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Apklausos tikslas – išsiaiškinti rajono švietimo įstaigų bendruomenių kvalifikacijos
tobulinimo ir mokymosi poreikius.

Apklausos metodai: anketinė apklausa internetu. Anketoje buvo pateikta 13 klausimų.

Apklausos vykdymo data: 2020 m. lapkričio mėn.

Dalyvių imtis: apklausoje dalyvavo 17 Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų.



Į kurią iš patvirtintų Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir 
kvalifikacijos tobulinimo prioritetų veiklos kryptį Jūsų mokykla nusprendusi labiau gilintis?
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Kuris teiginys geriausiai apibūdina mokytojų patirtį taikant nuotolinį mokymą Jūsų 
mokykloje?
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Nurodykite didžiausius sunkumus, kuriuos patyrė Jūsų mokyklos pedagogai pereidami 
prie nuotolinio ugdymo. Pasirinkite ne daugiau kaip penkis atsakymo variantus
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Nurodykite didžiausius sunkumus, kuriuos patyrė Jūsų mokyklos pedagogai pereidami 
prie nuotolinio ugdymo. Pasirinkite ne daugiau kaip penkis atsakymo variantus

Kita:

1. Neturime kompiuterių, vykdant nuotolinį ugdymą, su vaiku dirba jo tėvai.

2. Pirmo karantino metu, perėjus prie nuotolinio mokymo trūko techninių ir programinių 
priemonių. 



Kokias mokymosi aplinkas, platformas Jūsų mokykla pasirinko mokymosi procesams 
organizuoti nuotoliniu būdu? Įrašykite
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Privalomų išklausyti pedagogams kursų poreikis
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Kokiose skaitmeninio raštingumo srityse  Jūsų mokyklos pedagogams reikėtų 
patobulėti? Pasirinkite ne daugiau kaip tris atsakymo variantus
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Kokias kompetencijas labiausiai reikėtų patobulinti Jūsų mokyklos pedagogams, 
atsižvelgiant į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  ir išorinio veiklos vertinimo 

rezultatus? Pasirinkite ne daugiau kaip penkis atsakymo variantus
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Kokias kompetencijas Jums, kaip  vadovui ar pavaduotojui(-ams) ugdymui, labiausiai 
reikėtų patobulinti? Pasirinkite ne daugiau kaip penkis atsakymo variantus
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Kokios kvalifikacijos tobulinimo formos Jūsų mokyklai patraukliausios? Pasirinkite ne 
daugiau kaip penkis atsakymo variantus
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Kur pageidautumėte, kad vyktų kvalifikacijos tobulinimo renginiai? 

Savo mokykloje 
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Kokių pasiūlymų ir pageidavimų turėtumėte Prienų švietimo pagalbos tarnybai, 
kad būtų patenkinti Jūsų mokyklos kvalifikacijos tobulinimo poreikiai. Prašome parašyti

Pageidautume, kad kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų lektoriai būtų daugiau
praktikai, negu teoretikai.

Organizuojant mokymus konkrečioje įstaigoje, pasirūpinti ir kitais
organizaciniais klausimais (pvz. kavos pertraukomis, reikiama įranga).

Organizuoti dalykų kvalifikacijos kėlimo kursus, daugiau seminarų, kuriuos veda
praktikai, mokinio ir mokytojo dialogo stiprinimas keliant mokymosi motyvaciją,
skaitmeninio raštingumo, specialiosios pedagogikos kursų. Vadybinių seminarų
ar paskaitų mokyklų vadovams.

Skaitmeninio turinio kūrimo mokymų, kompiuterinio raštingumo.



Išvados

1. 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metais mokyklos didžiausią dėmesį skirs skaitmeninio 
raštingumo tobulinimui, šią  sritį tobulinti pasirinko 64,7 proc. apklausoje dalyvavusių mokyklų.

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo poreikį parodo, kad nepakankamas  
mokytojų skaitmeninis raštingumas (35,3 proc.) buvo nurodytas kaip vienas iš sunkumų 
pereinant prie nuotolinio mokymo bei mokymo užduočių ir turinio pritaikymas nuotoliniam 
ugdymui (82,4 proc.). 

2. 52,9 proc. mokyklų rinkosi tobulinti „Mokinio skirtybių suvokimui, atpažinimui ir panaudojimui 
siekiant jo pažangos“ prioritetą.

Apklausos dalyviai kaip sunkumus, kuriuos patyrė pereidami prie nuotolinio ugdymo, nurodė 
specialiųjų ugdymo poreikių ar negalią turinčių mokinių ugdymas (35,3 proc.) bei pagalbos 
teikimas specialiųjų ugdymo poreikių ar negalią turintiems mokiniams  (29,4 proc.).



Išvados

3. Vadovai ar pavaduotojai ugdymui mano, kad jiems labiausiai reikia patobulinti strateginio 
mąstymo ir pokyčių valdymo (64,7 proc.), švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo 
(52,9 proc.), vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (47,1 proc.) kompetencijas.

4. Kaip patraukliausios kvalifikacijos tobulinimo formas mokykloms galima įvardinti praktinius 
užsiėmimus, praktikumus (88,2 proc.), edukacines išvykas / programas, vykdomas LR teritorijoje 
82,4 proc.), ilgalaikius, tęstinius mokymus (64,7 proc.).

5. Atsižvelgiant į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  ir išorinio veiklos vertinimo rezultatus, 
mokytojai turėtų patobulinti mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo  (58,8 proc.), mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo  (52,9 proc.), reflektavimo ir mokymosi mokytis  (47,1 proc.), 
informacinių technologijų naudojimo  (47,1 proc.), mokinių motyvavimo ir paramos jiems  (47,1 
proc.) kompetencijas. 


