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Pedagogų apklausa 

• 2022 m. gegužės mėn. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba atliko 
pedagogų apklausą.

• Tikslas –išsiaiškinti atnaujinto ugdymo turimo diegimo padėtį rajone.

• Apklausoje dalyvavo 151 pedagogas (81 proc.) rajono pedagogų.



Ar esate susipažinusi (-ęs) su savo dalyko 
atnaujintu ugdymo turiniu (UTA)?



Iš kokių šaltinių gavote informaciją apie 
UTA?



3.Ką žinau apie ugdymo turinio atnaujinimą? 3.1.Manau, kad 
UTA yra savalaikis ir būtinas



3.2. Žinau, kad vyksta UTA



3.3. Ugdymo turinio atnaujinimo sėkmė priklauso nuo 

mokytojų gebėjimo suprasti bendrųjų programų pokyčius 



3.4. Žinau kuo atnaujinamos programos skirsis nuo esamųjų



3.5. Žinau, kur ieškoti informacijos apie UTA



3.6. Teikiau siūlymus dėl dalyko bendrosios programos 
tobulinimo



3.7. Neteikiau pasiūlymų, bet iš esmės pritariu UTA projektui



3.8. Suprantu, kad pamokos struktūra, dirbant pagal UTA turės 
keistis



3.9. Suprantu, kad man reikės prisitaikyti prie pokyčių, kurie 
įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas bus 
neišvengiami



3.10. Žinau, kokias savo žinias ir kompetencija turiu 
patobulinti darbui su atnaujintomis bendrosiomis programomis



Apibendrinimas

• Pedagogai pakankamai gerai susipažinę su UTA, žino šaltinius iš gauti 
informacijos

• Pedagogai nėra tvirtai nusiteikę dėl UTA diegimo: penktadalis 
nepritaria UTA projektui; supranta, kad neišvengiamai turi keistis 
pamokos struktūra ir vadyba; nežino kokių kompetencijų reikia, 
geresniam pasirengimui.



4. Ką žinau apie bendrąsias kompetencijas? 4.1. Esu linkusi 
(-ęs) daug dėmesio ir laiko skirti kompetencijų peržiūrėjimui



4.2. Esu susipažinusi (-ęs) su šešiomis UTA kompetencijomis 
ir visų kompetencijų pristatymais



4.3. Suprantu, kad teks labai pasimokyti ir atnaujinti žinias 
apie kompetencijas



4.4. Esu tikra (-as), kad žinau kaip reikės ugdyti mokinių 
bendrąsias kompetencijas dalyko pamokų metu



Apibendrinimas

• Pedagogai nepakankamai pasirengę UTA diegimui:

• penktadaliui pedagogų trūksta žinių apie UTA diegimą pamokų metu; 
40 proc. pasirengę skirti laiko ir dėmesio mokymuisi



5. Kaip norėčiau tobulinti savo kvalifikaciją apie UTA? 5.1. 
Esu tikra (-s), kad galiu pats perprasti atnaujintas bendrąsias 

programas ir darbą pagal jas 



5.2. Žinau, kur galiu rasti informacijos apie UTA ir 
pastiprinti/pagilinti žinias



5.3. Norėčiau dalyvauti seminaruose, mokymuose, kur būtų 
pristatomas ugdymo turinio atnaujinimas. Esu įsipareigojusi (-
ęs) kaitai ir būsiu aktyvi (-us)



5.4. Man svarbu, kad planuodama (-s) savo pamokas/ugdymo 
procesą pagal atnaujintas bendrąsias programas galėčiau 
bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis



5.5. Manau, kad būtų naudinga apie atnaujintą ugdymo 
turinį/kompetencijas daugiau kalbėtis savo mokyklos 
metodinėse grupėse



5.6.Manau, kad būtų naudinga apie atnaujintą ugdymo 
turinį/kompetencijas daugiau kalbėtis savo rajono dalyko 
metodiniuose būreliuose, kad suvienodinti visų supratimą



Manau, kad mokymai turėtų vykti mokinių atostogų metu



Manau, kad mokymai turėtų būti tolygiai išdėstyti per visus 
mokslo metus



Apibendrinimai

Teigiamos pedagogų nuostatos profesinio tobulėjimo atžvilgiu:

• pedagogai norėtų dalyvauti mokymuose;

• atviri bendravimui ir bendradarbiavimui su kolegomis UTA diegimo 
klausimais.

Būdai ir priemonės:

• Pasitarimai mokyklų metodinėse grupėse

• Pokalbiai metodiniuose būreliuose

• Sistemingi mokymai per visus mokslo metus



Rekomenduojame

• Sudaryti darbo grupę ilgalaikės (40 val.) pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programos parengimui.

• Pagrindiniai KTP programos akcentai: pedagogų nuostatų kaita; 
pamokos vadyba; 

• Inicijuoti ir nusimatyti pedagogų profesinius dialogus apie UTA: 
mokytojų metodinėse grupėse ir metodinių būrelių veikloje.

• Pristatyti apklausos rezultatus rajono pedagogams.

• Vykdyti informacijos sklaidą apie apklausos rezultatus.


