
 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro 

2020 m. veiklos įsivertinimo ataskaita 
                                                   

    Remiantis Centro 2019-2021 m. strateginiu planu ir 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis suformuluoti Centro veiklos tikslai 2020 m.: 

2020 m. keliami šie Centro veiklos tikslai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, formaliąją ir neformaliąją ugdomąją veiklą siejant su ugdytinių 

gyvenimo patirtimis įvairiuose kontekstuose, panaudojant mokinio krepšelio, GPM ir specialiąsias 

lėšas. 

2. Plėsti ir pritaikyti mokymąsi skatinančias socialinę ir emocinę aplinkas tyrinėjimams, 

žaidimams, atradimams, naudojant įvairias šiuolaikines priemones, panaudojant mokinio 

krepšelio, GPM, specialiąsias ir rėmėjų lėšas. 

3. Skatinant bendruomenės narių profesinį mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą, plėtoti Centro 

metodinę konsultacinę veiklą, panaudojant mokinio krepšelio, GPM, specialiąsias lėšas.  

 

Tobulinti pasirinkti 2020 m. Centro veiklos aspektai: 

2.3. Mokymosi patirtys. 

2.1. Ugdymo planavimas. 

2.2. Vadovavimas mokymuisi. 

4.2.1. Veikimas kartu. 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

 

Numatyti 2020 m. Centro veiklos įsivertinimo žingsniai:   

1. Giluminis įsivertinimas; 

2. Giluminio įsivertinimo duomenų aptarimas ir rezultatų apibendrinimas metodinėse 

grupėse; 

3. Rezultatų ir išvadų apibendrinimas įsivertinimo grupėje; 

4. Rekomendacijų  tolimesnės veiklos tobulinimui pateikimas bendruomenei; 

5. Platusis įsivertinimas;  

6. Plačiojo įsivertinimo duomenų aptarimas ir rezultatų apibendrinimas metodinėse grupėse; 

7. 2020 m. Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ir išvadų apibendrinimas bei 

padarytos  pažangos nustatymas; 

8. Priimti sprendimus – pasiūlyti tikslus ir tobulintinas sritis 2021 m. Centro veiklos planui. 

 

2020 m.   Centro veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 

 

     Centro veiklos kokybės giluminis įsivertinimas vyko 2020 m. balandžio ir lapkričio – 

gruodžio mėn, naudojant internetinę IQES Sistemą. Dėl pandemijos, ugdymui vykstant nuotoliniu 

būdu, atlikta apklausa Ugdymo (2 srities)  kokybei įvertinti.  

Įsivertinimas vyko etapais: 

- pasirinkta tiriamoji sritis; 

-  įsivertinimo iliustracijų sudarymas; 

- pasirinktos srities veiklos rodiklių įvertinimas anoniminėje apklausoje; 

- duomenų aptarimas; 

- rezultatų apibendrinimas; 

- rekomendacijų tolimesnės veiklos tobulinimui pateikimas. 

 



Anketinę apklausą atliko mokinių tėvai ir vyresnių klasių mokiniai. Klausimynų duomenis 

apibendrino internetinė IQES Sistema. 1-10 klasių ugdytinių tėvai suskirstyti į 3 grupes: pradinių 

klasių, 5 - 10 lav. kl,  5-10 kl. dėl  mokinių skirtingų savarankiško mokymosi gebėjimų. 

 

Pradinio ugdymo 1-4 klasių mokinių tėvų, globėjų nuotolinio  

Ugdymo (2 srities) įvertinimo rezultatai 

Į klausimus atsakė 63 % Centro pradinių klasių mokinių tėveliai, globėjai. 

Vaikui užtenka laiko pailsėti ir užsiimti mėgstama veikla – 3,6 (92 %) 

Vaikas turi visas reikiamas priemones ir sąlygas nuotoliniam ugdymuisi - 3,5 (86 %) 

Vaikas jaučiasi gerai – 3,4 (92 %) 

Vaikui geriau atlikti užduotis, nei dalyvauti vaizdo pamokose – 3,0 (74%) 

Reikia pedagogų konsultacijų – 2,9 (67 %) 

Reikia specialistų konsultacijų – 2,8 (61 %) 

Mano vaikui geriau “gyvos” vaizdo pamokos, nei užduotys savarankiškam darbui – 2,2 (33 %) 

Mano vaikas nuotoliniu būdu mokosi savarankiškai (su nedidele pagalba) – 1,8 (19 %) 

Mano vaikas bendrauja (nuotoliniu būdu) su bendraamžiais, draugais – 1,5 (11 %) 

 

Tinkamiausias vaizdo pamokų per dieną skaičius: 

60 % tėvelių mano, kad nei vienos pamokos nereikia. 

40 % tėvelių mano, kad 1-2 pamokos per dieną. 
 

Pagrindinio ugdymo 5 - 9 lav. klasių mokinių tėvų, globėjų nuotolinio 

Ugdymo (2 srities) įvertinimo rezultatai 

Į klausimus atsakė 70 % Centro 5 – 9 lavinamųjų klasių mokinių tėveliai, globėjai. 

Vaikui užtenka laiko pailsėti ir užsiimti mėgstama veikla – 3,5 (93 %) 

Vaikas turi visas reikiamas priemones ir sąlygas nuotoliniam ugdymuisi - 3,4 (93 %) 

Vaikas jaučiasi gerai – 3,3 (80 %) 

Mano vaikui geriau atlikti užduotis savarankiškai, nei dalyvauti vaizdo pamokose – 2,9 (73 %) 

Reikia pedagogų konsultacijų – 2,9 (80 %) 

Reikia specialistų konsultacijų – 2,6 (62 %) 

Mano vaikas nuotoliniu būdu mokosi savarankiškai (su nedidele pagalba) – 2,2 (47 %) 

Mano vaikas bendrauja (nuotoliniu būdu) su bendraamžiais, draugais – 1,9 (27 %) 

Mano vaikas geriau “gyvos” vaizdo pamokos, nei užduotys savarankiškam darbui – 1,7 (13 %) 

Tinkamiausias vaizdo pamokų per dieną skaičius: 

60 % tėvelių mano, kad nei vienos pamokos nereikia. 

40 % tėvelių mano, kad 1-2 pamokos per dieną. 
 

Pagrindinio ugdymo 5 - 10 klasių mokinių tėvų, globėjų nuotolinio 

Ugdymo (2 srities) įvertinimo rezultatai 

Į klausimus atsakė 78 % Centro 5 – 10 klasių mokinių tėveliai, globėjai. 

Vaikas turi visas reikiamas priemones ir sąlygas nuotoliniam ugdymuisi - 3,6 (80 %) 

Reikia pedagogų konsultacijų – 3,6 (89 %) 

Mano vaikui geriau “gyvos” vaizdo pamokos, nei užduotys savarankiškam darbui – 3,4 (100 %) 

Reikia specialistų konsultacijų – 3,3 (78%) 

Vaikui užtenka laiko pailsėti ir užsiimti mėgstama veikla – 3,2 (80 %) 

Vaikas jaučiasi gerai – 2,9 (70 %) 

Mano vaikas bendrauja (nuotoliniu būdu) su bendraamžiais, draugais – 2,9 (60 %) 

Mano vaikas nuotoliniu būdu mokosi savarankiškai (su nedidele pagalba) – 2,3 (40%) 

Vaikui geriau atlikti užduotis, nei dalyvauti vaizdo pamokose – 2,1 (20%) 

Tinkamiausias vaizdo pamokų per dieną skaičius: 

50 % tėvelių mano, kad 1-2 pamokos per dieną, 

30 % tėvelių mano, kad visos, 

20 % tėvelių mano, kad 3-4 pamokos per dieną. 



Pagrindinio ugdymo 7 - 10 klasių mokinių nuotolinio 

Ugdymo (2) srities įvertinimo rezultatai 
 

Į klausimus atsakė 73 % Centro 7 – 10 klasių mokinių, pakviestų dalyvauti apklausoje. 

Jei reikia, visuomet galiu kreiptis į mokytoją, auklėtoją ar kitus darbuotojus – 3,3 (90 %) 

Jei nesuprantu temos, mokytojas man visuomet paaiškina – 3,1 (73 %) 

Noriu į mokyklą – 2,9 (70 %) 

Karantinas, viruso baimė sukelia daug emocijų, bet aš jaučiuosi saugus – 2,8 (64 %) 

Kai patiriu mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į mokytojus – 2,8 (60 %) 

Žinau, kad mokyklos pschologas, socialinis pedagogas ir kiti mokytojai, prireikus, man tikrai 

padėtų – 2,8 (55 %) 

Kasdien po pamokų bendrauju su draugu – 2,6 (70 %) 

Kai man nesiseka, iškyla mokymosi sunkumų, aš dažniausiai prašau savo tėvų pagalbos – 2,5  

(55 %) 

Aš gerai miegu – 2,5 (55 %) 

Man lieka laiko mėgstamai veiklai (ne mažiau nei 3 val.) – 2,4 (36 %) 

Kai iškyla mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į bendraklasius – 1,6 (18 %) 

Aš dažniausiai pasitikiu savimi, tikiu, kad galiu pats savarankiškai atlikti mokymosi užduotis – 1,8 

(9 %) 

 

Kaip sekasi mokytis nuotoliniu būdu: 

29 % mokinių mano, kad patenkinamai, 

29 % mokinių mano, kad silpnai, 

29 % mokinių mano, kad vidutiniškai, 

14 % mokinių mano, kad gerai, 

7 % mokinių mano, kad labai gerai. 

 

Kai vyksta nuotolinės pamokos: 

54 % - dalyvauju, kai liepia tėvai ar mokytojai, 

46 % - visada dalyvauju. 

 

Gauti rezultatai aptarti pedagogų metodinėse grupėse ir  remiantis   2020-03-30 Nr. SR-1494 

“DĖL UGDYMO PROCESO IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU 

BŪDU”, Nacionalinės Švietimo Agentūros Specialiųjų pedagogų parengtomis rekomendacijomis, 

pateikė Centro įsivertinimo grupei savo pasiūlymus nuotolinio ugdymo tobulinimui. Centro 

įsivertinimo grupė paruošė atskiras rekomendacijas 1 – 4 klasių, 5 – 9 lavinamųjų klasių, 5 – 10 

klasių mokinių nuotolinio mokymo tobulinimui. Rekomendacijos parengtos visiems ugdymo 

procese dalyvaujantiems asmenims. Gauti rezultatai ir rekomendacijos pateiktos Centro 

tinklapyje. 

Rekomendacijos 1 – 4  klasių mokinių nuotolinio mokymo tobulinimui 

1. Mokytojai pamokas organizuoja savarankiškos užduoties, tiesioginės transliacijos 

būdu, video įrašo formatu. Savarankiškas užduotis padeda atlikti mokytojas ar  auklėtojas 

pamokos - konsultacijos metu. 

2. Savarankiško darbo užduotys ir visa su mokinio ugdymu susijusi informacija 

siunčiama mokinio tėvams el. paštu ir talpinama e-dienyne.  

3. Mokytojai rengdami mokomąją medžiagą bei užduotis, informaciją pateikia 

mokiniams suprantamu ir priimtinu būdu. 

4. Video pamokos trukmę numato mokytojas. Trukmė priklauso nuo pamokos 

scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. 

(https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis) 

5. Klasės vadovai kartą per savaitę organizuoja susitikimą su visos klasės tėvais arba 

individualiai (pagal poreikį). 

6. Tėveliai (globėjai) ir pedagogai gali kreiptis tiesiogiai pagalbos į specialistus 

nurodytais kontaktais el.dienyne ir Centro tinklapyje. 

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis


  

Rekomendacijos 5 – 9 lavinamųjų klasių mokinių nuotolinio mokymo 

tobulinimui 

1. Mokytojai pamokas organizuoja savarankiškos užduoties, tiesioginės transliacijos 

būdu ar video įrašo formatu. Savarankiškas užduotis padeda atlikti mokytojas ar  

auklėtojas pamokos - konsultacijos metu. 

2. Savarankiško darbo užduotys ir visa su mokinio ugdymu susijusi informacija 

siunčiama mokinio tėvams el. paštu ir talpinama e-dienyne.  

3. Mokytojai rengdami mokomąją medžiagą bei užduotis, informaciją pateikia 

mokiniams suprantamu ir priimtinu būdu. 

4. Video pamokos trukmę numato mokytojas. Trukmė priklauso nuo pamokos 

scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. 

(https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis) 

5. Klasės vadovai kartą per savaitę organizuoja susitikimą su visos klasės tėvais arba 

individualiai (pagal poreikį). 

6. Tėveliai (globėjai) ir pedagogai gali kreiptis tiesiogiai pagalbos į specialistus 

nurodytais kontaktais el.dienyne ir Centro tinklapyje. 

 

Rekomendacijos 5 – 10 klasių mokinių nuotolinio mokymo tobulinimui 

1. Mokytojai pamokas organizuoja tiesioginės transliacijos būdu, video įrašo ar 

savarankiškos užduoties formatu. Savarankiškas užduotis padeda atlikti mokytojas ar  

auklėtojas pamokos - konsultacijos metu.  

2. Savarankiško darbo užduotys ir visa su mokinio ugdymu susijusi informacija 

siunčiama mokiniams ir/ar jo tėvams elektroniniu paštu bei talpinama e-dienyne.  

3. Mokytojai rengdami mokomąją medžiagą bei užduotis, informaciją pateikia 

mokiniams suprantamu ir priimtinu būdu. 

4. Video pamokos trukmę numato dalyko mokytojas. Trukmė priklauso nuo pamokos 

scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. 

(https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis) 

5. Neskirti papildomai namų darbų, tačiau užbaigti užduotis, pradėtas pamokų metu. 

Užduotis po pamokų padeda atlikti auklėtojas per pasirinktą komunikavimo priemonę 

numatytu laiku (15 – 17 val.). 

6. Tėvai rūpinasi, kad mokiniai laiku susipažintų su e-dienyne ir el. pašte pateikta 

pamokos medžiaga, užtikrintų, kad mokiniai dalyvautų pamokose, laiku atliktų užduotis 

bei pasinaudotų pedagogų pagalba. 

7. Tėveliai (globėjai) ir pedagogai gali kreiptis tiesiogiai pagalbos į specialistus 

nurodytais kontaktais el.dienyne ir Centro tinklapyje. 

 

Mokinių nuomonė apie mokyklą (NŠA) 

2020m. lapkričio – gruodžio mėn. apklausoje dalyvavo 14, 7-10 kl. mokinių, 1 nepabaigė. Iš viso 

pakviestų buvo 17. Apklausa vyko IQES online sistemoje. 

5 aukščiausios vertės 

1. Mokytojai padeda pažinti mano gabumus                                             3,5                                                          

2. Man yra svarbu mokytis                                                                        3,4 

3.   Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo   3,4                          

4. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės                                            3,4                                                                  

5. Man patinka eiti į mokyklą                                                                   3,3 

 

 

 

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis


5 žemiausios vertės 

1. Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu 2,6 

2. Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybe 2,7 

3. Pamokoje aš nebijau suklysti 2,7 

4. Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje             

2,7  

5. Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę 2,9 

 

Tėvų, globėjų nuomonė apie mokyklą (NŠA) 

2020m. lapkričio – gruodžio mėn. apklausoje dalyvavo 70 %  pakviestų tėvų, globėjų. Apklausa 

vyko IQES online sistemoje. 

    5 aukščiausios vertės: 

1. Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos                                 3,4 

2. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo                    3,3  

3. Į mokyklą mano vaikui eiti patinka                                                                               3,2 

4. Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus                                                      3,2 

5. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę                                                         3,2 

 

     5  žemiausios vertės: 

1. Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu                                                                2,5 

2. Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti)                                                                                                                          2,8              

3. Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą                             3,0 

4. Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir 

profesijos pasirinkimo galimybes                                                                                  3,0 

5. Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus                                                               3,0 

 

Platusis Centro veiklos įsivertinimas 

 
Platusis Centro veiklos įsivertinimas atliktas 2020 m. lapkričio  mėnesį, naudojant atnaujintus 

bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklius (2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267). Anketinė 

internetinė apklausa atlikta IQES Oonline Lietuva sistemoje. Dalyvavo Centro vadovai, ugdytinių 

tėvai/globėjai, pedagogai, pedagogų padėjėjai. Pilnai atsakė 67.6 % pakviestų dalyvių. 

 

                              5 aukščiausios vertės 

 

1. Klasės valdymas (2.2.2.)                                    3,6 

2. Ugdytinių darbų demonstravimas (3.1.3.)         3,6                                                              

3. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2.)               3,6                                                              

4. Darbinga tvarka (2.3.2.)                                     3,6 

5. Mokymosi džiaugsmas (2.2.1.)                         3,6 

 

 

5 žemiausios vertės 

 

1. Gyvenimo planavimas (1.1.1.)                          2,9 



2. Savivaldumas ugdantis (2.3.1.)                         3,0                                                                                  

3. Šiuolaikiškumas (3.1.1.)                                    3,1                                                                                                                                                                                                                               

4. Estetiškumas (3.1.2.)                                         3,1 

5. Ergonomiškumas (3.1.2.)                                  3,1 

 

 

 

 

1 pav. Veiklos įvertinimo palyginimas 2018 – 2020 m. pagal temas 

 

 
2 pav. Veiklos sričių įvertinimo palyginimas 2018-2020 m. 

 

2020 m. tobulinti Centro veiklos aspektai 
 

Tobulinti 2020m.veiklos aspektai: 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 m 2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

2.3. Mokymosi patirtys. 3,28 

 

3,38 3,34 0,06 

 

-0,04 

 

2.1. Ugdymo planavimas. 3,41 3,56 3,47 0,06 -0,09 

2.2. Vadovavimas mokymuisi 3,43 3,52 3,5 0,07 -0,02 

4.2.1. Veikimas kartu. 3,4 3,55 3,4 0 -0,15 



3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 3,28 3,47 3,2 -0,08 -0,27 

 

2.3. Mokymosi patirtys 

 

Nr. Veiklos rodikliai 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m 

2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

2.3.1. Ugdymasis 3,1 3,2 3,23 0,13 0,03 

2.3.2. Ugdymas Centro 

gyvenimu 3,45 
3,55 

3,45 

0 -0,1 

 
3 pav. Mokymosi patirtys 

 

Stiprieji aspektai: 

97% respondentų mano, kad santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu; siekiama, 

kad kiekvienas jaustųsi saugus ir reikalingas. 

97%  respondentų mano, kad ugdytiniai mokosi tvarkos, tinkamo elgesio, kuria bendro gyvenimo 

taisykles ir jų laikosi. 

95%  respondentų mano, kad ugdytiniai skatinami bendradarbiauti, padėti kitiems, kartu spręsti 

problemas. 

95%  respondentų mano, kad išmokti dalykai siejami su asmenine patirtimi, siekiant sukurti 

prasmingus ryšius, ugdytiniai skatinami patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar 

veiklos būdą. 

95%  respondentų mano, kad ugdytiniai jaučiasi bendruomenės dalimi, noriai dalyvauja bendrose 

veiklose; skatinama ir palaikoma ugdytinių iniciatyva . 

 

Silpnieji aspektai: 

Tik 76 %  respondentų mano, kad ugdytiniai geba savarankiškai pasirinkti užduotį, susirasti 

reikiamą informaciją ir priemones, paprašyti pagalbos, vertinti atliktą užduotį, ieškoti tinkamo 

sprendimo.  

10 %  respondentų mano, kad Centre trūksta būrelių, renginių įvairovės ir/ar tokių būrelių, 

renginių į kuriuos įtraukiamos ugdytinių šeimos. 

 

2.1. Ugdymo planavimas 

 
Nr. Veiklos rodikliai 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m 
2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

2.1.1. Ugdymo tikslai 3,4 3,55 3,45 0,05 -0,1 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,4 3,55 3,5 0,1 -0,05 

2.1.3. Orientavimasis į ugdytinių poreikius 3,43 3,57 3,47 0,04 -0,1 



 

 
4 pav. Ugdymo planavimas 

 

 

Stiprieji aspektai 

 

98% respondentų mano, kad pamokos, veiklos, užduoties tikslai derinami su kompetencijų ir 

ugdytinio asmenybės ugdymo tikslais, bei su savivaldybės ir nacionaliniais švietimo tikslais. 

97% respondentų mano, kad ugdymo tikslai keliami, atsižvelgiant į ugdytinių patirtį ir aplinkos 

kontekstą, koreguojami, kintant asmens ar aplinkos poreikiams. 

97% respondentų mano, kad veiklos planuojamos lanksčiai pritaikant ugdytinių poreikiams, 

tikslingos, suderintos, viena kitą papildančios. 

96% respondentų mano, kad pastebimi ir ugdomi kiekvieno ugdytinio gabumai ir talentai, centras 

bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

95% respondentų mano, kad sistemingai analizuojami individualūs ugdytinių ugdymosi poreikiai, 

polinkiai bei galimybės, atsižvelgiant į poreikius diferencijuojama veikla. 

 

Silpnieji aspektai 

 

6 % respondentų nepritaria, kad tvarkaraščiai sudaromi, atsižvelgiant į ugdymosi poreikius, 

siekiant, kad būtų kuo patogesni ir naudingesni ugdytiniams.  

6 % respondentų nepritaria, kad Centre aiškiai susitarta dėl paramos ir pagalbos teikimo 

ugdytiniams tvarkos.  

 
2.2. Vadovavimas mokymuisi 

 

Nr. Veiklos rodikliai 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m 

2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

2.2.1. Ugdymosi lūkesčiai ir ugdytinių 

skatinimas 

3,4 
3,5 

3,5 

0,1 0 

2.2.2. Ugdymosi organizavimas 3,45 3,53 3,5 0,05 -0,03 

 



 
                   5 pav. Vadovavimas mokymuisi 

 

 

Stiprieji aspektai 

 

97% respondentų mano, kad ugdymo(si) veiklos skatina smalsumą, įgalina ugdytinius patirti 

sėkmę, džiaugtis savo ir kitų darbais bei pasiekimais.  

97% respondentų mano, kad užduotys ugdytiniams padeda įgyti įvairios prasmingos patirties, 

ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus; mokymasis siejamas su 

mokinių gyvenimo patirtimi.. 

97% respondentų mano, kad drausmė ir tvarka Centre palaikoma aiškiomis, sutartomis 

taisyklėmis, pageidaujamo elgesio skatinimu, asmeniniu ugdytojo pavyzdžiu, sutelkiant dėmesį į 

prasmingą veiklą.  

 

 

Silpnieji aspektai 

 

5 % respondentų nepritaria, kad į ugdymo(si) organizavimą įtraukiami ugdytiniai ir/ar tėvai 

(globėjai), veikla diferencijuojama atsižvegiant į individualius ugdytinių poreikius.  

 

 

4.2.1. Veikimas kartu 

 
99 % respondentų mano, kad bendruomenės narių santykiai grindžiami geranoriškumu ir 

kolegialia pagalba, 98 %  pritaria, kad ugdytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų.  

 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

 
Nr. Veiklos rodikliai 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m 

2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

3.1.1. Įranga ir priemonės 3,2 3,4 3,1 -0,1 -0,3 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3,2 3,5 3,1 -0,1 -0,4 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 3,45 3,5 3,4 -0,05 -0,1 

 



 
                   6 pav. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

 

 
Stiprieji aspektai 

 

97 % respondentų pritaria, kad Centro patalpos dekoruojamos ugdytinių darbais, rengiamos 

ekspozicijos. 

93 % respondentų pritaria, kad ugdytiniai įtraukiami puošiant, tvarkant erdves, aplinką.  

 
Silpnieji aspektai 

 

18 % respondentų nepritaria teiginiui, kad įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo 

reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos.  
15 % respondentų nepritaria teiginiui, kad įrangos ir priemonių pakanka, jos įvairios, skirtingos 

paskirties, atitinkančios įvairius poreikius, tikslingai panaudojamos. 

12 % respondentų nepritaria teiginiui, kad įvairių paskirčių erdvės kuria jaukų interjerą, ugdo 

darnos jausmą. 

 12 % respondentų nepritaria teiginiui, kad ugdymosi aplinka yra patogi, sveika, palanki mokytis; 

erdvės funkcionalios, pritaikytos skirtingiems ugdytinių ir ugdymo(si) poreikiams.  

 

Pažanga 

 
Nr. Veiklos rodikliai 

 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m 

2020/2018 

skirtumas 

2020/2019 

skirtumas 

2.3.1. Ugdymasis 3,1 3,2 3,23 0,13 0,03 

2.2.1. Ugdymosi lūkesčiai ir ugdytinių 

skatinimas 

3,4 3,5 

 

3,5 0,1 

 

 

0 

 

 

 



 
                 7 pav, Didžiausia pažanga 2020 m.  

 

 

2.3.1. Ugdymasis 

2.3.1. Rodiklis – Ugdymasis – 2018 m. plačiajame Centro veiklos kokybės įsivertinime atitiko 

3,1 lygį, 2019 m. – 3,2 lygį, 2020 – 3.23 lygį. 

 

Stiprieji aspektai 

 

95% respondentų mano, kad ugdytiniai skatinami bendradarbiauti, padėti kitiems, kartu spręsti 

problemas . 

 

94% respondentų mano, kad išmokti dalykai siejami su asmenine patirtimi, siekiant sukurti 

prasmingus ryšius, ugdytiniai skatinami patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar 

veiklos būdą.  

Silpnieji aspektai 

 

24 % respondentų nepritaria teiginiui, kad ugdytiniai geba savarankiškai pasirinkti užduotį, 

susirasti reikiamą informaciją ir priemones, paprašyti pagalbos,vertinti atliktą užduotį, ieškoti 

tinkamo sprendimo.  

 

2.2.1. Ugdymosi lūkesčiai ir ugdytinių skatinimas 

 

2018 m. plačiajame Centro veiklos kokybės įsivertinime atitiko 3,4 lygį, 2019 m. – 3,5 lygį, 

2020 m. – 3,5 lygį.  

 

Stiprieji aspektai 

 

97% respondentų mano, kad ugdymo(si) veiklos skatina smalsumą, įgalina patirti sėkmę, džiaugtis 

savo ir kitų darbais bei pasiekimais. 

 

97% respondentų mano, kad užduotys padeda įgyti įvairios prasmingos patirties, ugdytis realiam 

gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus; mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo 

patirtimi. 

 

Silpnieji aspektai 

 

Mokytojai parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis  padėtų įgyti 

įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat 

socialinių sąveikų) ir būtų optimaliai gilus bei auginantis. 

 



 

2020 m. Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

 

Privalumai  Trūkumai  Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai  

2.2.2. Ugdymosi 

organizavimas (klasės 

valdymas) – 3,5 

3.1.1. Įranga ir priemonės – 

3,1 

3.1.1. Įranga ir priemonės  

2.2.1. Ugdymosi lūkesčiai ir 

ugdytinių skatinimas 

(mokymosi džiaugsmas) – 3,5 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka – 

3,1 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai – 3,5 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

(gyvenimo planavimas ) – 3,2 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

4.2.3. Centro tinklaveika – 

3,5 

2.3.1. Ugdymasis 

(savivaldumas ugdantis) – 3,23 

2.3.1. Ugdymasis  

4.3.1. Kompetencija – 3,5 4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 

(planų gyvumas) – 3,28 

4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

2020 m. Centro veiklos kokybės giluminiame įsivertinime tirta 2 sritis „ Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys“ nuotoliniame ugdyme, NŠA mokinių, jų tėvų, globėjų ir mokytojų apklausa 

apie mokyklą. 

2 sritis Ugdymasis) ir mokinių patirtys 2018 m. plačiajame Centro veiklos kokybės įsivertinime 

atitiko 3, 36 lygį, 2019 m. – 3,47 lygį, 2020 – 3.42 lygį. 

Plačiojo ir giluminio įsivertinimų metu gautos išvados:   

Privalumai:  

• Mokiniai turi visas reikiamas priemones ir sąlygas nuotoliniam ugdymuisi.  

• Mokiniams užteko laiko pailsėti ir užsiimti mėgstama veikla. 

• Vyresnių klasių mokiniai įgijo naujų įgūdžių, išmoko savarankiškai prisijungti į 

nuotolines pamokas. 

Tobulintinos pusės:  

• 1 – 5 kl. mokiniams buvo reikalinga nuolatinė tėvų pagalba. 

• Mokytojai parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad nuotolinis 

mokymasis  padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, 

eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat socialinių sąveikų) ir būtų optimaliai 

gilus bei auginantis. 

 

 

Sprendimai Centro veiklos kokybės tobulinimui 2021 metais 

    

Remiantis Centro 2019-2021 m. strateginiu planu ir  2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis  suformuluoti Centro veiklos tikslai 2021 m.: 

2021 m. keliami šie Centro veiklos tikslai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno ugdytinio pastovios, optimalios asmeninės 

pažangos, panaudojant mokinio krepšelio, GPM ir specialiąsias lėšas. 

2. Plėsti ir pritaikyti mokymąsi skatinančias socialinę ir emocinę aplinkas tyrinėjimams, 

žaidimams, atradimams, siekiant kokybiško ugdytinių užimtumo visą dieną, naudojant įvairias 

šiuolaikines priemones, panaudojant mokinio krepšelio, GPM, specialiąsias ir rėmėjų lėšas. 

3. Skatinant bendruomenės narių profesinį mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą, plėtoti Centro 

metodinę konsultacinę veiklą, panaudojant mokinio krepšelio, GPM, specialiąsias lėšas.  

 

 



Tobulinti pasirinkti 2021 m. Centro veiklos aspektai: 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

2.3.1. Ugdymasis 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

 

 


