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 Anykščių švietimo pagalbos tarnybos specialistai 

atliko anoniminį tyrimą, kurio tikslas- išsiaiškinti 

specialiosios pagalbos efektyvumą Anykščių rajono 

ugdymo įstaigose.  

 Anoniminėje apklausoje dalyvavo 74 mokytojai. 

 Anketą sudarė 17 atvirų ir uždarų klausimų. 



1. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE DIRBANČIO PSICHOLOGO? 
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Atlieka aktualius mokykloje psichologinius

tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos
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2. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA ĮSTAIGOS 

PSICHOLOGAS? 
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3. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE DIRBANČIO LOGOPEDO? 
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4. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ 

ĮSTAIGOS LOGOPEDAS? 
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5. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE DIRBANČIO SPECIALIOJO 

PEDAGOGO? 
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6. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ 

ĮSTAIGOS SPECIALUSIS PEDAGOGAS? 
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7. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ JŪSŲ ĮSTAIGOJE 

DIRBANČIO SOCIALINIO PEDAGOGO? 
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8. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ 

ĮSTAIGOS SOCIALINIS PEDAGOGAS? 
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9. Kurio (-ių) švietimo pagalbos specialisto (-ų), 

dirbančio (-ių) Jūsų ugdymo įstaigoje, Jums 

labiausiai reikia? 



10. Kurio (-ių) specialisto (-ų) pagalbos reiktų 

daugiau (Jums trūksta?) 



11.Kaip vertinate įstaigos švietimo pagalbos 

specialistų ir Vaiko gerovės komisijos darbo 

rezultatus? 
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12. Kaip dažnai specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių tėvai lankosi mokykloje? 

 

 Kai būna problemų (73%),  

 kartą per trimestrą (16,2%). 

 

13. Tėvai dažniau atvyksta į mokyklą: 

 

 pakviesti pedagogų (86,5%), 

 savo iniciatyva (6,8%). 



14. Jūsų manymu, tėvams priimtiniausios, 

teikiančios didžiausią naudą kokybiškam 

bendradarbiavimui yra šios bendradarbiavimo 

formos:  

 

 individualūs pokalbiai su mokytoja (89,2%) 

 trišalis pokalbis (mokinys, tėvai, mokytoja) (74,3%). 

 

 

 

 



15.Pateikite pasiūlymų, kaip pagerinti 
mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą vaiko 
ugdymo klausimais. 
 

 Skatinti dažniau atvykti į mokyklą, joje vykstančius renginius, 
paskaitas. 

 Vykdyti aktyvius įdomius tėvų susirinkimus. 

 Turime puikias bendradarbiavimo tradicijas. Jas reikėtų tęsti ir 
tobulinti. 

 Atvirų durų dienos, bendri renginiai. 

 Skirti daugiau dėmesio bendroms veikloms. 

 Organizuoti mažiau susirinkimų, kur kalbama vien apie 
pažangumą. 

 Tėvai labai vertina susitikimus su specialistais, įdomius tėvų 
susirinkimus, kur kviečiami specialistai, vyksta mokinių darbų 
parodos, sceninė veikla 

 

 



16. PASIŪLYKITE 3 BŪDUS, KO REIKĖTŲ IMTIS, KAD ŠVIETIMO 

PAGALBA VAIKAMS MOKYKLOJE BŪTŲ EFEKTYVESNĖ. 

 Būtinas psichologo etatas, mokytojo padėjėjo etatas. 

 Reikia mokytojų pagalbininkų, mažiau įvairių ataskaitų-daugiau laiko mokytojai 

skirtų pamokų pasirengimui, geriau mažiau, bet kokybiškesnių siūlomų renginių. 

 Reguliariai informuoti tėvus apie ugdytinių problemas; teikti būtiną pagalbą 

sistemingai; analizuoti teikiamos pagalbos efektyvumo nustatymą. 

 Kiekvienas turime matyti vaiko problemas ir jas įvardinti. Komandoje ieškoti 

efektyvių būdų joms išspręsti. Šviesti tėvus įvairiais ugdymo klausimais. 

 Įdarbinti daugiau mokytojo padėjėjų. Skirti didesnį finansavimą mokinių 

pažintinei veiklai. Visus muziejus ir edukacines programas padaryti vaikams 

nemokamas. 

 Kitoks tėvų požiūris į ugdymo procesą. Vaikų pagarbos ugdymas vieni kitiems. 

 Specialistų individualus darbas su sutrikimų turinčiais vaikais. Mažinti grupes. 

Psichologo nuolatinės konsultacijos. Aktyvių seminarų mokymosi motyvacijos 

tema. 

 Reikėtų mokytojo pagalbininko. Reikėtų daugiau pagalbos sprendžiant elgesio 

problemas (soc. pedagogo, psichologo...) Įgalinti šeimas prisiimti daugiau 

atsakomybės už vaikų auklėjimą ir priežiūrą. 

 Aktyvesnio tėvų domėjimosi vaikų ugdymu. Nuoseklaus tėvų bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais. Tikėjimo, kad 

kiekvienas vaikas yra gebantis įveikti sunkumus. 



17. KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ APIE SAVIVALDYBĖS 

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMĄ 

PAGALBĄ? KOKIOS PAGALBOS TIKITĖS? 

 Pagalba teikiama reikalinga laiku, veiksminga. 

 Gerai kad organizuoja daugiau psichologų vedamų 

seminarų. 

 Džiaugiuosi pagalba, dokumentuose randu visą 

informacija, kaip dirbti toliau. 

 Stengiamasi dirbti, bet šiuo laikmečiu visiems , 

dirbantiems su vaikais, yra sunku. 



TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS UGDANT SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS VAIKUS 

Anoniminėje apklausoje dalyvavo 70 tėvų. 

Anketą sudarė 18 atvirų ir uždarų klausimų.  
  

 



1. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE DIRBANČIO PSICHOLOGO? 
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2. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA ĮSTAIGOS 

PSICHOLOGAS? 
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3. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE DIRBANČIO LOGOPEDO? 
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4. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ 

ĮSTAIGOS LOGOPEDAS? 

38,6 

27 

54 

37 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teikia individualias konsultacijas

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir

kalbėjimo sutrikimus, įvertina specialiuosius ugdymosi

poreikius

Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo

sutrikimus

Padeda pedagogams pritaikyti vaikams ugdomąją medžiagą

ir ugdymo priemones

%



5. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ UGDYMO ĮSTAIGOJE 

DIRBANČIO SPECIALIOJO PEDAGOGO? 
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ĮSTAIGOS SPECIALUSIS PEDAGOGAS? 
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7. PAGALBA, KOKIOS TIKITĖS IŠ JŪSŲ ĮSTAIGOJE 

DIRBANČIO SOCIALINIO PEDAGOGO? 
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8. KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ 
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9. Kurio(-ių) švietimo pagalbos specialisto(-ų), 

dirbančio(-ių) Jūsų ugdymo įstaigoje, Jums 

labiausiai reikia? 

41,4 % 

37 % 

18,6 % 

38,6 % 

31,4 % 

Psichologo

Specialiojo pedagogo

socialinio pedagogo

Logopedo

Mokytojo padėjėjo

10. Kurio(-ių) specialisto(-ų) pagalbos reiktų daugiau 

(Jums trūksta)? 

• Mokytojo padėjėjo (31,4%), 

• psichologo (40%) 



11. Ar teko kreiptis papildomos specialistų pagalbos už įstaigos 

ribų? 

 Taip (29 tėvai) 

 Ne (32 tėvai) 

 

12. Ar visada kreipiatės į mokyklą, jei turite klausimų ar 

problemų, susijusių su vaiko auklėjimu ar ugdymusi? 

 Visada (40%) 

 Kartais (27%) 

 

 



13. Kur daugiausia gaunate informacijos apie vaikų, turinčių 

mokymosi sunkumų ar sutrikimų, negalių, ugdymą, 

psichologinių ar socialinių problemų sprendimą? 

Savarankiškai (57%), 

konsultuoja įstaigos švietimo pagalbos 

specialistai (30%). 

 

14. Būdai, padedantys aktyviau bendradarbiauti 

su mokykla? 

Dažnesnis Jūsų vaiko paskatinimas, 

pagyrimas (58,6%),  

dažnesni bendri renginiai, išvykos (44,3%). 

 

 

 

 

 



15. Vaiko ugdymo (si) klausimais dažniausiai bendrauju 

su:  

 klasės auklėtoju (84,3%), 

 ugdančiu mokytoju (40%), 

 specialiuoju pedagogu (37%). 

 

16. Kaip dažnai lankotės mokykloje? 

 

Kai būna 

problemų  

35,7 % 

Kartą per 

trimestrą  

27 % 

Kartą per 

mėnesį 40 % 

Kartą per 

pusmetį 10 % Kartą per 

metus 5,7 %  



17. PRIIMTINIAUSIOS, TEIKIANČIOS DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ 

KOKYBIŠKAM BENDRADARBIAVIMUI YRA ŠIOS 

BENDRADARBIAVIMO FORMOS? 
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Tėvų švietimas

Specialistų konsultacijos mokykloje

Apsilankymas namuose

Įdomūs tėvų susirinkimai

Bendri tėvų susirinkimai

Bendri tėvų ir vaikų susirinkimai

Atvirų durų dienos

Pokalbiai telefonu

Pateikta informacija elektroniniame dienyne

(pasiekimų knygelėse)

%



18. Pasiūlymai, kaip pagerinti mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimą vaiko ugdymo klausimais: 

 ,,kad vaikai nesityčiotų vieni iš kitų. Spręsti 

problemas, kad elgtųsi gražiai“. 

 ,,rimčiau žiūrėti į vaikus kai iškyla problemos“. 

 ,,bendrauti su vaikais“. 

 ,,mokykla nėra suinteresuota ,,kitokio“ vaiko 

ugdymu. Mokytojai (kai kurie) dirba pagal seną 

standartą, kurį taiko visiems, neatsižvelgia į vaiko 

gabumus. Labai gaila, kad mokykloje nėra 

mokytojo padėjėjo, galbūt mokymosi rezultatai 

mano vaiko būtų geresni. Gailiuosi, kad šiuo 

klausimu nesikreipiau už mokyklos ribų“. 



IŠVADOS 

• Mokytojai ir tėvai nurodo, jog mokykloje labiausiai trūksta 

psichologo ir mokytojo padėjėjo. 

• Tėvai, mokytojų nuomone, mokykloje lankosi, esant 

problemoms, pakviesti pedagogų. 40 procentų tėvų nurodo, jog 

mokykloje lankosi kartą per mėnesį.  

• Mokytojai išskyrė naudingiausias bendradarbiavimo formas, 

tai  individualūs pokalbiai su mokytoja, trišalis pokalbis. 

Tėvams svarbiausios: individualūs pokalbiai su mokytoja ir  

pokalbiai telefonu.  
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(Tėvų atsakymai) 
(Pedagogų atsakymai) 

Pagalba, kokios tikitės iš ugdymo įstaigoje dirbančio 

psichologo? 

Mokytojų ir tėvų nuomonė dėl psichologo teikiamos pagalbos sutampa. Tiek 

pedagogai, tiek tėvai tikisi konsultacijų ir bendradarbiavimo su kitais 

specialistais. 



KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ ĮSTAIGOS 

LOGOPEDAS? 

Logopedo teikiama pagalba atitinka mokytojų bei tėvų lūkesčius. Tėvams 

aktualu ir tai, jog logopedas padėtų pedagogams pritaikyti vaikams 

ugdomąją medžiagą ir priemones.  

(Pedagogų atsakymai) 

(Tėvų atsakymai) 
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%



KOKIĄ REALIĄ PAGALBĄ TEIKIA JŪSŲ ĮSTAIGOS 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS? 

Tėvų nuomone, svarbu, kad specialusis pedagogas supažindintų su vaiko 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei vestų individualias konsultacijas.  

70,3 

75,7 

64,9 

0 50 100

Veda pratybas

(individualias,

pogrupines ir

grupines)

Dalyvauja mokyklos

VGK veikloje

Konsultuoja

mokytojus, kaip

pritaikyti ar

individualizuoti

Bendrąsias mokymo

programas

%

(Pedagogų atsakymai) (Tėvų atsakymai) 

44,3 

50 

37 

61,4 

0 20 40 60 80 100

Veda pratybas

(individualias,

pogrupines ir grupines)

Individualios

konsultacijos

Supažindina su vaiko

specialiaisiais ugdymosi

poreikiais

%



Dėl socialinio pedagogo darbo, tėvų ir mokytojų nuomonė išsiskyrė, tėvams 

aktualu, kad socialinis pedagogas padėtų spręsti problemas, susijusiąs su 

įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. Pedagogams svarbi 

bendradarbiavimo reikšmė, taip pat individualios konsultacijos.  

Kokią realią pagalbą teikia Jūsų įstaigos socialinis 

pedagogas? 
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