
 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 2021 M. ATASKAITA 

 

 

1. Tyrimo metodologijos pagrindimas 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, vadovaudamasis 2021 metų veiklos prioritetais 

švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjo 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ŠV1-140, 2021–2023 metais planuoja įgyvendinti prioritetą 

– duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, 

socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

2020-2021 mokslo metais KKLJC organizavo veiklos įsivertinimą, siekiant įvertinti veiklos 

kokybę nuotolinio ir kontaktinio ugdymo organizavimo srityje pagal pasirinktus rodiklius: 

mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas, personalo vadyba, bendradarbiavimas ir 

bendravimas, ugdymo individualizavimas, nuotolinis mokymas. 

Jaunimo centro veiklos įsivertinimas atliktas pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės užtikrinimo metodiką (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342).  

Tyrimo tikslas – įvertinti KKLJC veiklos kokybę nuotolinio ir kontaktinio ugdymo 

organizavimo srityje pagal pasirinktus Ugdymo organizavimo srities rodiklius bei jų aspektus (žr. 1 

lentelę): 

      1 lentelė. Ugdymo organizavimo sritis 

Rodiklis Rodiklio aspektas 

4. Mokytojo kvalifikacija 

ir nuolatinis tobulėjimas.  

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias 

(dalykines ir didaktines) kompetencijas. 

7. Personalo vadyba. 7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

skatinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam mokytojų 

bendrųjų kompetencijų ugdymui. 

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas. 

8. Bendradarbiavimas ir 

bendravimas. 

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, 

rūpintojus), į veiklų planavimą. 

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais. 

9. Ugdymo 

individualizavimas. 

9.1. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir 

atpažinti pažangą jų siekiant. 

9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam tikroms situacijoms 

(COVID-19 pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau 

veiklos dera su planuotu turiniu (NUOTOLINIS mokymas(is). 

 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Įvertinti KKLJC veiklos kokybės lygį ugdymo organizavimo srityje pagal pasirinktus 

rodiklius ir jų aspektus. 

2. Nustatyti stipriausius veiklos rodiklius ir/ar jų aspektus bei tobulintinus veiklos rodiklius ir/ar 

jų aspektus. 

3. Pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip gerinti ugdymo veiklos organizavimą, siekiant 

kuo aukštesnės NVŠ programų vykdymo kokybės ir klientų pasitenkinimo ugdymo procesu. 



Tyrimo respondentai: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojai ir 

koncertmeisteriai; mokiniai nuo 14 m.; mokinių tėvai, globėjai. 

Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas - anketinė anoniminė apklausa. 

Anketinės mokytojų, mokinių bei jų tėvų apklausos atliktos Google Formų platformoje. Tyrimo 

klausimyną mokytojams sudarė 34 teiginiai, klausimyną tėvams - 14 teiginių, klausimyną 

mokiniams - 16 teiginių. Klausimyno teiginiai, apibūdinantys KKLJC veiklos kokybės lygį ugdymo 

organizavimo srityje, paremti neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo 

metodikos aspektus apibūdinančiais teiginiais. 

Respondentų nuomonė apie KKLJC teikiamų paslaugų kokybės lygį pasirinkta vertinti nuo 1 iki 

6 balų Likerto skalėje: kai 1 - „visiškai nesutinku“ - turi mažiausią vertę, o 6 - „visiškai sutinku“ -

didžiausią. Kiekvieno rodiklio ir jo aspekto apibendrinamasis įvertinimas išreikštas trimis lygiais: 

žemas, vidutiniškas, aukštas. Lygių paaiškinimai: 

 Žemas (1-2 balų suma pagal Likerto skalę) - prastas, menkas, nedidelio kiekio atsakymų, 

nepasiekiantis įprasto lygio; 

 Vidutiniškas (3-4 balų suma pagal Likerto skalę) – turintis tam tikrų ypatybių nei daug, nei 

mažai atsakymų; 

 Aukštas (5-6 balų suma pagal Likerto skalę) - geras, puikus, pasižymintis dideliu kiekiu 

atsakymų, intensyvus. 

Tyrimo duomenys apskaičiuoti naudojant Microsoft Excel programą (2007 m.). Duomenų 

analizė pateikta raštu, kur duomenys atvaizduoti diagramomis bei lentelėmis. Duomenys pateikti 

procentais ir respondentų suskaičiuotų teiginių skaičiumi. 

 

2. Tyrimo eigos ir rezultatų aprašymas 

 

Tyrimas buvo atliekamas 2021 m. balandžio 26 d.- gegužės 4 d. Duomenis rinko ir išvadas 

formulavo KKLJC Nuotolinės veiklos įsivertinimo darbo grupė, patvirtinta direktoriaus A. 

Bagdonavičiaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VI-15. 

 

2.1. Respondentų imtis ir charakteristikos 

Tyrime dalyvavo 266 respondentai. Iš jų: 32 mokytojai, 50 mokinių, 192 tėvai. 

1 Paveikslas. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal būrelio tipą (tėvai)  

 
              Anketinėje apklausoje dalyvavo 192 mokinių tėvai, globėjai. 

              Teatro – 25, Muzikos – 40, Šokio – 83, Dailės – 38, Kita – 6. 



2 Paveikslas. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal būrelio tipą (mokiniai) 

 
                            Anketinėje apklausoje dalyvavo 50 mokinių. 

                            Teatro – 22, Muzikos – 19, Šokio – 8, Dailės – 1. 

 

2.2. KKLJC paslaugų kokybės lygio ugdymo organizavimo srityje tyrimo rezultatai  

 

2.2.1. Mokytojų nuomonė 

 

Mokytojų nuomonė apie teikiamų paslaugų kokybės lygį nuotolinio ir kontaktinio ugdymo 

organizavimo srityje buvo vertinta keturiais rodikliais: 1) mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis 

tobulėjimas; 2) personalo vadyba; 3) bendradarbiavimas ir bendravimas; 4) ugdymo 

individualizavimas. 

Toliau lentelėse pateikiami kiekvieno rodiklio, jo aspektų bei aspektus apibūdinančių teiginių 

vertinimo lygiai, atsakymų skaičiaus ir procentų išraiška. Lentelėse pateikti duomenys rodo, kuriuos 

teiginius respondentai vertino aukščiausiai, kuriuos žemiau. 

 

1. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio atveju (žr. 2 lentelę) aukščiausiai 

buvo vertintas aspekto 4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir 

didaktines) kompetencijas teiginys Šiais metais skyriau daugiau laiko tobulinti savo profesines ir 

bendrąsias kompetencijas nuotoliniuose seminaruose, kursuose, konferencijose  (29 atsakymai iš 

32), o vidutiniškai vertintas teiginys Tikslingai formuojamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

sritys atsižvelgiant į JC veiklos tikslus, prioritetus, mokytojų įsivertinimo duomenų analizę (13 

atsakymų iš 32). Galime teigti, kad sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Bendras mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio lygio vertinimas 

aukštas (78,9 %).  

2 lentelė. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įsivertinimo lygiai 

4.2 Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir 

specialiąsias (dalykines ir didaktines) 

kompetencijas. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

- 21,1 % 78,9 % 

Aš esu supažindintas(a) su savo kvalifikacijos - 7 

21,9 %  

25 

78,1 % 

Teatro
44%

Muzikos
38%

Šokio
16%

Dailės
2%

MOKINIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL BŪRELIO TIPĄ

Teatro

Muzikos

Šokio

Dailės



tobulinimo galimybėmis. 

Tikslingai formuojamos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo sritys, atsižvelgiant į JC veiklos tikslus, 

prioritetus, mokytojų įsivertinimo duomenų 

analizę. 

- 13 

40,6 % 

19 

59,4 % 

Šiais metais skyriau daugiau laiko tobulinti savo 

profesines ir bendrąsias kompetencijas 

nuotoliniuose seminaruose, kursuose, 

konferencijose. 

- 3 

9,4 % 

29 

90,6 % 

Patobulinau (sustiprinau) IKT naudojimo 

kompetencijas. 

- 4 

12,5 % 

28 

87,5 % 

 

2. Personalo vadybos rodiklio (žr. 3 lentelę) aspekto 7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymui atveju aukščiausiai buvo vertintas teiginys JC sudaromos sąlygos mokytojų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui (seminarai, mokymai visai bendruomenei) (25 atsakymai iš 32), o vidutiniu 

lygiu teiginys Atlygio sistemą laikau skaidria, teisinga, motyvuojančia (10 atsakymų iš 32). Bendras 

7.3. aspekto lygio vertinimas aukštas. Galime teigti, kad gerai veikia darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo sistema, sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti savo bendrąsias kompetencijas.  

Nagrinėjamo aspekto 7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas 

aukščiausiai vertintas teiginys Vyrauja tarp mokytojų ir vadovų pagarba ir pasitikėjimas (30 

atsakymų iš 32), žemai vertintas teiginys Turiu sunkumų su laiko planavimu dirbdamas(a) iš namų 

(net 16 atsakymų iš 32). Bendras 7.5. aspekto kokybės lygis aukštas. Galime teigti, kad vyrauja tarp 

mokytojų ir vadovų pagarba ir pasitikėjimas, mokytojai nebijo kreiptis pagalbos, iškilus darbinėms 

problemoms. Nuotolinio mokymo metu pusė mokytojų turėjo sunkumų su laiko planavimu, 

padidėjo darbo krūvis, bet darbe iš namų jie jaučiasi saugiai, jaukiai. Bendras rodiklio kokybės 

įsivertinimo lygis aukštas (70,2%). 

 3 lentelė. Personalo vadybos rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įsivertinimo lygiai 

7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir  

kvalifikacijos tobulinimo sistema, sudaromos 

sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

3,1 % 26,3 % 

 

70,6 % 

 

Atlygio sistemą laikau skaidria, teisinga, 

motyvuojančia. 

- 10 

31,3 % 

22 

68,7 

Man aiški JC mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

sistema ir jos apmokėjimas. 

1 

3,1 % 

8 

25,0 % 

23 

71,9 % 

Įstaigoje skaidriai naudojamos lėšos mokytojų 

kvalifikacijos kėlimui. 

1 

3,1 % 

8 

25,0 % 

23 

71,9 % 

JC skatinamas grįžtamasis ryšys ir dalijimasis 

informacija, grįžus iš seminarų, kursų, mokymų. 

3 

9,4 % 

9 

28,1 % 

20 

62,5 % 

JC sudaromos sąlygos mokytojų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui (seminarai, mokymai visai 

bendruomenei). 

- 7 

21,9 % 

25 

78,1 % 

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, Žemas Vidutiniškas Aukštas 



mikroklimatas teigiamas. 10,9 % 19,3 % 69,8 % 

Darbe iš namų jaučiuosi saugiai, jaukiai. 1 

3,1 % 

3 

9,4 % 

28 

87,5 % 

Vyrauja tarp mokytojų ir vadovų pagarba ir 

pasitikėjimas. 

- 2 

6,3 % 

30 

93,7 % 

Padidėjo darbo krūvis ir įtampa dirbant iš namų. 2 

6,2 % 

12 

37,5 % 

18 

56,3 % 

Esu patenkintas(a) administracijos komunikacija 

nuotolinio mokymo laikotarpiu, teikiant aiškius 

ŠMSM ir savivaldybės administracijos nurodymus 

dėl ugdymo organizavimo. 

2 

6,2 % 

7 

21,9 % 

23 

71,9 % 

Suteikiama pagalba iškilus darbinėms ir 

asmeninėms problemoms. 

- 6 

18,7 % 

26 

81,3 % 

Turiu sunkumų su laiko planavimu dirbdamas(a) iš 

namų. 

16 

50 % 

7 

21,9 % 

9 

28,1 % 

                                                                     Iš viso: 7 % 22,8 % 70,2 % 

 

3. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio (žr. 4 lentelę) aspekto 8.1. NVŠ teikėjai 

įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą atveju mokytojai 

aukščiausiai vertino teiginį Daugiau laiko skiriu virtualiam grįžtamojo ryšio teikimui su ugdytinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) (24 atsakymai iš 32), o vidutiniškai vertintas teiginys Tėvai teikia 

pagalbą organizuojant nuotolinio ugdymo veiklas (12 atsakymų iš 32). Mokytojai neturi vieningos 

nuomonės ar JC reikalinga vieninga nuotolinio mokymo(si) ir komunikavimo sistema. Bendras 8.1. 

aspekto kokybės lygis aukštas. Galime teigti, kad mokytojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su 

tėvais, globėjais dėl mokinių pažangos, pasiekimų, dalyvavimo renginiuose ir tariasi dėl ugdymo 

veiklų planavimo.  

Nagrinėjamo aspekto 8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais 

aukščiausiai vertintas teiginys Dalyvauju miesto metodinio būrelio susirinkimuose, metodinėse 

dienose, konferencijose (28 atsakymai iš 32), o vidutiniškai vertinamas teiginys Dalinuosi patirtimi 

su kitų mokyklų mokytojais (8 atsakymai iš 32). Galime teigti, kad mokytojai nuolat bendrauja ir 

bendradarbiauja su kitų mokyklų kolegomis, organizuodami bendrus renginius, aktyviai dalyvauja 

konferencijose, metodinėse dienose ir norėtų, kad mokinių tėvai aktyviau teiktų pasiūlymus ir 

paramą organizuojant su ugdymo procesu susijusias veiklas. Bendras rodiklio kokybės įsivertinimo 

lygis aukštas (71,7 %). 

4 lentelė. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/ teiginiai Įsivertinimo lygiai 

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač 

tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

7,3 % 27,6 % 65,1 % 

Nuolat bendrauju ir bendradarbiauju su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) dėl ugdytinių pasiekimų, 

pažangos ir dalyvavimo įvairiuose renginiuose, 

konkursuose, projektuose. 

1 

3,1 % 

8 

25 % 

23 

71,9 % 

Kviečiu tėvus į savo organizuojamus atvirų veiklų 

(renginiai, konkursai, projektai, akcijos) 

1 

3,1 % 

8 

25 % 

23 

71,9 % 



pristatymus nuotolinėje erdvėje. 

Tėvai teikia pagalbą organizuojant nuotolinio 

ugdymo veiklas 

1 

3,1 % 

12 

37,5 % 

19 

59,4 % 

Skatinamos tėvų iniciatyvos dėl tikslinės 

finansinės paramos ir dėl 1,2% pajamų mokesčio 

paramos skyrimo JC kolektyvams. 

3 

9,3 % 

9 

28,2 % 

20 

62,5 % 

Daugiau laiko skiriu virtualiam grįžtamojo ryšio 

teikimui su ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

1 

3,1 % 

7 

21,8 % 

24 

75,1 % 

JC reikalinga vieninga nuotolinio mokymo(-si) ir 

komunikavimo sistema.  

7 

21,8 % 

9 

28,1 % 

16 

50 % 

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su 

kitais partneriais. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

4,6 % 17,2 % 78,2 % 

Bendrauju su  kitų mokyklų, miestų būrelių 

vadovais, rengiant bendrus pasirodymus, parodas, 

renginius. 

3 

9,3 % 

6 

18,8 % 

23 

71,9 % 

Dalinuosi patirtimi su kitų mokyklų mokytojais. 1 

3,1 % 

8 

25 % 

23 

71,9 % 

Dalyvauju miesto metodinio būrelio 

susirinkimuose, metodinėse dienose, 

konferencijose 

1 

3,1 % 

3 

9,4 % 

28 

87,6 % 

JC bendradarbiauja su miesto kultūrinių renginių 

organizacijomis, kaip galimybe naudotis partnerių 

aplinka organizuojant renginius. 

1 

3,1 % 

5 

15,6 % 

26 

81,3 % 

                                                                     Iš viso: 5,9 % 22,4 % 71,7 % 

 

4. Ugdymo individualizavimo rodiklio (žr. 5 lentelę) aspekto 9.1. Mokytojas skatina 

ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant atveju mokytojai aukščiausiai 

vertino teiginį Pasirenku tinkamiausius mokymo būdus bei tempą, atitinkančius kiekvieno mokinio 

gebėjimus (net 31 atsakymas iš 32), o vidutiniškai vertintas teiginys Orientavausi ne į ugdymo 

rezultatą, bet į procesą (10 atsakymų iš 32). Bendras 9.1. aspekto kokybės lygis aukštas. Galime 

teigti, kad mokytojai kreipia dėmesį į mokinių poreikius ir individualias ugdymo(si) reikmes, o 

nuotolinio mokymo(si) metu dėmesį kreipė ne tiek į rezultatą, kiek į procesą.  

Nagrinėjamo aspekto 9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam tikroms situacijoms 

(COVID-19 pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu 

(NUOTOLINIS mokymas(is) aukščiausiai vertintas teiginys Ugdymo programas koregavau ir 

pritaikiau nuotoliniam ugdymui (32 atsakymai iš 32), o žemu lygiu teiginys Nuotoliniam ugdymui 

organizuoti buvo suteikta reikalinga įranga, priemonės (11 atsakymų iš 32). Galime teigti, kad 

mokytojai sėkmingai persiorientavo į nuotolinį ugdymą, pritaikė naujas mokymo platformas, tik 

naudojo savo įrangą bei priemones. Nebuvo suteikta reikalinga įranga darbui nuotoliniu būdu, 

mokytojai pasigedo organizuojamų mokymų dėl IKT. Bendras rodiklio kokybės įsivertinimo lygis 

aukštas (78,2 %). 

 

 

 



5 lentelė. Ugdymo individualizavimo rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/ teiginiai Įsivertinimo lygiai 

9.1. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

1,3 % 11,2 % 87,5 % 

Skatinu ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir 

atpažinti pažangą jų siekiant. 

- 3 

9,3 % 

29 

90,7 % 

Pasirenku tinkamiausius mokymo būdus bei 

tempą, atitinkančius kiekvieno mokinio 

gebėjimus. 

- 1 

3,1 % 

31 

96,9 % 

Siekiu išaiškinti ugdytinio privalumus ir 

trūkumus, kad galėčiau tobulinti jo meninius 

gabumus. 

- 2 

6,2 % 

30 

93,8 % 

Kilus ugdytiniams mokymosi sunkumams, skiriu 

papildomai laiko ir dėmesio jiems išspręsti. 

- 2 

6,2 % 

30 

93,8 % 

Orientavausi ne į ugdymo rezultatą, bet į procesą. 2 

6,3 % 

10 

31,2 % 

20 

62,5 % 

9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam 

tikroms situacijoms (COVID-19 pandemija) gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera 

su planuotu turiniu (NUOTOLINIS mokymas(-is). 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

14,8 % 16,4 % 68,8 % 

 

Ugdymo programas koregavau ir pritaikiau 

nuotoliniam ugdymui. 

- - 32 

100 % 

Pritaikiau ir naudojau naujas mokymo IKT 

platformas, programas. 

- 2 

6,2 % 

30 

93,8 % 

Nuotoliniam ugdymui organizuoti buvo suteikta 

reikalinga įranga, priemonės. 

11 

34,4 % 

9 

28,1 % 

12 

37,5 % 

Buvo teikiama JC pagalba, mokymai dėl IKT, 

naujų mokymo platformų naudojimo. 

8 

25 % 

10 

31,2 % 

14 

43,8 % 

                                                                    Iš viso: 8 % 13,8 % 78,2 % 

 

Apibendrinant KKLJC paslaugų kokybės lygio ugdymo organizavimo srityje tyrimo rezultatus 

remiantis mokytojų nuomone, nustatyta, kad mokytojai vertina visus rodiklius ir jų aspektus aukštu 

III lygiu (žr. 6 lentelę). Aukščiausia vertintas rodiklis 4. Mokytojų kvalifikacija ir nuolatinis 

tobulėjimas, žemiausiai, bet taip pat III lygiu -7. Personalo vadyba. 

 

6 lentelė. JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių 

rezultatai. Mokytojų nuomonės apibendrinimas 

JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių rezultatai 

Rodikliai I lygis 

(žemas) 

II lygis 

(vidutinis) 

III lygis 

(aukštas) 

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas - 21,1 % 78,9 % 

7. Personalo vadyba 7 % 22,8 % 70,2 % 

8. Bendravimas ir bendradarbiavimas 5,9 % 22,4 % 71,7 % 

9. Ugdymo individualizavimas 8 % 13,8 % 78,2 % 

Iš viso: 5,2 % 20 %  74,8 % 



       2.2.2. Tėvų nuomonė 

 

      Tėvų nuomonė apie teikiamų paslaugų kokybės lygį nuotolinio ir kontaktinio ugdymo 

organizavimo srityje buvo vertinta trimis rodikliais: 1) mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis 

tobulėjimas; 2) bendradarbiavimas ir bendravimas; 3) ugdymo individualizavimas. Toliau lentelėse 

pateikiami kiekvieno rodiklio, jo aspektų bei aspektus apibūdinančių teiginių vertinimo lygiai, 

atsakymų skaičiaus ir procentų išraiška.  

1. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio atveju (žr.7 lentelę) tėvų  

atsakymuose aukščiausiai buvo vertintas aspekto 4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir 

specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas teiginys Mokytojas(a) domisi dėstomo dalyko 

naujovėmis ir taiko jas savo pamokose  (183 atsakymai iš 192); vidutiniškai (32 atsakymai iš 192) ir 

žemai (14 atsakymų iš 192) vertintas teiginys Mano vaikas noriai jungiasi prie mokytojo(os) 

vykdomų nuotolinių užsiėmimų.  

Galime teigti, kad tėvai mano, jog mokytojams sudarytos sąlygos tobulinti bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Mokytojai domisi dėstomo dalyko naujovėmis ir taiko jas savo pamokose. Todėl 

dauguma tėvų (172 atsakymai iš 192) pažymėjo, jog Esu patenkintas(a) nuotolinio ugdymo 

teikiamomis paslaugomis Jaunimo centro būrelyje, studijoje. Bendras mokytojo kvalifikacijos ir 

nuolatinio tobulėjimo rodiklio lygio tėvų vertinimas aukštas (87 %).  

7 lentelė. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įsivertinimo lygiai 

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir 

specialiąsias (dalykines ir didaktines) 

kompetencijas. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

4,3 % 8,7 % 87 % 

Mokytojas(a) domisi dėstomo dalyko naujovėmis 

ir taiko jas savo pamokose. 

4 

2,1 % 

5 

2,6 % 

183 

95,3 % 

Mano vaikas noriai jungiasi prie mokytojo(os) 

vykdomų nuotolinių užsiėmimų. 

14 

7,3 % 

32 

16,7% 

146 

76 % 

Esu patenkintas(a) nuotolinio ugdymo 

teikiamomis paslaugomis Jaunimo centro būrelyje, 

studijoje. 

7 

3,6 % 

13 

6,8 % 

172 

89,6 % 

 

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio (žr. 8 lentelę) aspekto 8.1. NVŠ teikėjai 

įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą atveju tėvai aukščiausiai 

vertino teiginį Mokytojas(a) kviečia Jus į savo organizuojamas atviras veiklas (renginius, 

konkursus, projektus, akcijas), pristatymus nuotolinėje erdvėje (175 atsakymai iš 192), aukštai 

įvertintas ir kitas teiginys Mokytojas(a) su Jumis bendrauja ir bendradarbiauja dėl vaiko 

pasiekimų, pažangos ir dalyvavimo įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose (172 

atsakymai iš 192), o vidutiniškai vertintas teiginys Mokytojas(a)skatina Jus teikti siūlymus dėl 

nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo (20 atsakymų iš 192). Šis teiginys taip pat yra ir vienas iš 

žemiausių įvertinimo lygių (20 atsakymų iš 192). 

Galime teigti, kad mokytojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais, globėjais dėl 

mokinių pažangos, pasiekimų bei dalyvavimo renginiuose, tariasi dėl ugdymo veiklų planavimo, 

kviečia tėvus į savo organizuojamas atviras veiklas (renginius, konkursus, projektus, akcijas), 

pristatymus nuotolinėje erdvėje. Bendras 8.1 aspekto kokybės lygis aukštas (87,8 %). 

 

 



8 lentelė. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio vertinimo rezultatai 

Rodiklio aspektai/ teiginiai Įsivertinimo lygiai 

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač 

tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

4,9 % 7,3 % 87,8 % 

Mokytojas(a) su Jumis bendrauja ir 

bendradarbiauja dėl vaiko pasiekimų, pažangos ir 

dalyvavimo įvairiuose renginiuose, konkursuose, 

projektuose. 

6 

3,2 % 

14 

7,3 % 

172 

89,5 % 

Mokytojas(a) skatina Jus teikti siūlymus dėl 

nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo. 

13 

6,8 % 

20 

10,4 % 

159 

82,8 % 

Mokytojas(a) kviečia Jus į savo organizuojamas 

atviras veiklas (renginius, konkursus, projektus, 

akcijas), pristatymus nuotolinėje erdvėje. 

9 

4,7 % 

8 

4,2 % 

175 

91,1 % 

 

3. Ugdymo individualizavimo rodiklio (žr. 9 lentelę) aspekto 9.1. Mokytojas skatina 

ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant atveju tėvai aukščiausiai 

vertino teiginį Mokytojas(a) pasirenka tinkamiausius mokymo būdus bei tempą, atitinkančius Jūsų 

vaiko gebėjimus (173 atsakymai iš 192), o vidutiniškai vertintas teiginys Kilus Jūsų vaikui 

mokymosi sunkumams, mokytojas(a) skiria papildomai laiko ir dėmesio jiems išspręsti (21 

atsakymas iš 212). Bendras 9.1. aspekto kokybės lygis aukštas. Galime teigti, kad tėvai akcentuoja 

tai, jog mokytojai kreipia dėmesį į mokinių poreikius ir individualias ugdymo(si) reikmes, pasirenka 

tinkamiausius mokymo būdus bei tempą, siekia išsiaiškinti vaiko privalumus ir trūkumus, kad 

galėtų tobulinti jo meninius gabumus. Bendras rodiklio 9.1 kokybės įsivertinimo lygis aukštas 

(87,3%) 

            Nagrinėjamo aspekto 9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam tikroms situacijoms 

(COVID-19 pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu 

(NUOTOLINIS mokymas(is) aukščiausiai vertintas teiginys Mokytojas(a) sukuria saugią virtualią 

aplinką nuotolinių užsiėmimų metu (188 atsakymai iš 192) ir teiginys Nuotoliniam ugdymui mano 

vaikas turi reikalingą įrangą ir priemones (178 atsakymai iš 192), o žemu lygiu teiginį Dalyvauti 

būrelių, studijų užsiėmimuose mano vaikui buvo sudėtinga dėl padidėjusio krūvio mokyklos 

pamokose (90 atsakymų iš 192). Galime teigti, kad mokytojai sėkmingai persiorientavo į nuotolinį 

ugdymą, pritaikė naujas mokymo platformas, sukūrė saugią virtualią aplinką, vaikai buvo 

supažindinti su nuotolinio mokymo(si) taisyklėmis, tačiau jiems buvo sudėtinga dalyvauti būrelių, 

studijų veikloje dėl padidėjusio mokymosi krūvio mokyklose.  

Bendras rodiklio 9.3. kokybės įvertinimo lygis aukštas (78,2 %) 

  9 lentelė. Ugdymo individualizavimo rodiklio rezultatai    

Rodiklio aspektai/ teiginiai Įsivertinimo lygiai 

9.1. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

3,6 % 9,1 % 87,3 % 

Mokytojas(a) skatina ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant. 

8 

4,2 % 

17 

8,8 % 

167 

87 % 

Mokytojas(a) pasirenka tinkamiausius mokymo 

būdus bei tempą, atitinkančius Jūsų vaiko 

gebėjimus. 

5 

2,6 % 

14 

7,3 % 

173 

90,1 % 

Mokytojas(a) siekia išaiškinti Jūsų vaiko 

privalumus ir trūkumus, kad galėtų tobulinti jo 

6 

3,1 % 

18 

9,4 % 

168 

87,5 % 



meninius gabumus. 

Kilus Jūsų vaikui mokymosi sunkumams, 

mokytojas(a) skiria papildomai laiko ir dėmesio 

jiems išspręsti. 

9 

4,6 % 

21 

11 % 

162 

84,4 % 

9.3 Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam 

tikroms situacijoms (COVID-19 pandemija) gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera 

su planuotu turiniu (NUOTOLINIS mokymas(is). 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

14,5 % 7,3 % 78,2 % 

Esu supažindintas(a) su mokinių nuotolinio 

mokymo taisyklėmis, susitarimais. 

12 

6,2 % 

5 

2,6 % 

175 

91,2 % 

Mokytojas(a) sukuria saugią virtualią aplinką 

nuotolinių užsiėmimų metu. 

4 

2,1 % 

- 188 

97,9 % 

Nuotoliniam ugdymui mano vaikas turi reikalingą 

įrangą ir priemones. 

5 

2,6 % 

9 

4,6 % 

178 

92,8 % 

Dalyvauti būrelių, studijų užsiėmimuose mano 

vaikui buvo sudėtinga dėl padidėjusio krūvio 

mokyklos pamokose. 

90 

46,9 % 

42 

21,9 % 

60 

31,2 % 

                                                                  Iš viso: 9,1 % 8,2 % 82,7 % 

 

Apibendrinant JC paslaugų kokybės lygio ugdymo organizavimo srityje tyrimo rezultatus 

remiantis tėvų nuomone, nustatyta, kad mokinių tėvai vertina visus rodiklius ir jų aspektus aukštu 

III lygiu (žr. 10 lentelę). Aukščiausiai vertintas rodiklis 8. Bendravimas ir bendradarbiavimas, 

žemiausiai, bet  taip pat III lygiu - 4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas. 

10 lentelė. JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių 

rezultatai. Tėvų nuomonės apibendrinimas 

JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių rezultatai 

Rodikliai I lygis 

(žemas) 

II lygis 

(vidutinis) 

III lygis 

(aukštas) 

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas 4,3 % 8,7 % 87 % 

8. Bendravimas ir bendradarbiavimas 4,9 % 7,3 % 87,8 % 

9. Ugdymo individualizavimas 9,1 % 8,2 % 82,7 % 

Iš viso: 6,1 % 8,1 %  85,8 % 

         

2.2.3. Mokinių nuomonė 

  

Mokinių nuomonė apie teikiamų paslaugų kokybės lygį nuotolinio ir kontaktinio ugdymo 

organizavimo srityje buvo vertinta trimis rodikliais: 1) mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis 

tobulėjimas; 2) bendradarbiavimas ir bendravimas; 3) ugdymo individualizavimas. Toliau lentelėse 

pateikiami kiekvieno rodiklio, jo aspektų bei aspektus apibūdinančių teiginių vertinimo lygiai, 

atsakymų skaičiaus ir procentų išraiška.  

                                                 

     1. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio atveju (žr. 11 lentelę) aspekto 

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas 

atveju mokiniai aukščiausiai vertino teiginius Mokytojas(a) visada pasiruošęs(usi) nuotolinės 

pamokoms (49 atsakymai iš 50) ir Mokytojas(a) geba valdyti informacines technologijas (44 

atsakymai iš 50). Vidutiniškai įvertinti teiginiai Pamokose jaučiuosi gerai, noriu jungtis prie 

nuotolinių pamokų (28 atsakymai iš 50) ir Per nuotolines pamokas išmokstu daug naujų dalykų (32 

atsakymai iš 50).  



     Galima teigti, kad mokytojai tikslingai ruošiasi nuotolinėms pamokoms ir geba valdyti 

informacines technologijas. Bendras mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio lygio 

vertinimas aukštas (76,5 %). 

11 lentelė. Mokytojo kvalifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo rodiklio vertinimo 

rezultatai 

 

      2. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio (žr. 12 lentelę) aspekto 8.1. NVŠ teikėjai 

įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą atveju mokiniai aukštai 

vertino teiginius Mokytojas(a) kviečia į organizuojamas atviras veiklas (renginius, konkursus, 

projektus, akcijas), pristatymus nuotolinėje erdvėje (45 atsakymai iš 50) ir Mano tėvai domisi 

nuotolinių pamokų turiniu ir mano pasiekimais - (39 atsakymai iš 50). Galime teigti, kad mokytojai 

aktyviai kviečia mokinius į organizuojamas atviras veiklas, pristatomas nuotolinėje erdvėje, o tėvai, 

įtraukti į veiklų planavimą, domisi savo vaikų nuotolinių pamokų metu įgytais pasiekimais. 

Bendras bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio vertinimo lygis aukštas (84 %). 

 12 lentelė. Bendravimo ir bendradarbiavimo rodiklio vertinimo rezultatai 

 

      3. Ugdymo individualizavimo rodiklio (žr. 13 lentelę) aspekto 9.1. Mokytojas skatina 

ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant atveju mokiniai aukščiausiai 

vertino teiginį Mokytojas(a) pamokų metu domisi mokinių nuomone, su mokiniais elgiasi pagarbiai 

(48 atsakymai iš 50). Taip pat aukštai įvertinti teiginiai Nuotolinių pamokų metu mokytojas(a) 

skatina bendrauti, jungtis su vaizdu ir dirbti kartu (47 atsakymai iš 50) bei Mokytojas(a) stengiasi, 

kad kiekvienas mokinys galėtų tobulėti ir tobulinti savo meninius gabumus, parenka tinkamiausius 

mokymo(si) būdus bei tempą. Mokiniai neturi vieningos nuomonės dėl teiginio Buvo lengva atlikti 

paskirtas namų užduotis - aukštu balu jį įvertino tik 27 respondentai. Bendras 9.1. aspekto kokybės 

lygis aukštas. Galime teigti, kad mokytojai nuotolinių pamokų metu skiria didelį dėmesį 

kiekvienam mokiniui, parinkdami tinkamiausius mokymo būdus ir tempą, taip pat skatina aktyviai 

įsitraukti į pamokų veiklą, bendrauti. 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įvertinimo lygiai 

4.2 Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir 

specialiąsias (dalykines ir didaktines) 

kompetencijas. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

6,5 % 17 % 76,5 % 

Mokytojas(a) geba valdyti informacines 

technologijas. 

1 

2 % 

5 

10 % 

44 

88 % 

Mokytojas(a) visada pasiruošęs(usi) nuotolinėms 

pamokoms. 

- 1 

2 % 

49 

98 % 

Pamokose jaučiuosi gerai, noriu jungtis prie 

nuotolinių pamokų. 

6 

12 % 

16 

32 % 

28 

56 % 

Per nuotolines pamokas išmokstu daug naujų 

dalykų. 

6            

12 % 

12               

24 % 

32           

64 % 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įvertinimo lygiai 

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač 

tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

4 % 12 % 84 % 

Mokytojas(a) kviečia į organizuojamas atviras 

veiklas (renginius, konkursus, projektus, akcijas), 

pristatymus nuotolinėje erdvėje. 

1 

2 % 

4                

8 % 

45       

90 % 

Mano tėvai domisi nuotolinių pamokų turiniu ir 

mano pasiekimais. 

3            

6 % 

8            

16 % 

39        

78 % 



               Nagrinėjamo aspekto 9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam tikroms situacijoms 

(COVID-19 pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu 

(NUOTOLINIS mokymas(is) aukščiausiai vertintas teiginys Informacija kaip prisijungti į 

nuotolines pamokas pateikiama aiškiai, suprantamai ir laiku (47 atsakymai iš 50), o žemu lygiu 

teiginys Patyrėte sunkumų jungiantis prie virtualių ugdymo platformų, kuriose būdavo paskirtos 

užduotys ( 35 atsakymai iš 50). Mokiniai neturėjo bendros nuomonės dėl teiginio Mokytis nuotoliniu 

būdu sunku, lyginant su įprastiniu mokymu(si) - aukštu balu jį įvertino tik 24 respondentai. 

Galime teigti, kad mokytojai suprantamai teikia informaciją, kaip prisijungti į nuotolines 

pamokas bei kokios yra pagarbaus bendravimo taisyklės pamokų metu. Didžioji dauguma mokinių 

nepatyrė sunkumų atlikdami nuotolines užduotis, nes buvo suteikta aiški informacija kaip 

prisijungti į virtualias ugdymo platformas. Bendras ugdymo individualizavimo rodiklio kokybės 

įsivertinimo lygis aukštas (65 %).  

          13 lentelė. Ugdymo individualizavimo rodiklio vertinimo rezultatai 

 

Apibendrinant JC paslaugų kokybės lygio ugdymo organizavimo srityje tyrimo rezultatus 

remiantis mokinių nuomone, nustatyta, kad mokiniai vertina rodiklius ir jų aspektus aukštu III 

Rodiklio aspektai/teiginiai Įvertinimo lygiai 

9.1. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant. 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

4 % 12 % 84 % 

Nuotolinių pamokų metu mokytojas(a) skatina 

bendrauti, jungtis su vaizdu ir dirbti kartu. 

- 3              

6 % 

47           

94 % 

Mokytojas(a) stengiasi, kad kiekvienas mokinys 

galėtų tobulėti ir tobulinti savo meninius 

gabumus, parenka tinkamiausius mokymo(si) 

būdus bei tempą. 

2           

4 % 

2             

 4 % 

46       

 92 % 

Mokytojas(a) pamokų metu domisi mokinių 

nuomone, su mokiniais elgiasi pagarbiai. 

1          

 2 % 

1             

  2 % 

48        

96 % 

Buvo lengva atlikti paskirtas namų užduotis. 5        

 10 % 

18            

36 % 

27        

54 % 

9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam 

tikroms situacijoms (COVID-19 pandemija) gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera 

su planuotu turiniu (NUOTOLINIS mokymas(is). 

Žemas Vidutiniškas Aukštas 

28,7 % 18,7 % 52,6 % 

Mokytis nuotoliniu būdu sunku, lyginant su 

įprastiniu mokymu(si).  

13        

26 % 

13          

26 % 

24       

48 % 

Informacija kaip prisijungti į nuotolines pamokas 

pateikiama aiškiai, suprantamai ir laiku. 

2          

  4 % 

1             

 2 % 

47       

94 % 

Man aiškios pagarbaus tarpusavio bendravimo 

taisyklės nuotolinių pamokų metu. 

2           

 4 % 

2                    

4% 

46        

92 % 

Patyrėte sunkumų jungiantis prie virtualių 

ugdymo platformų, kuriose būdavo paskirtos 

užduotys. 

35       

70 % 

7            

14 % 

8         

16 % 

Dalyvauti būrelių, studijų užsiėmimuose 

sudėtinga dėl padidėjusio krūvio mokyklos 

pamokose. 

18        

36 % 

17         

 34 % 

15        

30 % 

Buvo sunku susikaupti nuotolinių pamokų metu. 16      

 32 % 

16          

32 % 

18       

36 % 

Iš viso: 19 % 16 % 65 % 



lygiu (žr. 14 lentelę). Aukščiausia vertintas rodiklis 8. Bendravimas ir bendradarbiavimas, 

žemiausiai, bet taip pat III lygiu - 9. Ugdymo individualizavimas. 

14 lentelė. JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių 

rezultatai. Mokinių nuomonės apibendrinimas 

JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių rezultatai 

Rodikliai I lygis 

(žemas) 

II lygis 

(vidutinis) 

III lygis 

(aukštas) 

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas. 6,5 % 17 % 76,5 % 

8. Bendravimas ir bendradarbiavimas. 4 % 12 % 84 % 

9. Ugdymo individualizavimas. 19 % 16 % 65 % 

Iš viso: 9,8 % 15 % 75,2 % 

 

2.2.4. Respondentų nuomonių apibendrinimas 

 

Pateikiame duomenis (žr.15 lentelę), kaip įstaigos veiklos kokybę ugdymo organizavimo 

srityje apibūdinančius rodiklius vertina trys respondentų grupės. Tėvai ir mokiniai nevertino 

rodiklio Personalo vadyba. Taip pat pateikiame duomenis (žr. 16 lentelę), apie visų respondentų 

grupių vertintų rodiklių lygių bendrą procentinę išraišką.  

15 lentelė. Įsivertinimo ir įvertinimo apibendrinti rezultatai  

JC veiklos kokybę ugdymo organizavimo srityje apibūdinančių rodiklių rezultatai 

Rodikliai Mokytojai Tėvai Mokiniai 

I 

lygis 

II 

lygis 

III 

lygis 

I 

lygis 

II 

lygis 

III 

lygis 

I 

lygis 

II 

lygis 

III 

lygis 
4. Mokytojo 

kvalifikacija 

ir nuolatinis 

tobulėjimas 

- 21,1 % 78,9 % 4,3 % 8,7 % 87 % 6,5 % 17 % 76,5 % 

7. Personalo 

vadyba 

7 % 22,8 % 70,2 % - - - - - - 

8. 

Bendravimas 

ir 

bendradarbia-

vimas 

5,9 % 22,4 % 71,7 % 4,9 % 7,3 % 87,8 % 4 % 12 % 84 % 

9. Ugdymo 

individualiza-

vimas 

8 % 13,8 % 78,2 % 9,1 % 8,2 % 82,7 % 19 % 16 % 65 % 

Iš viso: 5,2 % 20 % 74,8 % 6,1 % 8,1 % 85,8 % 9,8 % 15 % 75,2 % 

 

16 lentelė. Visų respondentų grupių vertinti rodikliai ir jų įvertinimo lygiai 

Rodikliai I lygis II lygis III lygis 

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas 3,6 % 15,6 % 80,8 % 

7. Personalo vadyba 7 % 22,8 % 70,2 % 

8. Bendravimas ir bendradarbiavimas 4,9 % 13,9 % 81,2 % 

9. Ugdymo individualizavimas 12 % 12,6 % 75,3 % 

                                                                    Iš viso: 6,9 % 16,2 % 76,9 % 

 

 

 

 



3. Išvados 

 

Atlikus rodiklio 4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas aspekto 4.2. 

Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas 

trijų respondentų grupių įsivertinimą, galima teigti, kad įstaigoje sudarytos sąlygos mokytojams ir 

koncertmeisteriams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Šiais metais mokytojai skyrė 

daugiau laiko tobulinti kompetencijas nuotoliniuose seminaruose, kursuose, konferencijose, 

patobulino IKT naudojimo kompetencijas, kūrė video medžiagą apie kolektyvų veiklą bei dalinosi 

ja internetinėse platformose. Mokytojai aktyviai dalyvavo metodinių dalyko grupių susirinkimuose 

ir metodinėse dienose, skaitė pranešimus, dalinosi savo žiniomis ir pasiekimais, vedė seminarus bei 

pritaikė įgytas žinias pamokose ugdymo tikslams pasiekti. Mokytojai planuoja asmeninio 

meistriškumo augimą, mokosi pasinaudodami įvairiomis galimybėmis: savo įstaigoje su kolegomis 

ir iš jų, per informacinius ir socialinius kolegialius mokymosi tinklus, kursuose, seminaruose. 

Mokytojų aukštą pasirengimą įvertino ir mokiniai, ir mokinių tėvai, pažymėdami mokytojų 

domėjimąsi dėstomo dalyko naujovėmis ir jų taikymą pamokose. Dauguma mokytojų turi savo gero 

darbo viziją, kuria remdamiesi vertina savo veiklą ir jos rezultatus, asmeninės kompetencijos ribas 

ir būtinas profesinio tobulėjimo sritis, tobulina profesines ir socialines emocines kompetencijas, iš 

kolegų sulaukia dalykinės paramos, dalinasi savo žiniomis ir pasiekimais. Mokytojai dirba kaip 

savo srities profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai ir veiksmingai. Trečdalis mokytojų norėtų, kad 

būtų tikslingiau formuojamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sritys atsižvelgiant į įstaigos 

veiklos tikslus, prioritetus bei mokytojų įsivertinimo duomenų analizę. 

Rodiklį siūlome vertinti III lygiu. 

 

Atlikus rodiklio 7. Personalo vadyba aspekto 7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui mokytojų įsivertinimą, galima teigti, kad sudaromos sąlygos mokytojų 

bendrųjų kompetencijų ugdymui (seminarai, mokymai), gerai veikia darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo sistema. Beveik trečdalis mokytojų norėtų, kad atlygio sistema būtų skaidresnė, teisingesnė, 

labiau motyvuojanti.  

Atlikus aspekto 7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas 

įsivertinimą, galima teigti, kad tarp mokytojų ir administracijos vyrauja pagarba ir pasitikėjimas, 

mokytojai nebijo kreiptis pagalbos, iškilus darbinėms problemoms.  

Rodiklį siūlome vertinti III lygiu. 

 

Atlikus rodiklio 8. Bendravimas ir bendradarbiavimas aspekto 8.1. NVŠ teikėjai įtraukia 

bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus), į veiklų planavimą trijų respondentų grupių 

įsivertinimą, galime teigti, kad mokytojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais, globėjais 

dėl mokinių pažangos, pasiekimų, dalyvavimo renginiuose ir tariasi su jais dėl ugdymo veiklų 

planavimo, kviečia į organizuojamas atviras veiklas (renginius, konkursus, projektus, akcijas) bei 

pristatymus nuotolinėje erdvėje, bendrauja ir bendradarbiauja dėl mokinių pasiekimų, pažangos ir 

dalyvavimo įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose. Mokinių tėvai domisi nuotolinių 

pamokų turiniu ir vaikų pasiekimais ir yra įtraukiami į veiklų planavimą, domisi savo vaikų 

nuotolinių pamokų metu įgytais pasiekimais. Mokytojai neturi vieningos nuomonės ar KKLJC 

reikalinga vieninga nuotolinio mokymo(si) ir komunikavimo sistema bei norėtų, kad mokinių tėvai 

aktyviau teiktų pasiūlymus ir paramą organizuojant  su ugdymo procesu susijusias veiklas. 

Atlikus aspekto 8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais 

mokytojų įsivertinimą, galime teigti, kad dauguma mokytojų dalyvauja miesto metodinių būrelių 

susirinkimuose, metodinėse dienose, konferencijose, dalinasi patirtimi su kitų mokyklų mokytojais 

bei organizuoja bendrus renginius. KKLJC bendradarbiauja su miesto kultūrinių renginių 

organizacijomis, naudojasi partnerių aplinka organizuojant renginius.  

Rodiklį siūlome vertinti III lygiu. 

 



Atlikus rodiklio 9. Ugdymo individualizavimas aspekto 9.1. Mokytojas skatina ugdytinius 

išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant  trijų respondentų grupių įsivertinimą, 

galime teigti, kad mokytojai pasirenka tinkamiausius mokymo būdus bei tempą, atitinkančius 

kiekvieno mokinio gebėjimus, kreipia dėmesį į jų poreikius ir individualias ugdymo(si) reikmes, o 

nuotolinio mokymo(si) metu dėmesį kreipia ne į rezultatą, o į procesą. Nuotolinių pamokų metu 

mokytojai skatina mokinius bendrauti, jungtis su vaizdu ir dirbti kartu, domisi mokinių nuomone, 

su mokiniais elgiasi pagarbiai, o kilus mokymosi sunkumams, skiria papildomai laiko ir dėmesio 

jiems išspręsti. 

Atlikus aspekto 9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant tam tikroms situacijoms (COVID-

19 pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu 

(NUOTOLINIS mokymas(is) trijų respondentų grupių įsivertinimą, galime teigti, kad mokytojai 

sėkmingai persiorientavo į nuotolinį ugdymą, koregavo programas, pritaikė nuotoliniam ugdymui 

naujas mokymo platformas. Mokinių tėvai buvo supažindinti su mokinių nuotolinio mokymo 

taisyklėmis, susitarimais, mokytojai suprantamai teikia mokiniams informaciją, kaip prisijungti į 

nuotolines pamokas bei kokios yra pagarbaus bendravimo taisyklės pamokų metu, sukuria saugią 

virtualią aplinką nuotolinių užsiėmimų metu. Mokiniai turi reikalingą įrangą ir priemones, didžioji 

dauguma mokinių nepatiria sunkumų atlikdami nuotolines užduotis. Virtualios aplinkos ir 

mokymosi terpės pa(si)renkamos tikslingai ir yra saugios. Mokytojai pažymėjo, kad nebuvo 

suteikta reikalinga įranga darbui nuotoliniu būdu, jie naudojo asmeninę įrangą bei priemones, 

pasigedo organizuojamų mokymų dėl IKT. 

Rodiklį siūlome vertinti III lygiu. 

 

3. 1. KKLJC ugdymo veiklos kokybės lygio stiprieji ir silpnieji veiklos rodikliai ir/ar jų 

aspektai 

 

Apibendrinus ugdymo veiklos įsivertinimo rezultatus, pateikiame (žr. 17 lentelę) stipriuosius ir 

silpnuosius rodiklių aspektus bei iškeliame problemas. 

17 lentelė. Stiprieji ir silpnieji veiklos rodiklių aspektai 

Stiprieji veiklos rodikliai ir/ar jų aspektai Tobulintini veiklos rodikliai ir/ar jų aspektai 

1. 4.2. Mokytojai tikslingai tobulina 

bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir 

didaktines) kompetencijas. 

1. 7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo skatinimo 

sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam 

mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymui. Problema - atlygio už 

papildomus darbus sistema turėtų būtų 

skaidresnė, teisingesnė, labiau 

motyvuojanti. 

2. 8.2. NVŠ teikėjas yra atviras 

bendradarbiavimui su kitais partneriais. 

2. 8.1. Nuolat bendrauju ir bendradarbiauju 

su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl 

ugdytinių pasiekimų, pažangos ir 

dalyvavimo įvairiuose renginiuose, 

konkursuose, projektuose. Problemos - 

telkti tėvus, skatinti jų pasiūlymus ir 

paramą organizuojant su ugdymo procesu 

susijusias veiklas; reikalinga diskusija ar 

įstaigai turi būti sukurta vieninga 

nuotolinio mokymo(si) ir komunikavimo 

sistema.  

3. 9.1. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų 

siekiant.   

3. 9.3. Ugdymo procesas yra lankstus, esant 

tam tikroms situacijoms (COVID-19 

pandemija) gali vykti ne pagal išankstinį 

planą, tačiau veiklos dera su planuotu 

turiniu (NUOTOLINIS mokymas(is). 



Problema - reikalingi organizuojami 

mokymai dėl IKT. 

 

 

4. Rekomendacijos KKLJC veiklai tobulinti 

 

 Remiantis įsivertinimo metu gautais duomenimis teikiame šiuos pasiūlymus ir 

rekomendacijas, kaip gerinti ugdymo veiklos organizavimą, siekiant kuo aukštesnės NVŠ programų 

vykdymo kokybės ir klientų pasitenkinimo ugdymo procesu: 

4.1. Parengti vidiniu ir išoriniu įsivertinimu pagrįstą JC kokybės politiką ir ją 

įgyvendinti. Susitarti JC bendruomenėje dėl kokybės sampratos. Įsivardinus stipriąsias ir silpnąsias 

sritis, suplanuoti priemones naujiems 2022 m. veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.  

4.2. Parengti JC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos aprašą. 
Kvalifikacijos tobulinimo aprašas padės veiksmingai ir skaidriai naudojant tam skirtas lėšas 

pasiekti, kad JC taptų besimokančia ir bendradarbiaujančia organizacija. Nuolat besimokantys 

mokytojai prisidėtų prie efektyvaus lėšų panaudojimo, dalindamiesi savo patirtimi su kitais 

bendruomenės nariais.  

4.3. Tikslingai formuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi turinį, atsižvelgiant į JC 

veiklos tikslus, prioritetus, mokytojų metinės veiklos įsivertinimo duomenų analizę, atliktų tyrimų, 

veiklos stebėsenos, vertinimo duomenis, švietimo politikos iššūkius, technologijų vystymąsi.  

4.4. Skatinti mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi. Stiprinti 

mokytojų tarpusavio mokymosi kultūrą, metodiškai diegiant kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą 

vardan geresnių klientų (mokinių) ugdymo(si) rezultatų. Dalinimasis veiksmingomis mokymo(si) 

patirtimis skatins mokytojų lyderystę, profesines galias bei didins priklausymo savo organizacijai 

pojūtį.  

4.5. Inicijuoti JC darbuotojų metinių pokalbių kultūrą. Skatinti darbuotojus siekti savo 

veiklos sėkmės, gerinti darbo organizavimą bei didinti darbo našumą, sukuriant abipusį pasitikėjimu 

paremtą grįžtamąjį ryšį tarp darbuotojo ir vadovo. 

4.6. Sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą. Nuolat tikrinti, ar darbuotojai atlygio 

sistemą laiko skaidria, teisinga ir motyvuojančia. Siekti, kad veiklos įsivertinimas ir vadovo 

grįžtamasis ryšys būtų glaudžiai susiję su atlygių sistema.  

4.7. Sukurti komunikavimo JC bendruomenėje ir išorėje sistemą ir ją įgyvendinti. 

Nuotolinis mokymas(sis) pareikalavo sukurti aiškią komunikavimo bendruomenėje sistemą, būtina 

įdiegti elektroninį dienyną, susitarti dėl virtualių ir nuotoliniam mokymui(si) skirtų vieningų 

platformų naudojimo.  

4.8. Dalintis lyderyste su ugdytinių tėvais vardan geresnių mokinių ir JC veikos 

rezultatų. Skatinti tėvus dalyvauti bendrose JC veiklose, planuojant ugdymą, renginius, ieškant 

paramos, organizuojant bendrus projektus. 

4.9. Atnaujinti ir/ar sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais bei 

plėtoti partnerystės tinklą. Atnaujinti ar sudaryti sutartis su LMTA, Liepojos kultūros centru, 

šalies neformaliojo ugdymo įstaigomis ir jas įgyvendinti. Siekiant išlaikyti JC konkurencinį 

pranašumą bei praplėsti įstaigos žinomumą, stiprinti bendradarbiavimą su kultūrinių renginių 

organizacijomis: „Švyturio“ arena, Palangos arena, Žvejų rūmais.  


