, veda seminarus, bendradarbiauja su universitetais, bendrojo 

ugdymo mokyklomis su tikslu pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

socializaciją ir integraciją. Organizuoja centro mokiniams išvykas, renginius, į kuriuos įtraukia visą 

centro bendruomenę.  
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Socialinė pagalba centre yra tinkama. Centras gerai žino savo mokinių socialinį kontekstą ir 

skiria pakankamai dėmesio iškilusių problemų sprendimui. Siekdamas socialinės ir psichologinės 

pagalbos šeimai veiksmingumo, spręsdamas įvairias socialines ir vaiko teisių apsaugos problemas 

centras kryptingai bendradarbiauja su tėvais, centro specialistais, reikalui esant kreipiasi pagalbos į 

socialinius darbuotojus pagal vaiko gyvenamąją vietą. Iš centro pirminės informacijos, pokalbių su 

direktore, VGK nariais pastebėta, kad smurto ir patyčių atvejai centre yra labai reti. Lankomumo 

problemų nekyla dėl tinkamai organizuoto mokinių pavėžėjimo. Dalis mokinių gyvena centro 

bendrabutyje, dalį mokinių į pamokas atveža tėvai. Iš pokalbių su psichologėmis nustatyta, kad 

potencialiai padedama stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, lavinami 

mokinių socialiniai įgūdžiai įvairių veiklų dėka: neformaliojo švietimo veiklose, organizuojant 

atviras veiklas bendrojo ugdymo mokyklose ir centre, dalyvaujant bendruose centro renginiuose.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas centre yra geras (3 lygis) ir išskiriamas kaip 

stiprusis centro veiklos aspektas. 

2016–2017 m. m. centre mokosi 94 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. 

Pagalbos vaikui specialistų grupė laiku užtikrina nuoseklią pagalbą. Šie mokiniai ugdomi pagal 

pritaikytas (10 mokinių) ir individualizuotas (71 mokinys) ugdymo programas, dalis jų (aklieji, 

silpnaregiai) (13 mokinių) mokosi pagal bendrąsias programas. Programas rengia mokytojai, 

konsultuodamiesi su centro specialistais. Su parengtomis programomis supažindinami tėvai, o 

pasibaigus pusmečiui kartu su jais yra nagrinėjama mokinių padaryta pažanga. Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, metodinėse grupėse ir VGK pasitarimuose aptariami visų mokinių mokymosi 

rezultatai, daroma pažanga. Visiems centro mokiniams beveik visų pamokų metu yra teikiama 

mokytojo padėjėjo arba (ir) auklėtojo pagalba, akliesiems ir silpnaregiams pagal poreikį 

tiflopedagogo pagalba. Iš pokalbių su mokytojais paaiškėjo, kad mokytojų padėjėjai tinkamai 

užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą, padeda jiems atlikti užduotis, kurias 

paskiria mokytojas. Kryptinga mokytojų padėjėjų pagalba užfiksuota šiose pamokose: meninės 

veiklos (dailės) 5a-6a (lavinamoji) kl., meninės veiklos (muzikos) 2b spec. kl., lietuvių k. 1a, 2b, 3b 

spec. kl., matematikos (kryptingą pagalbą teikė mokytojo padėjėja, auklėtojas ir mokytoja) 3b, 3d-

4c spec. kl., dorinio ugdymo (tikybos) 3d-4c spec. kl., anglų k. 2b spec. kl., pasaulio pažinimo 1a, 

3a-4a spec. kl., pažintinės veiklos 1b, 2a, 5b-6b (lavinamosios) kl., komunikacinės veiklos 1c, 2a, 

3c-4b (lavinamosios) kl., orientacinės veiklos 1b, 3c-4b, 5b-6b (lavinamosios) kl. pamokose ir 

neformaliojo švietimo veiklose: dailės studijoje 1a kl., judriuosiuose pratimuose, žaidimuose 1a, 1b, 

1c, 2b kl. Iš pokalbių su VGK, direktore, specialistais paaiškėjo, kad darni specialistų komandos 

veikla tenkina beveik visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo (-si) ir pagalbos 

poreikius. Paveikiai dirbama individualiai ir grupėse, lanksčiai bendradarbiaujama su mokinių 

tėvais, konsultuojami mokytojai, veiksminga „Kolega-kolegai“ pagalba. Išorinio vertinimo metu 

užfiksuota kryptinga logopedo pagalba 5 kl. ir 3d kl. mokiniui bei specialiojo pedagogo pagalba 7b 

kl. mokiniui. Sveikintina, kad lavinamosiose arba specialiosiose klasėse dirba kvalifikuoti 

pedagogai arba specialistai, dažnas iš jų turi specialiojo pedagogo kvalifikaciją. Specialistai 

reguliariai analizuoja savo veiklą bei jos poveikį mokinių ugdymosi poreikiams, pažangai ir 

rezultatams. Specialistai turi neblogai aprūpintus darbo kabinetus, daug įvairių priemonių kuria 

patys, dažniausiai naudoja priemones, artimas mokinių gyvenamajai aplinkai. Visiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama specialistų pagalba pagal Pedagoginės 

psichologinės tarnybos nustatytą tvarką. Psichologo konsultacijos mokiniams teikiamos po pamokų. 

Logopedo pagalba teikiama visiems kalbos ir komunikacijos problemų ar sutrikimų turintiems 

mokiniams. VGK veikla yra geras veiksmingo komandinio darbo pavyzdys.  

Gabių mokinių ugdymas yra nevertinamas, atsižvelgiant į centro specifiškumą. Paslaugos  

teikiamos tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams su dideliais arba labai dideliais 

poreikiais.  

Pagalba planuojant karjerą vertinama neblogai (2 lygis). 

Pagal atliktą centro dokumentų analizę 2015 m. 5 mokiniai (71 proc.), baigę pagrindinio 

ugdymo programą, tęsia mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą bendrojo ugdymo 

mokyklose, iš jų vienas – profesinėje mokykloje. Pavieniai mokiniai tęsia studijas aukštąjį 
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išsilavinimą teikiančiose įstaigose. Pagirtina, kad viena centro abiturientė sugrįžo po studijų į centrą 

tęsti tiflopedagogo karjerą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal teisės aktus mokiniai su dideliais 

arba labai dideliais poreikiais, besimokantys pagal individualizuotas ugdymo programas negali tęsti 

mokymosi pagal vidurinio ugdymo individualizuotą programą. Ne visos profesinės mokyklos taip 

pat linkusios priimti mokinius, kurie turi didelių arba labai didelių poreikių.  

Centre ugdymas karjerai vidutiniškas. Šiuo metu centre vyksta projektas „Profesinių ir 

asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“, 

kuris apjungė bendruomenę: pedagogus, specialistus ir tėvus. Iš pokalbių su specialistais ir 

mokytojais paaiškėjo, kad ugdymas karjerai vyksta 9–10 klasėse, integruojant jį į technologijų 

pamokas, klasės auklėtojo veiklą. Kad pagalba planuojant karjerą būtų veiksmingesnė, vertėtų 

skleisti informaciją apie įvairias mokymosi įstaigas ir karjeros galimybes, organizuoti prasmingus ir 

motyvuojančius pokalbius bei susitikimus su profesinių ugdymo įstaigų atstovais, taip pat 

sistemingai planuoti mokinių ugdymąsi karjerai, prognozuoti, fiksuoti ir lyginti mokinių lūkesčius, 

realią pažangą ir pasiekimus, konkretaus mokinio poreikius, polinkius, motyvaciją ir tolesnio 

mokymosi galimybes, ateityje ieškoti galimybės prie centro įsteigti profesinio ugdymo įstaigą. 

Tėvų pedagoginis švietimas paveikus (3 lygis).  

Tėvų pagalba mokantis gera ir yra išskiriama kaip stiprusis centro veiklos aspektas. 

Susitikime su išorės vertintojais dalyvavusių tėvų nuomone, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas 

padedant vaikui vyksta kryptingai. Daugelis tėvų domisi savo vaikų ugdymu, informacijos apie 

vaikų mokymąsi pakanka. Yra sudarytos geros sąlygos tėvams lankytis centre, jie kviečiami į 

renginius, kuriuose dalyvauja beveik visi mokinių tėvai. Daugelis renginių arba pamokos veiklų yra 

orientuotos į tai, kad mokinių tėvai turi dalyvauti mokinių mokymosi procese: padeda ruošti namų 

darbus, kuria kartu su vaikais darbus įvairioms parodoms. Sveikintina tai, kad dažnai tėvai padeda 

arba inicijuoja įvairias veiklas, kurios motyvuoja ne tik vaikus, bet ir tėvus ruošti įvairius darbelius 

konkursams, parodoms, pavyzdžiui, tėvai inicijavo vasaros atidarymo šventę „Vasaros piknikas“, 

kūrė mozaikas minint Tarptautinę Tolerancijos dienos savaitę „Tolerancijos mozaika“, dalyvavo 

darbų parodoje-akcijoje „Žibintų šventė“, parodai „Kalėdinis žaisliukas“ darbus kūrė taip pat vaikai 

kartu su tėvais. Mokinių tėvai aktyviai dalyvauja savo vaikų pusmečių rezultatų aptarimuose 

individualiai su vaiko mokytojais, specialistais.  

Tėvų švietimo politika tinkama. Centras skiria pakankamai dėmesio tėvų informavimui, 

išnaudodamas interneto svetainę, socialinio tinklo Facebook paskyrą, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 

elektroninio dienyno galimybes. Centro teikiama informacija, jos pateikimo periodiškumas ir 

kokybė tenkina daugumos, susitikime su išorės vertintojais dalyvavusių, tėvų poreikius. Su centro 

dokumentais tėvai supažindinami bendrų susirinkimų metu, taip pat tėvai paminėjo, kad reikiamą 

informaciją randa interneto svetainėje. Tėvų susirinkimų temas pasirenka centro administracija, 

siūlo specialistai. Centre organizuojami savigalbos grupių susitikimai „Tėvai – tėvams“. Dalis 

susitikimų būna teminiai, pavyzdžiui, „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio 

problemos ir sprendimai“, „Gyvūnų terapija: ką išbandėme arba ką norėtume išbandyti”, 

„Alternatyvi komunikacija” ir kt. Organizuojami mokymai, seminarai aktualiomis temomis. Šių 

seminarų lektoriais dažniausiai būna centro psichologės, kiti specialistai tėvus konsultuoja 

individualiai. Išorės vertintojai pastebi, kad centre daugiau organizuojami individualūs susitikimai 

su mokinių tėvais. Pastebėtina, kad mokinių tėvai aktyviai dalyvauja centro organizuojamuose 

renginiuose, šventėse, akcijose. 

 

5. CENTRO STRATEGINIS VALDYMAS 

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro strateginis valdymas vertinamas gerai (3 lygis). Centro 

strategija tinkama (3 lygis).  

Centro vizija ir misija atspindi mokyklos filosofiją, savitumą, originalumą, motyvuoja 

bendruomenę aukštiems siekiams. Susipažinti su misija, vizija, prioritetu ir strateginiu tikslu yra 

galimybė centro interneto svetainėje. Bendruomenės nariai pokalbiuose aiškiai nurodo strateginį 

tikslą, turi bendrą supratimą apie centro pagrindinę vertybę – vaiką, kuriam sukurtos sąlygos 
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gyventi ir mokytis sveikoje, saugioje ir estetiškoje aplinkoje bei naudotis ugdymo reikalavimus 

atitinkančia mokymo baze. Centre ugdomi 94 mokiniai: 36 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl regėjimo bei 58 ugdytiniai, kurie  turi autizmo spektro sutrikimų bei kompleksinių 

negalių. Mokiniai yra ugdomi specialiosiose ir lavinamosiose klasėse. 

2016–2018 m. strateginiame veiklos plane suformuluota ugdymo įstaigai veiksminga misija, 

ugdymo filosofija, pateikiama išorinės aplinkos analizė (PEST), SSGG, vidinės aplinkos analizė, 

strateginiai tikslai ir uždaviniai. Rengiant strateginį planą vadovautasi regioninę bei valstybinę 

švietimo politiką reglamentuojančiais dokumentais, centro veiklos ataskaitomis, įsivertinimo 

išvadomis, visos bendruomenės pasiūlymais ir rekomendacijomis. Metiniuose veiklos planuose 

priemonės, atsakingi asmenys, ištekliai, planuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Įžvelgiamas 

strateginio plano bei metinių veiklos planų tikslų ryšys ir dermė su ankstesnių metų planais. 

Planavimo dokumentai skelbiami centro interneto svetainėje. Iš pokalbių su mokytojais ir 

dokumentų analizės nustatyta, kad strateginis planas ir metinis veiklos planas yra pateikiami 

bendruomenės svarstymui. Centro bendruomenės narių teigimu, mokytojai ir keletas mokinių 

dalyvauja ugdymo plano, strateginio ir veiklos plano rengimo darbo grupėse. Iš veiklos analizės, 

aplinkos stebėjimo ir pokalbių su bendruomene matyti, kad centras tinkamai vykdo suplanuotas 

veiklas, dauguma jaučiasi atsakingi už jų įgyvendinimą,  žino, ko nori pasiekti, supranta, kaip reikia 

veikti, ir, svarbiausia, turi organizacinių gebėjimų tai padaryti. 

Centro įsivertinimas vertinamas gerai (3 lygis).  

Iš pokalbių su mokytojais bei 2015–2016 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos galime 

teigti, kad veikla planuojama kalendoriniams metams. Centre direktoriaus sudaryta įsivertinimo 

darbo grupė naudojasi IQES online instrumentais centro veiklos kokybei įsivertinti. Įsivertinimo 

procesas struktūriškai skaidomas į penkis etapus: pasirengimas, „platusis“ vertinimas, pasirinktos 

srities (sričių) analizė, atsiskaitymas ir informavimas, planavimas. Iš pokalbio su įsivertinimo grupe 

galima teigti, kad centro veiklos pažanga siejama su įsivertinimu, nuolat ieškomi geriausi šiai 

įstaigai tinkantys metodai, įtraukiami nauji darbuotojai. Įsivertinimu siekiama išsiaiškinti centro 

pasiekimus ir trūkumus, nustatyti centro plėtros prioritetus, fiksuoti pažangiosios patirties 

pavyzdžius ir juos skleisti centre. Įsivertinimas yra neatskiriama besimokančio centro kūrimo ir 

funkcionavimo dalis. 

Pasiskirstoma rodikliais ir taikomi anketavimo (sudarius klausimyną) ir dokumentų analizės 

metodai. Surinkus duomenis nustatytos centro stipriosios, silpnosios sritys, tobulintini dalykai, 

pateiktos išvados. Galutiniai rezultatai skelbiami Mokytojų tarybos posėdyje. Remiantis 2014–2015 

m. m. centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitomis, 2015 m. centro plačiojo veiklos kokybės 

įsivertinimo ir rudenį vykusių apklausų išvadomis ir rekomendacijomis, sudarytas 2016 m. centro 

veiklos planas, kuriame numatyti tobulintini veiklos aspektai: Mokymosi motyvacija (2.4.1.); Kiti 

mokinių pasiekimai (3.2.2.);. Aplinkos jaukumas (1.3.3.);. Mokėjimas mokytis (2.4.2.); Mokymasis 

bendradarbiaujant (2.4.3.) Išanalizavus centro 2015 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą 

kasmetiniai įsivertinimo rezultatai rodo mokymo ir mokymosi atotrūkį, t. y. mokytojai mano, kad jie 

dirba labai gerai, tačiau mokiniai nesugeba išmokti, neturi motyvacijos mokytis ar negeba mokytis. 

Siekiant tobulinti pedagogų mokymąsi bendradarbiauti (2.4.3.) ir išsiaiškinti žemos mokinių 

motyvacijos mokytis priežastis (2.4.1.) bei kur reikalingi skubūs pokyčiai, nutarta ištirti pamokos 

kokybę (2.3) per kolegialų grįžtamąjį ryšį, stebint kolegų pamokas. Į gautus rezultatus atsižvelgiama 

strateginiame veiklos plane numatant ateinančių metų prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones. 

Įsivertinimo išvados, naudojamos rengiant centro veiklos planą, padės įstaigai siekti aukštesnių 

rezultatų visose srityse.  

Vadovavimo mokyklai stilius vertinamas gerai (3 lygis). 

Valdymo demokratiškumas tinkamas. Centro vadovai tobulina savo kvalifikaciją, 

demokratiškai inicijuoja ir organizuoja darbą. Jų iniciatyva sudarytos jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartys su VDU, KTU, VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“. Sudarytos bendradarbiavimo 

sutartys su Kauno miesto muziejumi. Muziejus tapo socialiniu partneriu centro vykdytame projekte 

„Mes kartu“. Inicijuota ir sudaryta darbo grupė parengė, laimėjo ir šiuo metu įgyvendina europinį 

projektą „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiems 
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darbo vietoje“. Projekte dalyvauja 32 centro bendruomenės nariai. Inicijuota ir sudaryta darbo grupė 

parengė ir konkurse dalyvauja europinis projektas „Fizinio aktyvumo metodikų kūrimas dirbant su 

mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus“. Centro vadovų iniciatyva keturi bendruomenės 

nariai dalyvavo skaitmeninių mokymų pedagogams programoje „Samsung mokykla ateičiai“. Po 

mokymų buvo sukurta Facebook paskyra centro bendruomenei. Inicijuota ir sudaryta darbo grupė 

metodinio leidinio paruošimui. Parengtos ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, „Pažink, suprask, padėk“. 

Vadovų santykiai su bendruomene grindžiami tarpusavio supratimu, priimant sprendimus 

išklausoma daugumos nuomonė, diskutuojama, inicijuojami kaitos procesai. Centre veikia 

savivaldos institucijos. Iš pokalbių su mokyklos bendruomenės nariais, dokumentų analizės ir 

proceso stebėjimo metu surinktos informacijos vertintojų komanda daro išvadą, kad centro vadovai 

atsakingai ir kryptingai siekia užtikrinti kokybišką centro strategijos įgyvendinimą, rūpinasi visais 

bendruomenės nariais, palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimu, mokytojų ir mokinių santykių 

puoselėjimu. Į centro tobulinimo procesus darbuotojai įtraukiami telkiant juos į darbo grupes, 

komandas. Visuomenei ir bendruomenei informacija apie centro gyvenimą pateikiama Facebook 

paskyroje, interneto svetainėje, kurią ateityje ketinama patobulinti, kad ji būtų informatyvesnė. 

Lyderystė mokykloje potenciali. Centrui vadovauja 27 metų vadybinį stažą turinti II 

vadybinės kategorijos direktorė, 10 metų vadybinį stažą turinti III vadybinės kategorijos 

pavaduotoja ugdymui bei 11 metų vadybinį stažą turinti III vadybinės kategorijos neformaliojo 

švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja. Vadovai skatina mokytojus nuolat tobulinti savo 

kompetencijas, inicijuoja seminarus aktualiais visiems pedagogams klausimais centre. Vykdydami 

pedagoginę priežiūrą, vadovai siūlo pedagogams taikyti naujas mokymo (-si) strategijas, vertinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdus, skatina labiau pritaikyti ugdymo turinį ir 

metodus, naudojant naujausias IKT priemones. Vidaus kontrolės sistema apibrėžta Vidaus darbo 

tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašuose, kasmetiniuose centro veiklos planuose, kituose 

bendruomenės sutarimu parengtuose centro veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Centre 

veikiančios savivaldos institucijos turi ilgametę patirtį. Centre veikia dvi pagrindinės savivaldos 

institucijos – Centro taryba ir Mokytojų taryba. Centro tarybą sudaro mokytojų, aptarnaujančio 

personalo ir ugdytinių tėvų deleguojami atstovai. Esant poreikiui vyresniųjų klasių mokiniai 

kviečiami dalyvauti Centro tarybos posėdžiuose. Mokytojų tarybą sudaro mokytojai, auklėtojai, 

pagalbos mokiniui specialistai. Bendruomenės narių iniciatyvos yra palaikomos ir skatinamos. 

Centro vadovai kryptingai skatina darbuotojus (daugiausia žodžiu, įteikia padėkas, vyksta į 

edukacines išvykas), palaiko ir objektyviai vertina Centro tarybos, Mokytojų tarybos, ir kt. 

iniciatyvas, skatina mokytojų atsakomybę organizuoti ir įgyvendinti įvairius integracinius projektus. 

Lyderiais tampa projektų vykdytojai – dalykų mokytojai. Lyderiai yra ir trumpalaikių bei ilgalaikių 

darbo grupių vadovai, pasitelkiantys grupės veiklai kolegas. Naujai suburta centro bendruomenė 

drąsiai nurodo, jog centrui vadovauja turinti lyderio savybių, kompetentinga ir įsipareigojusi įstaigai 

direktorė. Bendruomenės nariai pripažįsta vadovės iniciatyvas ir veiklą, ir tuo pačiu nurodo, kad ir 

jų mažoje bendruomenėje kiekvienas turi galimybių tapti savo srities lyderiu.  

Išorės vertintojai pokalbių metu pastebėjo, kad centro vadovai siekia kurti atvirą kaitai 

įstaigą. Manoma, kad netolimoje ateityje, sprendžiant pagrindinius centro klausimus, naujai sukurta 

bendruomenė palaipsniui taps viena komanda. 

Personalo valdymas vertinamas gerai (3 lygis). 

Personalo komplektavimas atitinka bendruomenės poreikius ir tai yra stiprusis centro 

veiklos aspektas. Nuo 2015 m. m. pradžios dirba 62 mokytojai, auklėtojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai, kurie turi pakankamai aukštą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją: 1 ekspertas, 26 

metodininkai, 23 vyresnieji mokytojai (auklėtojai), 12 mokytojų (auklėtojų). Mokytojai tobulina 

savo bendrąsias, dalykines kompetencijas ne tik kvalifikacijos tobulinimo centruose, bet ir perima 

gerąją patirtį bendradarbiaujant. Tai patvirtina ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus informacija, kad bendradarbiaujant su pedagogų kvalifikacijos centrais kasmet 

rengiamos ir įgyvendinamos akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos (pvz., 

„Psichologinės pagalbos teikimo ypatumai vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“, 
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Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų komunikacijos ir žaidimo įgūdžių lavinimas“), 

organizuojamos konsultacijos ir gerosios darbo patirties renginiai šalies ir Kauno miesto 

pedagogams. Centro mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai nuolat tobulina savo skaitmeninio 

raštingumo įgūdžius, dalyvaudami įvairiose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, užtikrinat 

kokybišką ir veiksmingą IT naudojimą savo darbe. Centro bendruomenės nariai pastoviai renka ir 

dalinasi informacija apie pasaulyje kuriamas ir į praktiką diegiamas naujausias informacines 

technologijas. 

Centre dirba tiflopedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, auklėtojai, 

gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, kurių patirtis ir kompetencija labai svarbi dirbant 

komandoje ir rengiant bei įgyvendinant ugdymo programas, organizuojant neformalųjį švietimą, 

laisvalaikį ir bendrabučio veiklą. Centro vadovai šiltai bendrauja su visais mokyklos darbuotojais. 

Vadovai atsižvelgia į asmeninius mokytojų pageidavimus, skatinamos ir palaikomos darbuotojų 

iniciatyvos tobulinti asmeninę kvalifikaciją bei įgyti naujų kompetencijų. Iš pokalbių su mokytojais 

paaiškėjo, kad dauguma mokytojų, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, projektinėje veikloje, 

buriasi į tikslines darbo grupes numatytoms veikloms įgyvendinti.  

Materialinių išteklių valdymas vertinamas patenkinamai (2 lygis). Veiklos rodiklis „Lėšų 

vadyba“ vertinamas gerai (3 lygis). 

Centro vadovai turimas lėšas valdo pagal savivaldybės ir vyriausybės reglamentuotą tvarką. 

Centro 2016–2018 m. strateginiame plane paminėta, kad optimalus ugdytinių skaičius įstaigoje 

lemia tai, jog minimaliems pedagoginiams (mokytojų) etatams išlaikyti Mokinio krepšelio lėšų 

pakanka. Skiriamų lėšų pakanka vadovėliams ir būtinoms mokymo priemonėms įsigyti, stinga lėšų 

mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokinių pažintinei veiklai vykdyti. Bendrabučio auklėtojų etatai 

apmokami iš ūkio lėšų. Aptarnaujančiam personalui lėšų pakanka tik minimaliam išlaikymui. 

Mažiausiai lėšų skiriama kitoms išlaidoms apmokėti (už šiukšlių išvežimą, deratizaciją, teritorijos ir 

patalpų apsaugą). Visai neskiriama lėšų ilgalaikio materialiojo turto remontui. Centre ši problema 

sprendžiama panaudojant specialiąsias lėšas, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšas bei 

pritraukiant rėmėjų lėšas. Tarptautinės LIONS organizacijos Kauno M. K. Čiurlionio LIONS, 

Kauno LIONS, Tauro LIONS klubų lėšomis vykdomos edukacinės programos, orientacijos ir 

mobilumo vasaros stovyklos, finansuojamos vaikų kelionės į miesto, šalies, tarptautinius konkursus, 

festivalius. Nebiudžetinės lėšos panaudojamos pagal kasmet Centro tarybos parengtą lėšų 

panaudojimo planą ugdymosi ir poilsio sąlygų gerinimui, materialinės techninės bazės stiprinimui, 

renginių organizavimui. Centro vadovai ieško būdų kaip panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšas. Kartu su KTU ir Lenkijos specialistais parengė projektą, kuris bus įvertintas iki 2016 

m. pabaigos. Direktorė kartu su bendruomene aptaria lėšų poreikius, pateikia bendruomenei išsamią 

metų finansinę ataskaitą. Metų ketvirčio biudžeto suvestinės pateikiamos mokyklos interneto 

svetainėje. Iš pokalbių su mokytojais, tėvais paaiškėjo, kad lėšų tinkamas panaudojimas turėtų 

įtakos mokinių ugdymo proceso kokybės augimui.  

Turto vadyba patenkinama. Centre įrengtos vietos akliesiems ir silpnaregiams mokiniams su 

specialiomis programomis: ekrano didinimo, ekrano skaitymo ir kalbos sintezatoriais, brailio eilute, 

didesnės įstrižainės ekranai; informacinių technologijų kabinete mokytojų darbui yra trys 

kompiuteriai su projektoriais, skeneris, kopijavimo aparatas, aparatas iškiliems piešiniams gaminti, 

intellikeys klaviatūra, lazerinis spausdintuvas, Brailio spausdintuvai, surišimo įranga. Čia mokytojai 

rengia įvairias mokymo priemones mokiniams su regėjimo negalia (didaktinę medžiagą Brailio 

raštu, padidintu šriftu). Centre įrengtos kompiuterinės darbo vietos akliesiems su JAWS ekrano 

nuskaitymo programa, WinBrille programa spausdinimui Brailio raštu ir spausdintuvu. IKT 

priemones kartais naudojamos ugdymo procese, rengiant metodinę ir mokomąją medžiagą, tėvų 

informavimui ir kt. Yra galimybė dirbti su interaktyviąja lenta. Išorinio vertinimo metu vertintojams 

neteko matyti, kad šia lenta naudotųsi, bet vertintojams pokalbiuose ir vaikai ir  mokytojai  teigė, 

kad ja naudojasi. Stebėta ir gerų pavyzdžių. Itin tikslingas vaizdinių priemonių panaudojimas 

pamokose: žmogaus saugos 6c-7a spec. kl., dailės 1a spec. kl., anglų k. 2b spec. kl., lietuvių k. 3d-

4c spec. kl., informacinių technologijų 5c (1gr.) spec. kl., muzikos 2b spec. kl., matematikos 8a 

spec. kl., veiklose: pažintinėje 5b-6b (lavinamoji) kl., 1a-1b-1c-2b kl. judriuosiuose žaidimuose. Šių 
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priemonių naudojimas gerino ugdymo kokybę, padėjo siekti geresnių mokymo (-si) rezultatų, 

stiprino mokinių motyvaciją, pasiekimus ir pažangą. Nepakankamas specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių aprūpinimas kompensacine technika, kompiuterine įranga yra tobulintinas centro veiklos 

aspektas. Ne visose klasėse yra įrengtos kompiuterinės vietos, trūksta Brailio rašomųjų mašinėlių. 

Todėl išorės vertintojai daro išvadą, kad pamokose vertėtų dar daugiau dėmesio skirti turimų (ir 

būsimų) šiuolaikinių informacijos šaltinių ir vaizdinių priemonių įvairovei bei naudojimui 

pamokose. 

Patalpų naudojimas mokykloje tinkamas, bet yra ką tobulinti. Patalpos nėra visiškai 

pritaikytos vaikams su negalia ir tai yra tobulintinas centro veiklos aspektas. Centro pagrindinis 

pastatas statytas 1937 m., jo fasadui būtina renovacija. Esamos centro patalpos dar nėra saugios, 

estetiškos, stimuliuojančios vaikų ugdymąsi. Nepakanka specializuotų kabinetų (logopedų, 

gydomosios gimnastikos). Iškilo poreikis sukurti erdves sensomotoriniam lavinimui (terapijų, 

pojūčių lavinimui ir kt.). Centras neturi sporto salės, lifto. Siekiant dar geresnių ugdymosi 

galimybių, centro savivaldos institucijos inicijavo investicinio projekto lifto ar keltuvo įrengimą. 

Padidėjęs ugdytinių, turinčių įvairias negalias, skaičius įgalino pritaikyti patalpas ir atnaujinti 

mokymosi aplinkas. Per vienerius metus atnaujintos ir suremontuotos septynios klasės, įrengti du 

gydomosios mankštos, logopedinis ir sensomotorikos kabinetas, įrengtos dvi rūbinės, išasfaltuotas 

centro vidinis kiemas, saugiai aptvertas stadionas ir aplinka. Apšiltintos dvi pastato sienos, atliktas 

virtuvėlės remontas, visų vaikų WC kapitalinis remontas. Mokinių poreikiams tenkinti įrengta 

kompiuterių klasė, įvestas belaidis internetas, žaidimų ir poilsio kambariai. Koridoriuose įrengtos 

judriųjų žaidimų, poilsio ir saugaus eismo zonos. Centro aplinka veiksmingai naudojama, 

sudaromos sąlygas tenkinti individualius mokinių ugdymo (-si) poreikius. Biblioteka ir skaitykla 

turėtų būti įstaigos mokymo ir mokymosi vieta. Kaip teigia centro pirminė informacija, čia 

mokytojai ir mokiniai suranda reikalingą informaciją, literatūrą, ją naudoja pamokų pasiruošimui, 

savišvietai. Bibliotekoje ir skaitykloje vaikai mokosi naudotis knygomis, jiems suteikiamos 

dalykinės žinios iš įvairių informacijos šaltinių. Centro bendruomenė nuolat informuojama apie 

naujas knygas, metodinę literatūrą, mokymo priemones. Išorinio vertinimo metu vertintojai šios 

veiklos nepastebėjo. Į biblioteką užeidavo mokytojai pavieniui pasiimti metodinės literatūros. 

Išorinio vertinimo metu teko stebėti, kaip išpakuojamos naujos Brailio rašto ir įgarsintos knygos. 

Jas dažnai dovanoja Lietuvos aklųjų biblioteka, VšĮ ,,Brailio knyga“. Bibliotekininkė teigė, kad 

reikalingus vadovėlius Brailio raštu gauna iš LASUC, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų 

pageidavimus. Iš pokalbių su mokytojais, vertintojai sužinojo, kad skaitykloje vyksta iš anksto 

suplanuotos lietuvių kalbos, rusų kalbos, fizikos, biologijos pamokos. Po pamokų mokiniai kartu su 

auklėtojais ruošia namų darbus, skaito knygas, periodinius leidinius.  

Vertintojai vizito savaitę pastebėjo centre sukurtas pagal galimybes estetiškas erdves: 

eksponuojami darbeliai iš rudens gėrybių, koridoriuose yra sofos ir sėdmaišiai – kėdės, jaukūs 

bendrabučio kambariai. Tačiau ne visos erdvės jaukios, pritaikytos ugdymui, reikalingas remontas. 

Centro vadovai ir aptarnaujantis personalas tinkamai rūpinasi, kad ugdymo erdvės būtų jaukios, 

pritaikytos ugdymui ir poilsiui, kad ugdymo procesas ir renginiai vyktų saugioje bei jaukioje 

aplinkoje. Naujų ugdymosi patalpų sukūrimo projektas galėtų tapti prielaida apsispręsti dėl 

bendruomenėje gvildenamų centro tolimosios ateities perspektyvų – tapti daugiafunkciniu centru 

taip siekiant kokybiško mokymo (si) tęstinumo. 

 

III. CENTRO SAVĘS VERTINIMO VEIKSMINGUMAS 

 

Įsivertinant centro veiklos kokybę vykdomos visos rekomenduojamos įsivertinimo 

procedūros: sudaroma įsivertinimo grupė, atliekamas platusis įsivertinimas, apibendrinami plačiojo 

įsivertinimo rezultatai, organizuojamas giluminis pasirinktos srities vertinimas, gauti rezultatai 

pristatomi Mokytojų tarybos posėdyje. Apie įsivertinimo rezultatus skelbiama centro interneto 

svetainėje. Įsivertinant veiklos kokybę vadovautasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijomis, pastaraisiais metais naudotasi IQES online instrumentais.  
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Pokalbiuose su įsivertinimo grupe nustatyta, kad didelis centro psichologės vaidmuo, 

dauguma mokytojų teisingai suvokia įsivertinimo svarbą centro veiklos planavimui ir tobulinimui. 

Vizito metu nustatyta, kad įsivertinant veiklos kokybę dažniausiai taikomas apklausos metodas.  

Iš Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai pateiktų mokyklos įsivertinimo ataskaitų 

galime teigti, kad 2015 m. atliktos mokinių apklausos per IQES online imtis buvo per maža, todėl 

mokinių atsakymų gautus rezultatus reikėtų laikyti nepatikimais. Tėvų apklausai pasirinkta 

reprezentatyvi imtis. Teiginys „Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, 

koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose“ buvo įvertintas 3,7 balo ir patenka tarp aukščiausių 

šalies rodiklių. Centro įsivertinimo dokumentų analizė rodo nepagrįstai aukštus visų veiklos sričių, 

temų, rodiklių vertinimus, tuo pačiu  ne visada korektiškus veiklos kokybės lygių nustatymus. 

Kadangi centro mokiniai turi specialiuosius poreikius, dauguma tėvų ypatingai jautrūs ir 

norintys tobulinti šios švietimo įstaigos veiklą, įsivertinimui siūloma ieškoti įvairesnių apklausos 

atlikimo galimybių ir būdų, pavyzdžiui, individualius pokalbius, atvejo analizes ir pan.  

 

 

 

 

 

 

Mokyklų išorinio vertinimo                                                                        Snieguolė Vaičekauskienė 

skyriaus vedėja 
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Priedas 

Centro  KONTEKSTINIŲ duomenų suvestinė  

(pateikiama su išorinio vertinimo ataskaita kaip priedas) 

 

Bendra informacija apie mokinius, mokytojus, vadovus 

Mokinių ir klasių komplektų 

skaičius skirtingais mokslo 

metais (mokyklos duomenimis) 

Mokslo metai Komplektų skaičius Mokinių skaičius 

2014–2015 8 50 

2015–2016 14 82 

2016–2017 (vizito 

metu) 

16 94 

 

 

Mokinių, paliktų kartoti kursą, 

skaičius 

2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 

   
 

 

Mokytojų skaičius 

Mokslo metai Skaičius 

2014–2015 32 

2015–2016 29 

2016–2017 m. m. (vizito metu) 31 
 

 

Socialinio, ekonominio konteksto duomenys  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vadovai (nurodyti pareigybes) Vadybinės kategorijos (mokyklos vertinimo metu) 

Direktorius II 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III 

Neformaliojo švietimo ir švietimo 

pagalbos skyriaus vedėjas 

III 

Mokinių šeimos 
  

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 

Socialiai remtinos šeimos 14 16 

Probleminės šeimos Duomenys nerenkami Duomenys nerenkami 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos Duomenys nerenkami Duomenys nerenkami 

Pilnos šeimos 50 55 

Nepilnos šeimos 31 37 

Mokinių pavėžėjimo poreikis Iki 3 km Virš 3 km 

 Pagal ŠVIS 

duomenis 
Mokyklos 

patikslintais 

duomenimis 

Pagal ŠVIS 

duomenis 
Mokyklos 

patikslintais 

duomenimis 

Veža mokinių tėvai -  - 69 

Veža mokykla -  - 17 

Atvyksta kitu būdu (sudaryta 

sutartis su UAB „Kautra“, apmoka 

Kauno miesto savivaldybė ) 

-  - 8 (mokiniai iš kitų 

savivaldybių) 

Mokiniai, 

gaunantys nemokamą 

maitinimą 

Mokslo metai Mokinių skaičius Procentas nuo bendro 

(m. m.) mokinių 

skaičiaus 

2015–2016 26 (iš jų 19 

bendrabutyje) 
32 

2016–2017 28 (iš jų 19 

bendrabutyje) 
30 
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Kita informacija 
 

 

 
 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičius  

(iš viso) 

2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 
(vizito metu iš viso) 

50 82 94 

 

Neformalusis švietimas Centre Už centro ribų 

Lankančių mokinių skaičius: 84 
11 – lanko 1 būrelį, 

73 – du ir daugiau būrelių 

21 
(muzikos mokykla, 

baseinas) 
 

 

Mokslo metai 

Miesto renginiuose Šalies 

renginiuose 

Tarptautiniuose 

renginiuose 
Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

2014–2015 20 14 15 15 10  

2015–2016 50 16 15 15 10  

 

Projektai Socialiniai Mokomieji Bendruomenės Tarptautiniai 

Skaičius/ 

pavadinimas 

(-ai) 

1. Projektas 

„Mano sėkmės 

istorija: 

susitikimai su 

buvusiais Centro 

mokiniais“. 

2. Prevencinis 

projektas 

„Patyčios ir 

smurtas“  
(saugesnio 

interneto savaitė, 

veiksmo savaitė 

„Be patyčių“, 

tolerancijos diena 

ir kt. priemonės).  
3. Trejų metų 

projektas 

„Jaučiuosi 

saugus ir 

sveikas“ 

4. Dalyvavimas 

respublikiniame 

1. „Savarankiško 

gyvenimo savaitė“. 

2. „Vasaros 

orientacijos ir 

mobilumo 

stovykla“.  

3.  Veiklos modelių 

jaunuoliams, 

turintiems regos 

sutrikimų, 

įgyvendinimas, 

siekiant jų 

sėkmingos 

integracijos į  darbo 

rinką. 

4. Pradinių klasių 

projektas „Penki 

pagrindiniai 

pojūčiai“. 

5. Dalyvavimas 

respublikiniame 

mintinio 

1. Projektas, 

skirtas 

Etnografinių 

regionų metams 

pažymėti. 

2. Dalyvavimas 

respublikiniame 

socialiniame 

projekte 

„Kamštelių 

vajus“. 

3. Projektinė 

veikla 

smulkiosios 

motorikos 

lavinimui: „Ką 

gali pirštukai“. 

4. „Aš galiu, kai 

tu esi šalia“ kartu 

Kauno raj. 

Garliavos Jonučių 

vidurine 

1.Projektas 

„AITVARAS. 

Ankstyvoji 

intervencija 

vaikystėje ir 

inkliuzinis aklų ir 

silpnaregių vaikų 

ugdymas Lietuvoje“ 

 

Pastarieji dveji 

mokslo  

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 

Viduti-

niškai 

1–4 

kl. 

5–8 

kl. 

9–10 

kl. 

 Viduti-

niškai 

1–4 

kl. 

5–8 

kl. 
9–10 

kl. 

 

2014–2015  32,8 61,8 60,1   - 1,6 -  

2015–2016  50,5 58,4 47,5   16 15 -  
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projekte 

„Saugesnio 

interneto 

savaitė“ 

5. Ilgalaikis 

projektas su 

Veiverių P. 

Žilinsko 

gimnazija 

„Mokiniai kaip 

socialinė grupė: 

socializacijos 

procesai“. 

6. Projektas 

„Pasaulinė 

autizmo 

supratimo 

diena“. 

7. „Spalio 15-oji 

– pasaulinė 

Baltosios 

lazdelės diena“ 

8. Vaikų vasaros 

poilsio stovykla 

„Mes kartu!“. 

9. VšĮ LASS 

Respublikinio 

centro 

organizuojamas 

žmonių, turinčių 

fizinę negalią, 

mobilumo ir 

savarankiško 

gyvenimo 

įgūdžių ugdymo 

projektas 

„Vasaros 

reabilitacija 

2016“. 

10. Mokinių 

dalyvavimas VšĮ 

„Verslas ar 

menas“ 

edukaciniame 

projekte „Aš 

regiu širdimi“ 

2015 

 

skaičiavimo 

konkurse 

„Matmintinis“. 

6. Projektas 

„Mokausi mokytis“. 

7. Dalyvavimas 

respublikiniame 

edukaciniame 

konkurse „Olympis“ 

8. Projektas 

„Istorinės 

asmenybės“. 

8. Projektas „2016-

ieji metai – 

Bibliotekų metai“. 

10. Dalyvavimas 

Lietuvos aklųjų 

bibliotekos ir 

Nacionalinės M. 

Mažvydo 

bibliotekos projekte 

„Kultūros paveldo 

atvėrimas 

akliesiems ir 

silpnaregiams“ 

11. Projektas- 

seminaras „Visiems 

kitaip“: teorinis- 

praktinis tiksliųjų ir 

gamtos mokslų 

užsiėmimas 

„Pasaulio gyvūnai“. 

12. Projektai „Kur 

bakūžė samanota“ ir 

„Ką pasakoja senoji 

troba“  

 

 

 

mokykla. 

5.Tarptautinė 

tolerancijos 

diena. 

6. Projektas 

„Pagauk vėjo 

dvelksmą“. 

 

 

 

* Socialiniai projektai – socialinius emocinius įgūdžius formuojančios programos ir 

projektai, nukreipti į santykius ir mikroklimatą (pvz.. „OLWEUS“, „Antras žingsnis“ ir t.t.); 

* Mokomieji projektai – dalykiniai ir informaciniai projektai (pvz. karjeros ugdymui, 

psichikos sveikatai, žalingiems įpročiams ir t.t.); 
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*Bendruomenės – projektai, kurie vyksta už mokyklos ribų su kitomis organizacijomis (pvz. 

su senelių ar vaikų globos namais ir t.t.); 

* Tarptautiniai projektai – visi projektai, kuriuose tiesiogiai dalyvauja kitos šalys (pvz. 

įvairūs mokinių mainai, stažuotės ir t.t.). 


