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2022 m. gruodžio mėn. įstaigoje vykdytas visuminis veiklos kokybės įvertinimas

Dalyviai:

 22 pedagogai 

 54 tėvai. 

Nagrinėtos sritys:

 Vaiko gerovė;

 Ugdymas(is);

 Ugdymo(si) aplinka;

 Ugdymo strategijos;

 Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas;

 Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis;

 Besimokančios organizacijos kultūra.



Išvados

Atlikus 2022 metų įsivertinimo analizę, galima pastebėti, kad pedagogai geriausiai vertina šiuos rodiklius:

 Ugdymo(si) priemonės tikslingos, skirtingos paskirties, pritaikytos vaikų amžiui ir poreikiams (100% pedagogų visiškai sutiko su teiginiu);

 Mokytojai pripažįsta mokymosi visą gyvenimą svarbą ir nuolat naudojasi įvairiomis asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybėmis (100% 
pedagogų visiškai sutiko su teiginiu);

 Vaikai žino, kokio elgesio iš jų tikimasi, mokosi laikytis grupės taisyklių (91% -pedagogų visiškai sutiko su teiginiu, 9 % - sutinka iš dalies) ;

 Mokytojas taiko strategijas, padedančias vaikams kurti darnius santykius ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis (91% - visiškai sutinka, 9%-
sutinka iš dalies);

 Pedagogas žaidimą vertina kaip ugdymo(si), tyrinėjimų, atradimų, įsitraukimo ir džiaugsmo šaltinį (91% - visiškai sutinka, 9%- sutinka iš
dalies).

Silpniau pedagogų įvertinti šie rodikliai:

 Aplinkoje įrengtos erdvės atsipalaidavimui ir ramybei, kuriose vaikai gali pabūti vieni ir pailsėti (18,2% - visiškai sutinka, 59% - sutinka iš
dalies);

 Mokyklos lauko erdvės panaudojamos visapusiškam vaikų ugdymuisi (59% - visiškai sutinka, 31,8% - sutinka iš dalies) ;

 Ugdymo(si) aplinka suskirstyta į logiškai apibrėžtas mažesnes erdves (pagal ugdomas kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar kt.) su 
tam tikrai veiklai tinkamomis priemonėmis, skatinančiomis tyrinėti, žaisti ir ugdytis (50% pedagogų sutiko su teiginiu, 45,5% - sutiko iš 
dalies);

 Aplinkos pritaikymas įvairių poreikių vaikams (50% pedagogų sutiko su teiginiu, 45,5% - sutiko iš dalies);

 Vaikai naudoja jų amžiui tinkamas skirtingos paskirties priemones, informacines ir komunikacines technologijas (59% - visiškai sutinka, 
31,8% - sutinka iš dalies).



Iš pateiktų apklausos rezultatų matyti, kad tėveliai prie stipresnių įstaigos rodiklių priskiria šiuos:

 Vaikai darželyje jaučiasi saugūs (su šiuo teiginiu visiškai sutinka 57,4%, iš dalies sutinka - 37%, 5,6% - visiškai nesutinka);

 Grupės taisyklės pateikiamos suprantamai kiekvienam vaikui, kurių yra laikomasi (55,6% visiškai sutinka, 31,5 % - sutinka iš dalies);

 Vaikų darbai eksponuojami grupėje, darželio aplinkoje (81,5% - tėvelių visiškai sutinka su šiuo teiginiu, 14,8% - sutinka iš dalies);

 Bendraudami su mokytoju  tėvai suteikia informacijos apie savo vaiko stiprybes ir pomėgius (72,7% - visiškai sutinka, 26,4% - sutinka iš 
dalies);

 Mokytojas su tėvais visada elgiasi etiškai, pagarbiai (90,6 % - visiškai sutinka, 9,4 % - sutinka iš dalies);

 Mokytojas leidžia susipažinti tik su mano vaiko pasiekimų aplanku ar kitais asmeniniais duomenimis (83% - visiškai sutinka, 9,4% - sutinka iš 
dalies);

Silpniau tėvų vertinamos sritys:

 Mokykloje organizuojamos bendros šventės, renginiai su tėvais (13% - visiškai sutinka, 42,6% - sutinka iš dalies);

 Ugdymosi erdvių kūrimas ar modifikavimas aptariamas su tėvais (18,5%- visiškai sutinka, 44,4 % - sutinka iš dalies);

 Su tėvais tariamasi dėl mokyklos veiklos tobulinimo (26,4% - visiškai sutinka, 32,1% - sutinka iš dalies);

 Tėvai supažindinami su mokyklos veiklos įsivertinimo/išorinio audito rezultatais (32,1% - visiškai sutinka, 20,8% - sutinka iš dalies).

 Mokytojas kviečiasi tėvus į grupę vesti ugdomąjį renginį (pasakoti apie savo profesijas, keliones, mėgstamas veiklas ir vaikystės knygas, 
keliones) (22,6% - visiškai sutinka, 15,1% - sutinka iš dalies).



Rekomendacijos

 Organizuoti bendras veiklas su tėveliais (šventės, vakaronės, sportiniai 

renginiai);

 Aktyvinti tėvų ir vaikų bendradarbiavimą dalyvaujant ugdymo procese;

 Šeimos lyderystės skatinimas dalyvaujant įstaigos veikloje;

 Įrengti vietas ar erdves atsipalaidavimui ir ramybei, kuriose vaikai gali pabūti 

vieni ir pailsėti.


