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Pasirinkti rodikliai 

Sritis Tema Rodiklis Raktinis žodis 

2. 

Ugdymas(is) ir 

mokinių 

patirtys 

2.1.Ugdymo(si) 

planavimas 

2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

  

Poreikių pažinimas 

  2.2. 

Vadovavimas 

mokymuisi 

2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas  

Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas 

  2.2. 

Vadovavimas 

mokymuisi 

2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas  

  

Įvairovė 

  



Rodiklis – 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 
 

Siekiama sužinoti (atlikta anketinė apklausa): 

• ar mokykloje sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai; 

• ar atliekami tyrimai, diagnostinio vertinimo rezultatai sudaro galimybę laiku 

atpažinti individualius ugdymosi poreikius, polinkius bei galimybes;  

• ar į tyrimų (diagnostinio vertinimo) rezultatus atsižvelgiama, planuojant visų ir 

kiekvieno mokinio ugdymą (dalykų ir neformaliojo ugdymo veiklų pasiūlą, 

mokymosi veiklų diferencijavimą ir (ar) individualizavimą)? 



Rodiklis – 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  
 Siekiama sužinoti (atlikta anketinė apklausa): 

• ar mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes į kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(si); 

• ar taikomi įvairūs nenuolatiniai mokinių pergrupavimo pagal jų mokymosi poreikius 

būdai. 

• ar skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas keliant individualius, su kiekvieno 

mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, 

užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą; 

• ar kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, 

išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose; 

• ar derinamas individualus, partneriškas, grupinis, visos klasės ir tinklinis mokymasis? 



Tyrimo eiga: 

• 1–8 klasių tėvams paruošta anketinė apklausa, ar mokytojai suteikia 

informaciją apie mokinį, pažįsta mokinio poreikius, polinkius, galimybes. 

•  1–8 klasių mokytojams ir 3–8 klasių mokiniams paruošta anketinė apklausa 

apie poreikių pažinimą, diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą ir 

įvairovę.  



Tyrimo metodai: 

• Anketinė apklausa IQESonline; 

• Anketinė apklausa „Mokinių mokymosi stiliai“. 



Apklausta: 

• 108 (40,9 proc.) 3-4 klasių mokiniai 

• 403 (80,1 proc.) 5-8 klasių mokiniai 

• 219(45,6 proc.) 3-4 klasių tėvų 

• 186 (36,2 proc.) 5-8 klasių tėvai 

• 58 (67,2 proc.) 1-8 klasių mokytojai 

 



Rodiklis: 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 

Raktinis žodis: Poreikių pažinimas 



Mokytojai teigė, kad mūsų mokykloje sistemingai 
analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai 

 

Visiškai sutinku 
59% 

Ko gero, sutinku 
38% 

Visiškai nesutinku 
3% 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku



Mokytojas planuodamas mokinių ugdymą(si) atsižvelgia į 
diagnostinių testų ir kitus mokinių ugdymo(si) rezultatus. 

47% 

42% 

8% 

3% 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku



Planuodami mokinių ugdymą(si) mokytojai atsižvelgia į 
pagalbos mokiniui specialistų rekomendacijas. 
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29% 

0% 

6% 

0% 

Mokytojai 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku

Nėra duomenų (ND)



Mokytojai koreguoja mokinių ugdymo(si) planus 
atsižvelgdami į kintančius mokinių poreikius. 

 

70% 

27% 

0% 

3% 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku
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 Mokytojai pastebi, kas mokiniui nesiseka, paaiškina. 



Mokytojai gerai pažįsta mokinio poreikius. 
 

35% 

56% 

8% 
1% 

1–4 kl. tėvai 

Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku

9% 

47% 
39% 

5% 

5–8 kl. tėvai 

Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku

76% 

22% 
0% 3% 

1–8 kl. mokytojai 

Visiškai sutinku Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku Visiškai nesutinku



Išvados (1) 

• Beveik visi mokytojai sutinka, kad mūsų mokykloje sistemingai analizuojami 

mokinių ugdymosi poreikiai. 4 lygis. 

• Dauguma mokytojų, planuodami mokinių ugdymą(si) atsižvelgia į diagnostinių 

testų ir kitus mokinių ugdymo(si) rezultatus. 3 lygis. 

• Beveik visi mokytojai sutinka, kad tiriant mūsų mokyklos mokinių ugdymosi 

poreikius bendradarbiauja  mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 4 lygis. 

 

 

 

 

 



Išvados (2) 

• Beveik visi 3–4 klasių apklaustieji nurodė, kad mokytojai pastebi, kas mokiniui 

nesiseka, paaiškina(4 lygis), o dauguma 5–8 klasių mokinių teigia, kad 

mokytojai pastebi, kas jiems nesiseka, paaiškina (3 lygis). 

• Beveik visi mokytojai teigia, kad žino vaikų poreikius (4 lygis), o dauguma 1–8 

klasių tėvų mano, kad mokytojai gerai pažįsta jų vaikų poreikius (3 lygis). 

• Beveik visi mokytojai skatina ir padeda mokiniams atpažinti, įsivertinti savo 

mokymo(si) poreikius (4 lygis). 

 

 



Rekomendacijos 
• Mokytojams reflektuojant apie pamoką įtraukti  klausimus ( pvz. Ar pamokoje turėjote 

galimybę pasirinkti užduotis?) 

• Dalykų mokytojams kiekvieno pusmečio pabaigoje pasidomėti, kaip jų mokiniai 

jaučiasi, kas patiko/nepatiko, ko išmoko, kokie jų lūkesčiai. 

• Metodinių grupių planuose numatyti mokytojų dalijimąsi gerąja patirtimi mieste ir 

respublikoje: kaip skatinti mokinius atliekant užduotis panaudoti žinias įgytas ir kitų 

dalykų pamokose, kaip skatinti ir padėti mokiniams atpažinti, įsivertinti savo 

mokymo(si) poreikius, kaip koreguoti mokinių ugdymo(si) planus atsižvelgiant į 

kintančius mokinių poreikius, kaip planuojant pamokos turinį, eigą ir metodus, domėtis 

mokinių turima patirtimi mokoma tema ir atsižvelgti į ją, kaip pastebėti mokinių 

gebėjimų kaitą ir atsižvelgti į ją koreguojant atskirų mokinių tolesnį mokymą(si) 

pamokose. 



Kokybės lygis: 

• Rodiklis: 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 

• raktinis žodis Poreikių pažinimas priskirtas 3 kokybės vertinimo lygiui 

    



Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  

Raktinis žodis: Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas 

 



Mokytojas planuodamas pamoką pritaiko temos 
keliamus tikslus ir uždavinius atskirų mokinių poreikiams. 

53% 41% 

3% 3% 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku



Mokytojai su mokiniais aptaria mokinių pasiekimus, 
tikslus, lūkesčius susijusius su mokinių mokymusi. 
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Mokytojas planuodamas pamokos turinį, eigą ir metodus 
domisi mokinių turima patirtimi mokoma tema ir atsižvelgia į ją. 
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Mokytojai pateikia skirtingas užduotis. 
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Mokytojai sistemingai informuoja mokinių tėvus apie 
progimnazijoje taikomus diferencijavimo, individualizavimo ir 

suasmeninimo būdus. 

42% 

33% 

16% 
8% 

1–4 kl. tėvai 

Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku

17% 
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Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku



Mokytojai skatina ir padeda mokiniams išsikelti 
individualius mokymosi tikslus, planuoti savo mokymą(si). 
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Išvados (1) 

• Beveik visi mokytojai, planuodami pamoką pritaiko temos keliamus tikslus ir uždavinius 

atskirų mokinių poreikiams (4 lygis). 

• Beveik visi mokytojai su mokiniais aptaria mokinių pasiekimus, tikslus, lūkesčius susijusius su 

mokinių mokymusi (4 lygis), bet tik dalis 5–8 klasių  mokinių teigia, kad  mokytojai aptaria 

(2 lygis).  

• Beveik visi mokytojai, planuodami pamokos turinį, eigą ir metodus domisi mokinių turima 

patirtimi mokoma tema ir atsižvelgia į ją (4 lygis). Dauguma mokinių teigia, kad mokytojai 

atsižvelgia į jų mokymosi poreikius ir kelia jiems individualius mokymosi tikslus (3 lygis). 

• Dauguma mokytojų sudaro mokiniams galimybę rinktis skirtingo sudėtingumo užduotis (3 

lygis). Dalis 3–8 klasių mokinių teigė, kad mokytojai jiems ir jų draugams pateikia skirtingas 

užduotis (2 lygis).  

 

 

 

 

 



Išvados (2) 

• Dauguma mokytojų ir 5–8 kl. tėvų teigia, kad mokytojai informuoja 1-8 kl. 

tėvus apie progimnazijoje taikomus diferencijavimo, individualizavimo ir 

suasmeninimo būdus (3 lygis), o beveik visi 1–4 kl. tėvų teigė, kad 

mokytojai informavo (4 lygis). 

• Beveik visi mokytojai skatina ir padeda mokiniams išsikelti individualius 

mokymosi tikslus, planuoti savo mokymą(si) (4 lygis), o dauguma 5–8  kl. 

mokinių teigia, kad mokytojai skatina juos pačius kelti individualius 

mokymosi tikslus (3 lygis). 

 



Rekomendacijos 

• Mokslų metų pradžioje (rugsėjį), kiekvienas mokytojas turi informuoti tėvus 

per dienyną, kokius metodus taiko pamokoje(se) (individualus ar 

diferencijuotas darbas pamokoje; vertinimo sistema: kaupiamasis 

vertinimas, formalusis vertinimas ir kt.). 

• Mokytojams pagal poreikį (mokytojų, tėvų) su mokinių tėvais aptarti 

mokinių pasiekimus, tikslus, lūkesčius susijusius su mokinių mokymusi, sudaryti 

mokiniams galimybę rinktis skirtingo sudėtingumo užduotis, planuojant 

mokinių ugdymą(si) atsižvelgti į kitų tyrimų apie mokinių ugdymo(si) 

poreikius rezultatus, sudaryti sąlygas mokiniams mokytis įvairiose aplinkose. 

 

 



Kokybės lygis: 

• Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  

• raktinis žodis diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas priskirtas 

3 kokybės vertinimo lygiui 
    



Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  

Raktinis žodis: Įvairovė 

 



Mokytojai sudaro sąlygas mokiniams mokytis kartu, 
dalytis tarpusavyje įgytomis žiniomis ir patirtimi. 

68% 

24% 

5% 

3% 

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku



Dėstomųjų dalykų pamokose mokytojai taiko 
įvairius mokymosi būdus. 
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Mokytojai pamokas veda ne tik klasėje. 
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Išvados 

• Beveik visi mokytojai sudaro sąlygas mokiniams mokytis kartu, dalytis tarpusavyje įgytomis 

žiniomis ir patirtimi (4 lygis). 

• Dauguma 3–4 klasių apklaustųjų mokinių teigė, kad dėstomų dalykų pamokose mokytojai 

taiko įvairius mokymosi būdus (3 lygis), o  5–8 klasių tik dalis mokinių teigia, kad dėstomų 

dalykų pamokose mokytojai taiko įvairius mokymosi būdus (2 lygis), o beveik visi mokytojai 

teigė, kad taiko įvairius mokymosi būdus (4 lygis). 

• Dalis 3–8 klasių apklaustųjų mokinių teigė, kad mokytojai pamokas veda ne tik klasėje (2 

lygis). 1–8 kl. tėvai nurodė, kad dalis mokytojų pamokas veda ne tik klasėje (2 lygis). 

 

 

 

 



Rekomendacijos 

• Dalykų mokytojams nuolat diferencijuoti darbą pamokose, sudaryti sąlygas 

mokiniams rinktis savo sprendimo būdus, tempą, mokymosi priemones. 

• Dalykų mokytojams dažniau sudaryti sąlygas mokiniams rinktis įvairesnį darbo 

atlikimą: su draugu, vienam ar grupėje. 

• Priklausomai nuo savaitinių pamokų skaičiaus vesti pamokas kitoje aplinkoje ir 

fiksuoti dienyne prie temos, klasės darbų ir numatomų pasiekimų skiltyje. 

 

 

 

 



Kokybės lygis: 

• Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  

• raktinis žodis įvairovė priskirtas 3 kokybės vertinimo lygiui 

    



Darbo grupė: 

• Snieguolė Stakvilionė 

• Irina Danilienė 

• Regina Jonaitienė 

• Romualda Gavorskienė 

• Jūratė Drevinskienė 

• Valerija Nečepurenko 

• Angelė Ščerbiakienė 

• Kuruojantis vadovas – Loreta Eitutienė 

 


