
„UGDYMO KOKYBĖS POŽYMIŲ ĮVERTINIMAS ĮSTAIGOJE“. PEDAGOGŲ 
ANKETINĖS APKLAUSOS SUVESTINĖ (2017 m. spalis) 

2017 m. spalio mėn. įstaigoje buvo apklausti pedagogai ir specialistai pagal sudarytą anketą. 
Duomenys pateikiami žemiau. 

ANKETA  

“Ugdymo kokybės požymių įvertinimas įstaigoje (pedagogų nuomonė)” 

 

Pažymėkite tinkamą variantą     

Darbo stažas     4%   iki 10 m.   25%  10-14 m.    17%  15-19 m.    29%  20 -29 m.    25%  30 m.  ir daugiau 

Dirbu        29%   lopšelio gr.   42%  darželio gr.    13%  priešmokyklinėje gr.    17%  specialistė 

Kvalifikacinė kategorija:    4%  auklėtoja/specialistė       46% vyr. auklėtoja/ vyr. specialistė                                   

50% auklėtoja metodininkė/specialistė metodininkė   auklėtoja ekspertė/ specialistė ekspertė 

Žemiau nurodytuose teiginiuose prašome įvertinti ugdymo kokybę ir savo pedagoginę patirtį. Tinkamą 

atsakymą pažymėkite  

Nr. Teiginys Visada Dažnai Kartais Niekada 
1. Planuoju veiklas, kurios atitinka vaiko amžiaus raidą ir interesus 96% 4%   
2. Išlaikau balansą tarp iš anksto suplanuotų ir vaikų inicijuotų veiklų 21% 71% 8%  
3. Padedu vaikams susiformuoti įsivertinimo įgūdžius ir gebėjimą 

priimti sprendimus  
29% 63% 8%  

4. Esant reikalui į vertinimo ir planavimo procesą įtraukiu specialistus 46% 21% 33%  
5. Siūlau veiklų, kurios skatina tyrinėjimą, eksperimentavimą, 

kūrybiškumą 
21% 50% 29%  

6. Ugdytiniai yra įvairių konkursų ir varžybų dalyviai, nugalėtojai už 
įstaigos ribų 

4% 25% 33% 38% 

7. Organizuoju įstaigos ir vietos bendruomenės šventes ir pramogas 4% 55% 33% 8% 
8. Dalyvauju įstaigos darbo grupėse 8% 46% 29% 17% 
9. Rengiu projektus ir akcijas grupėje, įstaigoje ir juos įgyvendinu  42% 58%  
10. Rengiu projektus, akcijas už įstaigos ribų   33% 67% 
11. Organizuoju mokomąsias-pažintines išvykas, ekskursijas 4% 13% 50% 33% 
12. Naudoju prieinamas ir vaikų amžiui tinkamas informacinių 

technologijų priemones ugdymo procese 
4% 42% 50% 4% 

13. Padedu vaikams formuoti teigiamus tarpusavio santykius ir 
gebėjimą bendradarbiauti su kitais 

83% 17%   

14. Vykdau prevencines, sveikatinimo programas 21% 50% 29%  
15. Įsivertinu savo pedagoginės praktikos efektyvumą 66% 17% 17%  
16. Rengiu pranešimus įstaigos ir miesto pedagogams  17% 58% 25% 
17. Įtraukiu šeimos narius, priimant bendrus sprendimus dėl jų vaikų 

ugdymo(si) ir socialinio gyvenimo grupėje 
25% 67% 8%  

18. Kuriu ir palaikau vaikui fiziškai ir emociškai saugią aplinką 87% 13%   
19. Vaiko pažangos vertinimą atlieku kartu su grupės komanda 74% 13% 13%  
20. Rengiu individualias programas pagal vaiko specialiuosius poreikius 8% 13% 33% 46% 

 

× 

× 



Apibendrinimas 

 Veiklas pedagogai planuoja pagal vaiko amžių ir raidą, stengiasi išlaikyti balansą 
ugdymo procese. 

 Didesnis dėmesys teikiamas vaikų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių 
formavimui nei jų įsivertinimo bei gebėjimų priimti sprendimus formavimui. 

 Pedagogai organizuoja projektus ir akcijas įstaigoje, tačiau 67% pedagogų nerengia jų 
už įstaigos ribų.  

 75% pedagogų rengia pranešimus miesto, įstaigos pedagogams, 62% pedagogų 
ugdytiniai dalyvauja konkursuose bei varžybose už įstaigos ribų. 

 Visi pedagogai įsivertina savo veiklos efektyvumą, kuria saugią aplinką vaikams. 

 Visi pedagogai atlieka vaiko pažangos vertinimą, esant reikalui įtraukia specialistus. 

 Ugdymo procese pedagogai rečiau ar dažniau skatina vaikų eksperimentavimą, vykdo 
sveikatinimo ir prevencines programas, tačiau daug rečiau taiko IT priemones ugdymo 
procese. 

 

 


