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ĮŽANGA 
 

 

2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke (JAV) vykusiame Jungtinių Tautų Generalinės 

asamblėjos susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė dokumentą „Keiskime mūsų 

pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų“. Dokumente buvo nustatyta 17 

darnaus vystymosi tikslų (goals) ir 169 smulkesnių uždavinių (targets), kurie apima daugelį 

politikos sričių ir yra skirti įgyvendinti iki 2030 m.  

Šiame dokumente iškeltas ketvirtas darnaus vystymosi tikslas - kokybiškas švietimas 

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all (SDG 4)/Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį, kokybišką švietimą bei 

skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi (oficialus vertimas)). Darnaus vystymosi 

darbotvarkėje iki 2030 metų, įtraukusis ugdymas pasirinktas visos švietimo sistemos 

pamatiniu principu ir filosofija.  

Įtraukusis ugdymas ‒ tai nenutrūkstantis procesas, kurio pagrindinis tikslas ‒ 

užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems bendruomenės nariams, pripažinti ir gerbiant 

įvairovę, atsižvelgti į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios 

diskriminacijos (UNESCO, 2009). Šioje sampratoje įtraukusis ugdymas yra orientuotas į 

kiekvieną besimokantįjį ir siejamas su ugdymo kokybe.  

Lietuvos švietimo kokybės samprata apibrėžta Formaliojo švietimo kokybės 

užtikrinimo sistemos koncepcijoje (2008), Geros mokyklos koncepcijoje (2015).  Švietimo 

kokybę užtikrina švietimo stebėsena, mokyklų veiklos išorinis vertinimas, mokyklų 

įsivertinimas, mokyklų vadovų veiklos vertinimas, mokytojų atestacija, mokinių pasiekimų 

vertinimas.  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013-2022 m. 

strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo 

visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. 

2021 m. rugsėjį įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5, 14, 21, 29, 30, 

34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 straipsniu 1 ir 8 straipsniai. Pirmu 

šio įstatymo straipsniu įteisinta įtraukties apibrėžties sąvoka, įpareigojanti švietimo 

sistemą sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, 

gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose 

veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo 

pagalbos reikmės. Devintame straipsnyje įteisintas įpareigojimas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministrui iki 2023 m. gruodžio 31 d. priimti šio įstatymo (išskyrus 

8 straipsnį) įgyvendinamuosius teisės aktus. 

2021 m. rugsėjį Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino 

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planą, 

kartu rekomenduodamas savivaldybėms ir kitoms Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai nepavaldžioms institucijoms, nurodytoms Pasirengimo įgyvendinti 
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Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plane, prisidėti prie šio plano 

įgyvendinimo. 

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5, 14, 21, 29, 30, 34 

ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 straipsniu 2,3,4,5,6,7 straipsniai, kurie 

numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo 

įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais, o Švietimo sistema sudaro 

sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą 

pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti 

nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės. 

2016 m. JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijose Lietuvai buvo išreikštas 

susirūpinimas dėl mokinių su negalia, ypač turinčių regėjimo, klausos, psichosocialinių, 

intelektinių negalių ar autistiškų vaikų nukreipimo priverstinai lankyti specialiąsias 

mokyklas bei pažymima, kad bendroje švietimo sistemoje nėra tinkamai pritaikytų patalpų 

ir prieinamumo.  

Per artimiausius 3 metus Lietuvos švietimo sistemai būtina atlikti parengiamuosius 

darbus ir pasiruošti įgyvendinti įtraukties principą švietime, kuris priartintų prie valstybės 

įsipareigojimo gerbti visų vaikų teises, užtikrinti jų orumą ir lygiateisiškumą. 

Stiprinant Marijampolės bendrojo ugdymo mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti 

įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius reikalingos duomenimis grįstos vadybos, 

įtraukties kultūros, lyderystės ir švietimo pagalbos prieinamumo bei kokybės gerinimo 

priemonės.  

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam 

ugdymui įsivertinimas inicijuojamas Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus, siekiant stiprinti bendrosios paskirties mokyklų pasirengimą 

priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, nustatyti įtraukiojo ugdymo 

kultūros, politikos ir praktikos tobulinimo prioritetines sritis, švietimo pagalbos, išteklių 

ir(ar) iniciatyvų poreikius, plėtoti ir tobulinti švietimo pagalbos paslaugų kokybę, stiprinti 

mokyklų bendruomenių nuostatas dėl įtraukties švietime. 

Bendradarbiaudama su Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi 

apklausą organizavo ir atliko Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.  

Atlikto tyrimo duomenys gali būti naudojami bendrojo ugdymo mokyklų įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo pokyčiams planuoti. 

Numatomi apklausos rezultatai: 

1. Apžvelgta įtraukties sampratos raiška Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo 

įstaigose; 

2. Apibendrinti anketinės apklausos duomenys, išranguotas įsivertinimo rezultatų 

dažnis; 

3. Įsivertinti įtraukiojo ugdymo kultūros, politikos ir praktikos indikatoriai, galintys 

padėti numatyti apklausos duomenimis grįstus tolimesnius Marijampolės bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis. 
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TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODIKA 
 

 

Mokyklos politika ir mokyklos kultūra ‒ dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios sritys, 

atsiskleidžiančios praktikoje bei daugiausiai nulemiančios mokyklos veiklos kokybę ir 

perspektyvą.  

Mokyklos vadovo veikla ir nuostatos daro didelę įtaką įstaigos kultūrai ir politikai, 

bet tik nuo visos bendruomenės nuostatų, kultūros, ugdymo praktikos ir įsitraukimo 

priklauso organizacijos veiklos sėkmė.  

Mokyklos kultūrą daugiausiai formuoja mokyklos bendruomenė, o pirmiausia 

mokytojai, nuo kurių vertybinių nuostatų ir požiūrio į mokinius daugiausiai priklauso 

institucinė įtraukties kultūra. 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų apklausa atlikta siekiant 
pirminės pasirengimo įtraukčiai situacijos analizės, kuri įgalintų: 

• apžvelgti bendrojo ugdymo mokyklų pasirengimą sudaryti sąlygas kiekvienam 
asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti 
sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti 
nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos 
reikmės; 

• išsiaiškinti problemines mokyklų kultūros, politikos ir praktikos sritis; 

• išsiaiškinti mokyklų švietimo pagalbos poreikius; 

• daryti apibendrinančias išvadas ir teikti rekomendacijas strateginio planavimo 
tikslams savivaldybės bei instituciniuose lygmenyse. 

Apklausos imties charakteristika:  

Tyrimo respondentai ‒ 17 Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  

Anketinės apklausos sudarymo principai: tikslingumas, sistemingumas, 

struktūravimas. 

Tikslinių klausimų sritys ‒ įtraukiojo ugdymo kultūra, politika, praktika įstaigoje. 

Klausimų struktūra ‒ struktūruoti ir nestruktūruoti klausimai.  

Struktūruoti klausimai turėjo 5 atsakymų variantus (puikiai, gerai, pakankamai, 

patenkinamai, nepatenkinamai). 

Nestruktūruoti/Atviri klausimai pateikti žvalgomojo tyrimo tikslais, siekiant 

išsiaiškinti respondentų individualius situacijos vertinimus, identifikuoti respondentų 

požiūrį į prioritetines pokyčio sritis, nustatyti požiūrį į pagalbos išteklių ir iniciatyvų 

reikmes.  

Klausimų skalės tipas ‒ intervalinė skalė. 

Nuomonių vertinimo metodai: apibūdinimo ‒ vidurkis, duomenų analizės ‒ 

koreliacijos, variacijos. 

Pagrindinis anketos tikslas ‒ pateikti tikslingus klausimus trijose esminėse įtraukiojo 

ugdymo srityse, inicijuojančius aktyvų respondentų įsitraukimą į pasirengimo įtraukčiai 

situacijos savianalizę įstaigoje. 

Apklausos metodas ‒ apklausa raštu. 

Užpildytos apklausos anketos pateikiamos 4 priede. 



5 
 

KIEKYBINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ 
 

Tyrime pateikta kiekybinė duomenų analizė grįsta Marijampolės savivaldybės 
bendrojo ugdymo įstaigų įsivertinimo anketų duomenimis ir aprašomąja duomenų 
rezultatų analize.  

Pirmame paveikslėlyje mokyklos išranguotos mažėjimo tvarka nuo daugiausiai puikiai 

ir gerai iki mažiausiai puikiai ir gerai savo įstaigos kultūros, politikos ir praktikos 

pasirengimą įtraukiajam ugdymui įsivertinusių Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigų. 

Sudėtinėje linijinėje diagramoje penkiomis skirtingomis spalvomis vaizduojamas skirtingų 

įsivertinimo atsakymų dažnis. Pirmoje lentelėje pateikta skaitinė atsakymo variantų 

pasirinkimo išraiška parodo įsivertinimo dažnį. 

1 pav. Bendrojo ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 

įsivertinimo rezultatai 

 

1 lentelė. Bendrojo ugdymo įstaigų pateiktų atsakymų dažnis 

 

Detalesnės šių anketinių apklausų duomenų suvestinės pateikiamos šio tyrimo 2 

priedo 1 ir 2 lentelėse. 

Daugiausiai gerai ir puikiai įstaigos pasirengimą įtraukčiai vertina: 
Marijampolės R. Stankevičiaus progimnazija; 
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija; 
Marijampolės P. Armino progimnazija; 
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras; 
Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija; 
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija. 

Daugiausiai tobulintinai ir patenkinamai įstaigos pasirengimą įtraukčiai vertina: 
Marijampolės sav. Liudvinavo K.Borutos gimnazija; 
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija; 
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla; 
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija. 
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Antrame paveikslėlyje numeracijos didėjimo tvarka (pagal pateiktų atsakymų dažnį 

nuo daugiausiai iki mažiausiai pasirinktų) išranguoti įtraukiojo ugdymo kultūrą 

indikuojantys klausimai. 

2  pav. Įtraukiojo ugdymo kultūros įsivertinimo rezultatai 

 

2 paveikslėlio sudėtinėje linijinėje diagramoje penkios skirtingos spalvos vaizduoja 

skirtingų įsivertinimo rezultatų dažnį, kurį detalizuoja žemiau esanti 2 lentelė. 

2 lentelė. Bendrojo ugdymo įstaigų įtraukties kultūros įsivertinimo rezultatų dažnis 

 

Detalesnės šių anketinių apklausų duomenų suvestinės pateikiamos šio tyrimo 2 

priedo 3 ir 6 lentelėse. 

Daugiausiai gerai ir puikiai mokyklos įsivertino šiuos organizacinės įtraukties kultūros 
aspektus: 

1. Įstaigos ir steigėjų partnerystę. 
2. Pedagogų kolegialumą ir pasirengimą bendradarbiauti. 
3. Pagarbos ir tolerancijos įstaigos bendruomenėje atmosferą. 
4. Nediskriminavimo kultūrą. 
5. Vaiko gerovės komisijos lūkesčius vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių mokinių pažangai. 

 
Daugiausiai tobulintinai ir patenkinamai mokyklos įsivertino šiuos organizacinės 

įtraukties kultūros aspektus: 
1. Visuomenės įsitraukimą į ugdymo įstaigos gyvenimą. 
2. Bendruomenės tėvų pasirengimą priimti, toleruoti, vertinti skirtingus poreikius ir 

galimybes turinčius asmenis. 
3. Mokyklos ir tėvų/globėjų rūpintojų partnerystę. 
4. Įstaigos bendruomenės švietimą įtraukiojo ugdymo srityje. 
5. Pedagogų lūkesčius vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių individualiai pažangai. 
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Trečiame paveikslėlyje numeracijos didėjimo tvarka (pagal pateiktų atsakymų dažnį 

nuo daugiausiai iki mažiausiai pasirinktų) išranguoti įtraukiojo ugdymo politiką 

indikuojantys klausimai. 

3 paveikslėlis. Įtraukiojo ugdymo politikos įsivertinimo rezultatai 

 

3 paveikslėlio sudėtinėje linijinėje diagramoje penkios skirtingos spalvos vaizduoja 

skirtingų įsivertinimo rezultatų dažnį, kurį detalizuoja žemiau esanti 3 lentelė. 

3 lentelė. Bendrojo ugdymo įstaigų įtraukties politikos įsivertinimo rezultatų dažnis 

 

Detalesnės šių anketinių apklausų duomenų suvestinės pateikiamos šio tyrimo 2 

priedo 4 ir 7 lentelėse. 

Daugiausiai gerai ir puikiai mokyklos įsivertino šiuos įtraukties organizacinės 
politikos aspektus: 

1. Švietimo pagalbos sistemą įstaigoje: pagalbos mokiniams planavimą, 
organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą ir švietimo pagalbos koordinavimo 
veiksmingumą. 

2. Patyčių prevencijos politiką. 
3. Lygių galimybių politikos diegimo praktiką įtraukiojo ugdymo kontekste. 
4. Individualios mokinių pažangos planavimą įstaigos veiklos strateginio planavimo 

dokumentuose. 
5. Operatyvios pagalbos sistemą visiems mokiniams klasės lygmenyje. 
 
Daugiausiai tobulintinai ir patenkinamai mokyklos įsivertino šiuos įtraukties 

organizacinės politikos aspektus: 
1. Fizinės aplinkos pritaikymą įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 
2. Esminių įtraukties filosofijos nuostatų ir universalaus dizaino mokymuisi 

strategijos diegimą. 
3. Pedagogų profesines kvalifikacijas ir pasirengimą diegti personalizuotas ugdymo 

strategijas. 
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Ketvirtame paveikslėlyje numeracijos didėjimo tvarka (pagal pateiktų atsakymų 

dažnį nuo daugiausiai iki mažiausiai pasirinktų) išranguoti įtraukiojo ugdymo praktiką 

indikuojantys klausimai. 

4 paveikslėlis. Įtraukiojo ugdymo praktikos įsivertinimo rezultatai 

 

Sudėtinėje linijinėje diagramoje penkios skirtingos spalvos vaizduoja skirtingų 

įsivertinimo rezultatų dažnį, kurį detalizuoja žemiau esanti 4 lentelė. 

4 lentelė. Bendrojo ugdymo įstaigų įtraukties praktikos įsivertinimo rezultatų dažnis 

 

Detalesnės šių anketinių apklausų duomenų suvestinės pateikiamos šio tyrimo 2 

priedo 5 ir 8 lentelėse. 

Daugiausiai gerai ir puikiai mokyklos įsivertino šiuos įtraukties organizacinės 
praktikos aspektus: 

1. Mokinių pažangos vertinimo sistemą. 
2. Mokyklos taisyklių ir klasės susitarimų sistemos veiksmingumą. 
3. Švietimo pagalbos mokiniui prieinamumą. 
4. Atsižvelgimą į mokinių, jų tėvų nuomones, įstaigų ar organizacijų rekomendacijas, 

praktiką priimant sprendimus. 
5. Mokinių galimybes aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime. 
 
Daugiausiai tobulintinai ir patenkinamai mokyklos įsivertino šiuos įtraukties 

organizacinės praktikos aspektus: 
1. Praktinį mokytojų pasirengimą personalizuoti ugdymą. 
2. Bendruomenės praktiką, pasitelkiant išorinės aplinkos išteklius. 
3. Mokytojų gebėjimus mokinių skirtybes ugdymo procese naudoti kaip išteklius. 
4. Personalizuoto ugdymo planavimo praktiką. 
5. Švietimo pagalbos mokytojams kokybę. 
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Penktame paveikslėlyje numeracijos didėjimo tvarka (pagal pateiktų atsakymų dažnį 

nuo daugiausiai iki mažiausiai pasirinktų) išranguoti pasikartojančių ir turiniu sutampančių 

pastebėjimų, siūlymų ir švietimo pagalbos ir/ar išteklių poreikių įsivertinimo rezultatai. 

5 paveikslėlis. Apibendrinti tobulintinų įtraukties kultūros, politikos ir praktikos sričių 

bei pagalbos ir išteklių poreikio apklausos rezultatai 

 

5 lentelė. Apibendrintas pasikartojančių ir/ar sutampančių pastebėjimų, siūlymų ir 

poreikių įsivertinimo (apie tobulintinas įtraukties kultūros, politikos ir praktikos sritis bei 

pagalbos bei išteklių poreikius) rezultatų dažnis 

 

Pilna šių anketinių apklausų duomenų suvestinė pateikiama šio tyrimo 3 priede. 
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Daugiausiai sutampantys bendrojo ugdymo įstaigų požiūriai ir nuomonės dėl 

prioritetinių, tobulintinų įtraukties ugdyme sričių bei pagalbos ar išteklių poreikio:  

1. Kvalifikacijos kėlimo (seminarų), pedagogų pasirengimo poreikis. 

2. Tėvų įsitraukimo į ugdymo įstaigos gyvenimą, bendradarbiavimo poreikis. 

3. Personalo poreikis (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, 

mokytojo padėjėjų). 

4. Fizinės aplinkos pritaikymo poreikis. 

5. Ugdymo priemonių poreikis. 

6. Pagarbos ir tolerancijos, nediskriminavimo kultūros, savivertės stiprinimo 

poreikis.  

7. Bendruomenės švietimo poreikis. 

8. Materialios pagalbos poreikis. 

9. Visuomenės ir tėvų pasirengimo priimti bendruomenės narį su specialiaisiais 

poreikiais gerinimo poreikis. 

Apibendrinus pateiktų atvirų atsakymų turinį ir įvertinus turinio pasikartojimo dažnį 

daroma prielaida, kad Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigos įtraukties svarbiausia 

prioritetine sritimi bei didžiausiu išteklių ir iniciatyvų poreikiu laiko kvalifikacijos kėlimą 

ir pedagogų pasirengimą įtraukčiai.  
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KOKYBINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ 
 

 

Apklausos atsakymų į atvirus klausimus turinio kokybinė analizė atskleidė ir daug 

individualių nuomonių apie prioritetines įtraukiojo ugdymo kultūros sritis, kurios papildo 

mokyklų įsivertinimus individualiomis įžvalgomis ir pastebėjimais: 

 Pedagogų ir administracijos pasirengimas įtraukiajam ugdymui. 

 Tėvų partnerystės aktyvinimas. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įsitraukimo į mokyklos gyvenimą 

aktyvinimas. 

 Švietimo pagalbos specialistų pritraukimas. 

 Mokinių pasirengimo bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems stiprinimas. 

 Perėjimas nuo dalykinio „programinio“ švietimo prie švietimo, orientuoto į vaiką. 

 Visuomenės pasirengimas priimti, toleruoti didelių ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 

 Personalizuotas ugdymas. 

 Savanorių pritraukimas. 

Toliau apžvelgiamos individualios nuomonės apie prioritetines organizacijų įtraukiojo 

ugdymo politikos sritis: 

 Jau esančių įtraukiojo ugdymo elementų susisteminimo. 

 Mokinių individualios pažangos įsivertinimo ir stebėjimo. 

 Savivertės ir pasitikėjimo skatinimo politikos stiprinimo. 

 Fizinės aplinkos pritaikymo ir patyčių prevencijos politikos stiprinimo. 

 Bendradarbiavimo stiprinimo, siekiant mokinių asmeninės pažangos. 

 Atskirties mažinimo. 

 Lyderystės ir vadybinių sprendimų gerinimo įgyvendinant įtraukties politiką. 

 Švietimo pagalbos stiprinimo ir aplinkos pritaikymo. 

 Besimokančiųjų individualumo, galimybių pažinimo bei pripažinimo stiprinimo. 

 

Individualios nuomonės apie prioritetines organizacijų įtraukiojo ugdymo praktikos 

sritis: 

 Mokytojų gebėjimo pažinti mokinių įvairovę, nuostatas, nuolat tobulėti ir kelti 

profesinę kvalifikaciją. 

 Švietimo pagalbos mokytojams prieinamumas ir kokybė. 

 Bendradarbiavimas ir darbas komandoje. 

 Asmeninis profesinis mokytojų tobulėjimas. 

 Mokytojų pasirengimas personalizuoti ugdymą, personalizuoto ugdymo 

planavimo praktikos tobulinimas. 

 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimas į neformalias 

veiklas. 

 Mokinių tarpusavio bendradarbiavimo praktika mokyklose. 
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 Išorinių išteklių pritraukimas. 

Pagalbos išteklių ir(ar)iniciatyvų poreikio apžvalga atskleidė, kad mokyklos ir(ar) 

mokytojai norėtų: 

 Papildomų lėšų kvalifikacijos kėlimui ir ugdymo įstaigos modernizavimui, 

aplinkos pritaikymui. 

 Susitikimų/konsultacijų, PPT specialistų pagalbos. 

 Mokymų, kaip mokinių skirtybes naudoti kaip išteklius. 

 Mokytojų padėjėjų pagalbos. 

 Kompetencijų plėtotės partnerystės praktikoje. 

 Ugdymo praktikos su mokiniais, turinčiais didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

 Išorės institucijų pagalbos. 

 Pagalbos mokiniams specialistų prieinamumo didinimo, jų darbo aplinkos 

gerinimo. 

 Ugdymo priemonių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 

 Lyderystės ir vadybinių kompetencijų tobulinimo. 

 Vaikų skaičiaus klasėje mažinimo. 

 Žmogiškųjų išteklių, didesnės specialistų komandos. 

 Tikslingesnio mokymo metodų parinkimo konkrečiai klasei. 

 Ugdymo plano pritaikomumo, atsižvelgiant į mokinių sutrikimus ir poreikius. 

Įsivertinimo nuomonių ir pastebėjimų aprašymas sudaro galimybes plačiau apžvelgti 

respondentų Įtraukties sampratos pagrindus mokyklų bendruomenėse, pastebėti dar 

vyraujančias integracijos nuostatas ir ją atspindinčius nurodomus pasirengimo įtraukčiai 

prioritetus, analizuoti aktualią švietimo įstaigų specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos 

problematiką.   
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IŠVADOS 
 

 
1. Įsivertindamos organizacinės įtraukties kultūros raišką, kuriant saugią, priimančią, bendradarbiaujančią 

bendruomenę Marijampolės bendrojo ugdymo mokyklos geriausiai įsivertino įstaigų ir steigėjų partnerystę, 
pedagogų kolegialumą ir pasirengimą bendradarbiauti, pagarbos ir tolerancijos įstaigos bendruomenėje 
atmosferą, nediskriminavimo kultūrą, Vaiko gerovės komisijos lūkesčius vidutinių, didelių ir labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangai.  

 
2. Įsivertindamos įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimo kultūros prioritetus mokyklos mano, kad svarbiausia 

užduotis pasirengiant įtraukčiai ‒ visuomenės įsitraukimas į ugdymo įstaigų gyvenimą, bendruomenės tėvų 
pasirengimo priimti, toleruoti, vertinti skirtingus poreikius ir galimybes turinčius asmenis stiprinimas, 
mokyklų ir tėvų/globėjų rūpintojų partnerystės skatinimas, o tik po to siektinas įstaigos bendruomenės 
švietimas ir pedagogų lūkesčių didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių individualiai 
pažangai. 

 
3. Vertindamos organizacinės įtraukties politikos raišką, didinant mokyklų prieinamumą, atvirumą ir pagalbą 

mokinių įvairovei, Marijampolės bendrojo ugdymo mokyklos geriausiai įsivertino švietimo pagalbos sistemas 
įstaigose: pagalbos mokiniams planavimą, organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą ir švietimo pagalbos 
koordinavimo veiksmingumą, taip pat gerai įsivertino patyčių prevencijos politiką, lygių galimybių politikos 
diegimo praktiką, Individualios mokinių pažangos planavimą įstaigos veiklos strateginio planavimo 
dokumentuose, operatyvios pagalbos sistemą visiems mokiniams klasės lygmenyje. 

 
4. Vertindamos įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimo politikos prioritetus mokyklos mano, kad svarbiausia 

užduotis pasirengiant įtraukčiai yra fizinės aplinkos pritaikymas įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams, esminių įtraukties filosofijos nuostatų ir universalaus dizaino mokymuisi strategijos 
diegimas, pedagogų profesines kvalifikacijas ir pasirengimą diegti personalizuotos ugdymo strategijos. 

 
5. Apžvelgdamos organizacinės įtraukties praktikos raišką, mobilizuojant turimus išteklius ir resursus, 

aktyvinant visus ugdymosi proceso dalyvius, personalizuojant ugdymą ir stiprinant bendradarbiavimą 
Marijampolės bendrojo ugdymo mokyklos geriausiai įsivertino tokius įtraukties praktikos aspektus: taikomas 
individualios mokinių pažangos vertinimo sistemas, mokyklos taisyklių ir klasės susitarimų sistemų 
veiksmingumą, švietimo pagalbos mokiniui prieinamumą, atsižvelgimą į nuomones, įstaigų ar organizacijų 
rekomendacijas, mokinių galimybes aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime. 

 
6. Vertindamos įtraukiojo ugdymo kasdienės praktikos prioritetus mokyklos mano, kad svarbiausia užduotis 

pasirengiant įtraukčiai ‒ praktinis mokytojų pasirengimas personalizuoti ugdymą. Taip pat svarbiomis laiko 
bendruomenės praktiką pasitelkti išorinės aplinkos išteklių, mokytojų gebėjimus mokinių skirtybes ugdymo 
procese naudoti kaip išteklius, personalizuoto ugdymo planavimo praktiką bei švietimo pagalbos mokytojams 
kokybę. 

 
7. Išanalizavus pateiktas Marijampolės bendrojo ugdymo mokyklų pasirengimo įtraukiajam ugdymui pagalbos 

ir/ar išteklių reikmes prioritetinėmis nurodomos kvalifikacijos kėlimo (seminarų), pedagogų pasirengimo, 
tėvų įsitraukimo į ugdymo įstaigos gyvenimą, bendradarbiavimo, švietimo pagalbos personalo poreikis 
(specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, mokytojo padėjėjų), fizinės aplinkos pritaikymo, 
ugdymo priemonių įgijimo, pagarbos ir tolerancijos, nediskriminavimo kultūros, savivertės stiprinimo, 
bendruomenės švietimo, materialios pagalbos, visuomenės ir tėvų pasirengimo priimti bendruomenės narį 
su specialiais poreikiais gerinimo reikmės. 

 
8. Apibendrinus pateiktų atsakymų turinį daroma išvada, kad Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigos įtraukties 

svarbiausia prioritetine sritimi bei didžiausiu išteklių ir iniciatyvų poreikiu laiko kvalifikacijos kėlimą ir 
pedagogų pasirengimą įtraukčiai.  

 
9. Geriausiai savo mokyklos pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius vertina 

Marijampolės R. Stankevičiaus progimnazija. Labai gerai savo pasirengimą įtraukčiai įsivertino Marijampolės 
sav. Mokolų progimnazija, Marijampolės P. Armino progimnazija, Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-
daugiafunkcis centras, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija ir Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija. 
Labiausiai stiprintinomis save laiko Marijampolės sav. Liudvinavo K. Borutos gimnazija, Marijampolės Jono 
Totoraičio progimnazija, Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla, Marijampolės sav. Želsvos progimnazija. 
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REKOMENDACIJOS 
 

 

Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimo įtraukčiai 2022-2024 metų 

planui parengti.  

Atsižvelgiant į Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimo 

rezultatus tarpinstitucinei darbo grupei detaliau susipažinti su gerąja švietimo įstaigų patirtimi, parengti 

rekomendacijas pasirengimo įtraukčiai stiprinti. 

Rengiant pasirengimo įtraukčiai 2022-2024 metų planą remtis duomenimis grįstais sprendimais bei atsižvelgti 

į šio tyrimo rezultatus ir išvadas, respondentų nurodytas išteklių ir iniciatyvų reikmes, kvalifikacijos kėlimo 

ir pedagogų pasirengimo įtraukčiai poreikius. 

Geriausiai savo pasirengimą įtraukiajam ugdymui įsivertinusioms Marijampolės bendrojo ugdymo mokykloms 

pasidalinti savo gerąja patirtimi pasirengimo įtraukčiai tarpinstitucinėje darbo grupėje, Marijampolės 

metodinėje taryboje ir atskiruose metodiniuose būreliuose, ugdymo įstaigų pavaduotojų ir ugdymo įstaigų 

vadovų lygmenyse.  

Silpniausiai savo pasirengimą įtraukčiai įsivertinusioms įstaigoms teikti švietimo ekspertinę, konsultacinę ir 

metodinę pagalbą rengiant individualius įstaigų pasirengimo įtraukčiai 2022-2024 m. planus. 
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PRIEDAI 
_________________________________________________________________________ 

1 PRIEDAS. APKLAUSOJE DALYVAVUS IŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS  

____________________________________________________________________________ 

1. Marijampolės sav. Želsvos progimnazija 

2. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija 

3. Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija 

4. Marijampolės sav. Liudvinavo K. Borutos gimnazija 

5. Marijampolės sav. Mokolų progimnazija 

6. Marijampolės Petro Armino progimnazija 

7. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija 

8. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 

9. Marijampolės ,,Šaltinio" progimnazija 

10. Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla 

11. Marijampolės „Smalsučio" pradinė mokykla 

12. Marijampolės  suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 

13. Marijampolės Sūduvos gimnazija 

14. Marijampolės „Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras 

15. Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija 

16. Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla 

17. Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla 
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____________________________________________________________________________ 

2 PRIEDAS. ANKETINIŲ  APKLAUSOS DUOMENŲ  KIEKYBINĖS SUVESTINĖS 

____________________________________________________________________________ 

1 lentelė. Apibendrinti, įtraukiojo ugdymo kultūros, politikos ir praktikos įsivertinimo 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, duomenys 

 

 

 

 

2 lentelė. Apibendrintų įtraukiojo ugdymo kultūros, politikos ir praktikos įsivertinimo, 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, anketinių duomenų suvestinė 

 

 



3 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūros įsivertinimo Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose duomenys 

 

 



1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

4 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politikos įsivertinimo, Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, duomenys 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

5 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktikos įsivertinimo, Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, duomenys 

 



9 
 

 



10 
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6 lentelė. Įtraukiojo ugdymo kultūros įsivertinimo duomenų kiekybinė suvestinė 
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7 lentelė. Įtraukiojo ugdymo politikos įsivertinimo duomenų kiekybinė suvestinė 
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8 lentelė. Įtraukiojo ugdymo praktikos įsivertinimo duomenų kiekybinė suvestinė 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________ 

3 PRIEDAS. ATSAKYMŲ Į ATVIRUS ANKETINĖS APKLAUSOS KLAUSIMUS SUVESTINĖ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E
il

. 
N

r.
 

UGDYMO 

ĮSTAIGOS 

KLAUSIMAI/ATSAKYMAI 

Kokias tobulintinas 

įtraukiojo ugdymo 

kultūros puoselėjimo 

sritis išskirtumėte kaip 

prioritetinesjūsų 

ugdymo įstaigoje ? 

Kokios pagalbos, 

išteklių ir (ar) 

iniciatyvų reikia 

įtraukiojo ugdymo 

kultūros gerinimui 

jūsų ugdymo 

įstaigoje?  

Kokias tobulintinas 

įtraukiojo ugdymo 

politikos sritis 

išskirtumėte kaip 

prioritetines jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

Kokios 

pagalbos, 

išteklių ir (ar) 

iniciatyvų reikia 

įtraukiojo 

ugdymo 

politikos 

gerinimui jūsų 

ugdymo 

įstaigoje? 

Kokias 

tobulintinas 

įtraukiojo 

ugdymo 

praktikos sritis 

išskirtumėte 

kaip 

prioritetines jūsų 

ugdymo 

įstaigoje? 

Kokios pagalbos, 

išteklių ir (ar) 

iniciatyvų reikia 

įtraukiojo 

ugdymo praktikos 

tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

1 Marijampolės 

sav. Želsvos 

progimnazija 

Bendruomenės 

švietimas įtraukiojo 

ugdymo srityje; 

Pedagogų ir 

administracijos 

pasirengimas 

įtraukiajam ugdymui; 

 

Mokymų/seminarų 

organizavimas 

bendruomenei. 

Pedagogų profesinė 

kvalifikacija ir 

pasirengimas diegti 

personalizuoto 

ugdymo strategijas. 

 

Fizinės aplinkos 

pritaikymas 

įstaigoje įvairių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams: 

įrengti  

įvažiavimą  

neįgaliesiems  

prie sporto-aktų 

salės (iš lauko 

pusės). 

 

Mokytojų 

pasirengimas 

personalizuoti 

ugdymą. 

Mokytojų 

gebėjimas 

pažinti mokinių 

įvairovę, 

nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti 

profesinę 

kvalifikaciją 

šioje srityje. 

Švietimo 

pagalbos 

mokytojams 

prieinamumas  

Skirti papildomų 

lėšų  mokytojų 

mokymams. 

Susitikimai/konsu

ltacijos, PPT 

specialistų 

pagalba. 

 

2 Marijampolės 

Jono 

Įstaigos 

bendruomenės 

(mokinių, mokytojų, 

- Jau esančių 

įtraukiojo ugdymo 

Aplinkos 

pritaikymo ne 

tik judėjimo 

Bendradarbiavi

mas ir darbas 

komandoje bei  

Aprūpinimo 

specialiosiomis 

mokymo(si) ir 
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Totoraičio 

progimnazija 

tėvų)  švietimas 

įtraukiojo ugdymo 

srityje. 

Tėvų partnerystės 

aktyvinimas:  tiek 

sprendžiant iškulusias 

problemas, tiek 

aktyvinant jų 

dalyvavimą priimant 

svarbius mokyklos 

gyvenimui 

sprendimus. Aktyvinti 

SUP turinčių mokinių 

įsitraukimą į 

mokyklos gyvenimą – 

padedant spręsti 

vaikui iškilusias 

problemas. 

elementų 

susisteminimo. 

 

negalią 

turintiems 

asmenims, bet ir 

asmenims su 

regos, klausos 

negalia.  Taip 

pat vaikams, 

turintiems 

negalią dėl 

įvairiapusio 

raidos sutrikimo, 

taip pat vaikams 

su emocijų, 

elgesio 

sutrikimais: 

turėti saugią 

erdvę – 

nusiraminimo ar 

sensorinį kam- 

barį, kuriame 

vaikai gali 

nusiraminti, 

pailsėti, saugiai 

atsigauti ir po 

kurio laiko grįžti 

į sau įprastą 

aplinką. 

 

asmeninis 

profesinis 

tobulėjimas. 

 

techninės 

pagalbos 

priemonėmis. 

 

3 Marijampolės 

sav. Igliaukos 

Anzelmo 

Matučio 

gimnazija 

Mokyklos 

bendruomenės 

švietimas įtraukties 

klausimais. 

Aplinkos 

pritaikymas. 

Pedagogų, tėvų 

švietimas, 

kompetencijų 

tobulinimas 

Mokinių 

individualios 

pažangos 

įsivertinimas ir 

stebėjimas.  

 

Didinti pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

skaičių. 

 

Mokytojų, 

švietimo 

pagalbos 

specialistų ir 

tėvų 

bendradarbiavim

as. 

 

Aprūpinimas 

specialiosiomis 

mokymo(si) 

priemonėmis.  
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4 Marijampolės 

sav.  

Liudvinavo 

Kazio Borutos  

gimnazija 

Specialistų trūkumas Specialistų, 

pritaikytos 

aplinkos, 

specialiųjų 

priemonių 

Kvalifikacijos 

kėlimas. Savivertės 

stiprinimo ir 

pasitikėjimo 

skatinimo politika 

Pagalbos 

specialistų, 

fizinės aplinkos 

pritaikymas 

Galimybė 

dalyvauti 

mokyklos ir 

vietos 

bendruomenės 

gyvenime. 

Mokytojų 

pasirengimas 

personalizuoti 

ugdymą 

Kvalifikacijos 

kėlimo kursų 

5 Marijampolės 

sav. Mokolų 

progimnazija 

Progimnazijos 

bendruomenės 

švietimas įtraukiojo 

ugdymo srityje 

Mokymų 

organizavimo 

pedagoginiams ir 

nepedagoginiams 

darbuotojams 

Fizinės aplinkos 

pritaikymas.  

Patyčių prevencijos 

politikos stiprinimas.  

Pedagogų profesinės 

kvalifikacijos ir 

pasirengimas diegti 

personalizuoto ir 

ugdymo strategijas. 

Materialinių 

išteklių fizinės ir 

skaitmeninės 

aplinkos 

pritaikymui.  

Mokymų 

pedagogams 

pasirengti 

personalizuotų ir 

ugdymo 

strategijų 

diegimui. 

Mokytojų 

pasirengimas 

personalizuoti 

ugdymą. 

Esant poreikiui, 

mokytojo 

padėjėjo 

pareigybės 

padidinimo.  

Mokymų 

mokytojams 

gebėti mokinių 

skirtybes naudoti 

mokymosi 

procese kaip 

išteklius. 

6 Marijampolės 

Petro Armino 

progimnazija 

- - Mokytojų-tėvų- 

pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas 

siekiant mokinio 

asmeninės pažangos 

Ugdymo 

priemonių 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

Tėvų-mokytojų-

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavim

as 

Ugdymo 

priemonių 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

7 Marijampolės 

Rimanto 

Stankevičiaus 

progimnazija 

Mokinių pasirengimą 

bendradarbiauti 

mokantis ir padėti 

vieni kitiems. 

- Mokinių savivertės 

stiprinimas ir 

pasitikėjimo savimi 

skatinimas. 

Progimnazijos 

patalpos 

nepritaikytos 

judėjimo negalią 

turintiems 

mokiniams 

SUP mokinių 

įtraukimas į 

neformalias 

veiklas. 

- 

8 Marijampolės 

Rygiškių Jono 

gimnazija 

Gimnazijos 

bendruomenės 

Ugdymo plano 

pritaikomumo, 

atsižvelgiant į 

Pedagogų profesinės 

kvalifikacijos 

Kvalifikacijos 

tobulinimui, 

Kvalifikacijos 

tobulinimui, 

Metodinės 

medžiagos, 

praktinių 
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nuostatos dėl 

įtraukiojo ugdymo 

ugdomų mokinių 

sutrikimus ir 

poreikius. 

Mokytojų, švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kompetencijų 

tobulinimo. 

tobulinimas, 

atskirties mažinimas. 

aplinkos 

pritaikomumui 

aplinkos 

pritaikomumui 

užsiėmimų 

personalizuojant 

ugdymą. 

9 Marijampolės 

,,Šaltinio“ 

progimnazija 

Perėjimas nuo 

mokomojo dalyko 

programinio švietimo 

į švietimą, orientuotą į 

vaiką. Į vaiką, 

vaiko asmenybę 

nukreiptas ugdymas 

skiriamas kiekvienam 

mokiniui 

individualiai. Tokių 

mokinių 

bendras bruožas yra 

stipri priklausomybė 

nuo globėjo, todėl 

prdagogs ar 

specialusis pedagogas 

pasitelkdamas 

švietimo teorijas ir 

praktiką savo dėmesį 

turi sutelkti į 

asmenybes, 

individualius jų 

poreikius. 

Besimokančiojo 

visapusiškas 

pažinimas per jo 

socialinę bei kultūrinę 

patirtį, pažinti jo 

asmeninę 

Mokymo metodų 

parinkimas 

konkrečiai mokinių 

klasei. Juk 

mokymo metodas , 

tai veiksmingų 

priemonių ir 

produktyvaus 

turinio naudojimas 

siekiant sėkmės 

klasėje. Pedagogų 

mokymai 

metodikos 

parinkimo ir 

taikymo 

klausimais; patirčių 

praktika. 

Pedagogų profesines 

kvalifikacijas ir 

pasirengimas diegti 

personalizuoto ir 

ugdymo strategijas. 

Lyderystė ir 

vadybiniai 

sprendimai, 

įgyvendinant 

įtraukties politiką. 

Pedagogų 

mokymai 

pasirengimui 

diegti 

personalizuoto ir 

ugdymo 

strategijas; 

lyderystės ir 

vadybinių 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Švietimo 

pagalbos 

mokytojams, 

mokyklai 

prieinamumas. 

Švietimo 

pagalbos 

mokytojams, 

mokyklai 

kokybė. 

Mokinių 

tarpusavio 

pagalbos ir 

bendradarbiavim

o praktika 

mokykloje. 

Pedagogų 

mokymai, 

tobulinantys 

mokytojų 

gebėjimus 

mokinių skirtybes 

naudoti 

mokymosi 

procese kaip 

išteklius; visų 

mokyklos 

darbuotojų 

kompetemcijas 

partnerystės 

praktikoje; 

kompetencijas 

telkiant aplinkos 

išteklius 

įtraukiajam 

ugdymui. 
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istoriją. 

Besimokančiojo 

kultūrinės aplinkos 

pažinimas, sąlygų 

kokiomis ruošiamasi 

dirbti painimas. 

Supančios aplinkos 

įvertinimas, 

galimybės, galimų 

trukdžių ir 

traumuojančių 

faktorių 

įvertinimas. 

10 Marijampolės 

,,Saulės” 

pradinė 

mokykla 

Visos visuomenės ir 

tėvų pasirengimą 

priimti, toleruoti, 

didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius 

mokinius. 

Vykdyti visos 

visuomenės 

švietimą įtraukiojo 

ugdymo srityje. 

Skirti mokytojui 

padėjėją, jeigu 

klasėje yra didelių 

ir labai didelių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintis mokinys. 

Mažinti vaikų 

skaičių klasėje iki 

15. 

Ieškoti 

veiksmingesnių  

mokinių savivertės 

stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi 

būdų.  

Tobulinti pedagogų 

profesines 

kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir 

ugdymo strategijas. 

Mažinti vaikų 

skaičių klasėje, 

skirti mokytojui 

padėjėją. 

Tobulinti 

švietimo 

pagalbos 

mokytojams, 

mokyklai 

kokybę ir 

prieinamumą. 

Reikia ugdymo 

praktikos, dirbant 

su mokiniais 

turinčiais labai 

didelius 

specialiuosius 

ugdymosi 

poreikius. 

11 Marijampolės 

,,Smalsučio” 

pradinė 

mokykla 

Tobulinti mokinių 

tėvų švietimą ir 

partnerystę bei 

informacijos 

visuomenei teikimą. 

Žmogiškųjų 

išteklių (lektorių 

irk t.) 

Stiprinti pagalbos 

mokiniams teikimą, 

pritaikyti aplinką įv. 

Specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

mokiniams 

Pritaikytai 

aplinkai 

specialiųjų 

poreikių 

turintiems 

mokiniams 

mokykloje 

sukurti įrangos 

bei daugiau 

pagalbos 

Tobulinti 

personalizuoto 

ugdymo 

planavimo 

praktiką. 

- 
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mokiniui 

specialistų. 

12 Marijampolės 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokymo 

centras 

Personalus ugdymas Kvalifikacijos 

kėlimo seminarai 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas ir 

pasirengimas diegti 

personalizuoto 

ugdymo strategijas 

Seminarai 

mokytojams 

Mokytojų 

pasirengimas 

personalizuoti 

ugdymą 

Seminarai 

mokytojams, 

organizuoti 

susitikimus, 

diskusijas 

bendruomenėje, 

gerosios darbo 

praktikos 

dalijimasis tarp 

institucijų 

13 Marijampolės 

Sūduvos 

gimnazija 

Stiprinti tėvų ir 

visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą; 

Puoselėti, auginti 

nediskriminavimo 

kultūrą gimnazijoje. 

Specialistų: 

specialiojo 

pedagogo, 

mokytojo padėjėjo, 

socialinio 

pedagogo. 

Savivertės ir 

pasitikėjimo savimi 

politikos stiprinimas 

gimnazijoje. 

Kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo 

galimybių pažinimo, 

pripažinimo bei 

stiprinimo politika. 

Kvalifikacijos 

kėlimo seminarų 

įtraukiojo 

ugdymo srityje. 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių 

įtrauktis, 

integracija į 

neformalias 

veiklas, 

gimnazijos 

gyvenimą. 

Bet kokia išorės 

institucijų pagalba 

mokyklai yra 

sveikintina: tiek 

žmogiškųjų ar 

finansinių išteklių 

srityje, tiek ir 

iniciatyvų ar 

patarimų 

14 Marijampolės 

Šv. Cecilijos 

gimnazija 

- Didesnės 

specialistų 

komandos, 

pritaikytų 

priemonių 

- - - - 

15 Marijampolės 

,,Ryto” 

pagrindinė 

mokykla 

Pagarba absoliučiai 

kiekvienam 

Žmogiškųjų 

išteklių 

- - - - 
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16 Marijampolės 

„Žiburėlio“ 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Visuomenės įtraukimą 

į ugdymo įstaigos 

gyvenimą. 

Kryptingą Tėvų 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą. 

Savanorių pritraukimą 

Kryptingų, 

tikslingų ilgalaikių 

mokymų 

mokytojams, 

pagalbos mokiniui 

specialistams, 

mokytojų 

padėjėjams. 

Optimalų mokytojo 

padėjėjų pagalbos 

teikimą, platesnį 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

priemonių ir 

aplinkos  pritaikymą 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams. 

Ugdymo 

įstaigos 

modernizavimo 

Išorinių išteklių 

pritraukimas 

Materialios 

pagalbos ugdymo 

įstaigos 

modernizavimui 

17 Marijampolės 

sav. Sasnavos 

pagrindinė  

mokykla 

Mokinių pasirengimas 

priimti, toleruoti, 

vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis 

Įtraukiojo ugdymo 

kultūros gerinimui 

trūksta pagalbos 

specialistų 

- - - - 
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4 PRIEDAS. UŽPILDYTOS ANKETINĖS APKLAUSOS ANKETOS 
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1 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROG IMNAZIJA 

_________________________________________________________________________ 

Marijampolės sav.Želsvos progimnazija  

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO1 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-07 

Želsva 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROSĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

tėvųpasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  +   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

mokiniųpasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  +   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  +   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

pedagogųpasirengimą 

priimti, toleruoti, vertinti 

skirtingus poreikius ir 

galimybes turinčius asmenis 

? 

  +   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

  +   

                                                 
1Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius.Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

 +    

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

 +    

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

  +   

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  +   

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

   +  

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

   +  

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  +   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip 

prioritetinesjūsų ugdymo įstaigoje ? 

Bendruomenės švietimas įtraukiojo ugdymo srityje; 
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Pedagogų ir administracijos pasirengimas įtraukiajam ugdymui; 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Mokymų/seminarų organizavimas bendruomenei. 

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

   +  

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos 

sistemąjūsų įstaigoje,naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  +   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

  +   

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

   +  

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   +  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

  +   

23 Kaip vertinate dėmesį,skiriamą 

individualizuoto ugdymo 

planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  +   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  +   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 +    
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26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

 +    

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

 +    

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje,įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  +   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje,įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  +   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  +   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

 +    

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

 +    

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

   +  

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

 +    

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

 +    

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    
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Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Pedagogų profesinė kvalifikacija ir pasirengimas diegti personalizuoto ugdymo strategijas. 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Fizinės aplinkos pritaikymas įstaigoje įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams: 

įrengti  įvažiavimą  neįgaliesiems  prie sporto-aktų salės (iš lauko pusės). 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  +   

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

   +  

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

   +  

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

   +  

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  +   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  +   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
  +   

47 Kaip vertinatešvietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

   +  

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojamskokybę? 
   +  

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

   +  

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
   +  

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  +   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
  +   

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

 +    
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54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 +    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  +   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

  +   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  +   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  +   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  +   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  +   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
  +   

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
  +   

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

 +    

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Mokytojų pasirengimas personalizuoti ugdymą. 

Mokytojų gebėjimas pažinti mokinių įvairovę, nuostatas nuolat tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje. 

Švietimo pagalbos mokytojams prieinamumas  

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Skirti papildomų lėšų  mokytojų mokymams. 

Susitikimai/konsultacijos, PPT specialistų pagalba. 

_________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

2 ANKETA. MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZ IJA 

__________________________________________________________________________________________________ 

MARIJAMPOLĖS JONO TOTTORAIČIO PROGIMNAZIJA 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO2 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-06 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  X   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  X   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  X   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  X   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 X    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 X    

                                                 
2Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

 X    

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

  X   

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
  X   

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   X  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  X   

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  X   

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

 X    

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

  X   

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  X   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 X    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

  X   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

Įstaigos bendruomenės (mokinių, mokytojų, tėvų)  švietimas įtraukiojo ugdymo srityje. 

Tėvų partnerystės aktyvinimas:  tiek sprendžiant iškulusias problemas, tiek aktyvinant jų 

dalyvavimą priimant svarbius mokyklos gyvenimui sprendimus. Aktyvinti SUP turinčių mokinių 

įsitraukimą į mokyklos gyvenimą – padedant spręsti vaikui iškilusias problemas. 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

 X    

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  X   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

  X   

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

  X   

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   X  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

  X   

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  X   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  X   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

  X   

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

  X   
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27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

  X   

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

  X   

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  X   

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  X   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  X   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  X   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  X   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  X   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

  X   

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  X   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
  X   

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  X   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 X    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Jau esančių įtraukiojo ugdymo elementų susisteminimo. 
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Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Aplinkos pritaikymo ne tik judėjimo negalią turintiems asmenims, bet ir asmenims su regos, klausos 

negalia.  Taip pat vaikams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, taip pat vaikams su 

emocijų, elgesio sutrikimais: turėti saugią erdvę – nusiraminimo ar sensorinį kam- 

barį, kuriame vaikai gali nusiraminti, pailsėti, saugiai atsigauti ir po kurio laiko grįžti į sau įprastą 

aplinką. 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  X   

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

  X   

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

  X   

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

   X  

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

   X  

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  X   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
  X   

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

  X   

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
  X   

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

   X  

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
  X   

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  X   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
  X   

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

  X   
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54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

  X   

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  X   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

  X   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

   X  

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  X   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  X   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  X   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
  X   

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
  X   

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  X   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  X   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Bendradarbiavimas ir darbas komandoje bei  asmeninis profesinis tobulėjimas. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Aprūpinimo specialiosiomis mokymo(si) ir techninės pagalbos priemonėmis. 

 

_________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

3 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA  

__________________________________________________________________________________________________ 

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO3 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-08-18 

Igliauka 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

   

 

+ 

  

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  

 

+ 

   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  

+ 

   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  

 

+ 

   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

  

+ 

   

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  

 

 

+ 

   

                                                 
3Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

  

+ 

   

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

   

+ 

  

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 

 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   

+ 

  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

 

 

+ 

   

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

   

 

+ 

  

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

   

+ 

  

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

  

+ 

   

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  

 

+ 

   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

  

+ 

   

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

  

+ 

   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje ? 

Mokyklos bendruomenės švietimas įtraukties klausimais. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų ugdymo 

įstaigoje?  

1. Aplinkos pritaikymas. 

2. Pedagogų, tėvų švietimas, kompetencijų tobulinimas. 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
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18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

    

 

+ 

 

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  

 

+ 

   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

  

 

+ 

   

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

  

 

+ 

   

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   

 

+ 

  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

  

 

+ 

   

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  

 

 

+ 

   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  

+ 

   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

   

+ 

  

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

   

+ 

  

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

  

+ 

   

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    
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29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  

+ 

   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  

+ 

   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  

 

+ 

   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  

 

 

+ 

   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

   

 

+ 

  

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  

+ 

 

   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 

 + 

 

   

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  

+ 

   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 

+     

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo įstaigoje? 

Mokinių individualios pažangos įsivertinimas ir stebėjimas.  

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų ugdymo 

įstaigoje?  

Didinti pagalbos mokiniui specialistų skaičių. 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 
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40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 

 +    

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

  

+ 

   

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

  

 

+ 

   

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

  

+ 

   

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

   

+ 

  

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  

+ 

   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 

 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

  

+ 

   

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 

 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

  

+ 

   

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 

 + 

 

   

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  

+ 

   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 

 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

   

+ 

  

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

  

+ 

   

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  

+ 

   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

  

 

+ 

   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

   

+ 
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naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  

 

+ 

   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  

+ 

   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  

+ 

   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 

 +    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 

 +    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  

+ 

   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  

+ 

   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo įstaigoje? 

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų bendradarbiavimas. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų ugdymo 

įstaigoje?  

Aprūpinimas specialiosiomis mokymo(si) priemonėmis.  

 

 

_________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

4 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA 

__________________________________________________________________________________ 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO4 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-09 

Liudvinavo 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  +   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  +   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 +    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

  +   

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

   +  

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
+     

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

  +   

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

   +  

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

  +   

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  +   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

  +   

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

_Specialistų trūkumas._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 
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 _Specialistų, pritaikytos aplinkos, specialiųjų priemonių._________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

    + 

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  +   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

  +   

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

   +  

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   +  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

   +  

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

   +  

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  +   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

  +   
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26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

   +  

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

 +    

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  +   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  +   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  +   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  +   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

 +    

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

  +   

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  +   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
  +   

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  +   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    
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Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_Kvalifikacijos kėlimas. Savivertės stiprinimo ir pasitikėjimo skatinimo politika.______________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

 _Pagalbos specialistų, fizinės aplinkos pritaikymas._____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  +   

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

   +  

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

  +   

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

  +   

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

   +  

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  +   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
  +   

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

  +   

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
  +   

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

  +   

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
  +   

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

   +  

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
  +   

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

  +   
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54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

  +   

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  +   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

  +   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  +   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  +   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  +   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  +   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
  +   

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
  +   

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

   +  

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

__Galimybė dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime. Mokytojų pasirengimas_____ 

personalizuoti ugdymą.____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? _Kvalifikacijos kėlimo kursų________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

5 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA 

__________________________________________________________________________________ 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija 

 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO5 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-06 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

 +    

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

+     

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

+     

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

+     

                                                 
5Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

+     

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

 +    

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
+     

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

+     

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

+     

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

 +    

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

+     

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

+     

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

+     

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

Progimnazijos bendruomenės švietimas įtraukiojo ugdymo srityje.  

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Mokymų organizavimo pedagoginiams ir nepedagoginiams darbuotojams.  
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ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

    + 

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

+     

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

+     

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

 +    

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

 +    

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 +    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

+     

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

+     

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 +    

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

 +    

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

+     
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28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

+     

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

 +    

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

 +    

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

+     

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

 +    

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

 +    

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

+     

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Fizinės aplinkos pritaikymas.  

Patyčių prevencijos politikos stiprinimas.  
Pedagogų profesinės kvalifikacijos ir pasirengimas diegti personalizuoto ir ugdymo strategijas.  

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  
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Materialinių išteklių fizinės ir skaitmeninės aplinkos pritaikymui.  

Mokymų pedagogams pasirengti personalizuotų ir ugdymo strategijų diegimui.  

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  +   

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

  +   

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

 +    

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

 +    

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

 +    

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

+     

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
+     

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

+     

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

+     

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
+     

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  +   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

  +   

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 +    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

 +     
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56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 +    

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  +   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

 +    

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

 +    

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

 +    

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 +    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
  +   

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  +   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Mokytojų pasirengimas personalizuoti ugdymą. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Esant poreikiui, mokytojo padėjėjo pareigybės padidinimo.  

Mokymų mokytojams gebėti mokinių skirtybes naudoti mokymosi procese kaip išteklius.  

_________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

6 ANKETA. MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA 

__________________________________________________________________________________ 
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34 
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_______________________________________________________________________________ 

7 ANKETA. MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

_______________________________________________________________________________ 
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40 
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_______________________________________________________________________________ 

8 ANKETA. MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA 

_______________________________________________________________________________ 

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO6 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-08-07 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

   

 

+ 

  

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

   

 

+ 

  

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  

+ 

 

   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

   

 

+ 

  

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

   

+ 

  

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

    

 

 

+ 

 

                                                 
6Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

   

 

+ 

  

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

   

+ 

  

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

    

+ 

 

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

 

 

+ 

   

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

   

 

+ 

  

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

  

+ 

   

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

  

+ 

 

   

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  

+ 

   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

___Gimnazijos bendruomenės nuostatos dėl įtraukiojo ugdymo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  
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Ugdymo  plano pritaikomumo, atsižvelgiant į ugdomų mokinių sutrikimus ir poreikius. Mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

    

 

+ 

 

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

   

 

+ 

  

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

   

 

+ 

  

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

  

 

+ 

   

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   

 

+ 

  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

  

 

+ 

   

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

     

 

+ 

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  

+ 

   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

  

+ 

   

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

  

+ 
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27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

   

+ 

  

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  

+ 

   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  

+ 

   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  

 

+ 

   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  

 

+ 

   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

   

 

+ 

  

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  

+ 

   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
  + 

 

  

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  

+ 

   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 
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Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atskirties mažinimas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Kvalifikacijos tobulinimui, aplinkos pritaikomumui. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
 +    

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

    

+ 

 

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

   

 

+ 

  

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

  

+ 

   

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  

+ 

   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  

+ 

   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

  

+ 

   

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

  

+ 

   

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 +    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  

+ 

   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 + 

 

   

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

  

+ 
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54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

  

+ 

   

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  

 

+ 

   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

  

 

+ 

   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  

+ 

   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  

+ 

   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  

+ 

   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  

+ 

   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 +    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 +    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  

+ 

   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  

+ 

   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Kvalifikacijos tobulinimas praktiniais klausimais 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

Metodinės medžiagos, praktinių užsiėmimų personalizuojant ugdymą. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

9 ANKETA. MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA 

_______________________________________________________________________________ 
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50 
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54 
 

_______________________________________________________________________________ 

10 ANKETA. MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PROGIMNAZIJA  

_______________________________________________________________________________ 

 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO7 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-07 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

   +  

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  +   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

 +    

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

 +    

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 +    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

  +   

                                                 
7Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

  

 

+ 

   

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

  +   

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   +  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

   +  

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

    + 

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

   +  

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

 +    

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

Visos visuomenės ir tėvų pasirengimą priimti, toleruoti, didelių ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius.  

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  
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Vykdyti visos visuomenės švietimą įtraukiojo ugdymo srityje. Skirti mokytojui padėjėją, 

jeigu klasėje yra didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys. 

Mažinti vaikų skaičių klasėje iki 15.      

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

    + 

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

 +    

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

 +    

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

    + 

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   +  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 +    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  +   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

   +  

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 +    

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

 +    

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 
   +  
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mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

   +  

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  +   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  +   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  +   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

+     

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

   +  

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

   +  

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

 +    

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Ieškoti veiksmingesnių  mokinių savivertės stiprinimo ir pasitikėjimo savimi būdų.  

Tobulinti pedagogų profesines kvalifikacijas ir pasirengimą diegti personalizuoto ir ugdymo 

strategijas.  
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Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Mažinti vaikų skaičių klasėje, skirti mokytojui padėjėją. 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
   +  

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

   +  

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

  +   

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

  +   

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  +   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

 +    

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

 +    

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
    + 

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

    + 

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
    + 

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  +   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

 +    

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

+     

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

 +    

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 
 +    
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įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  +   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  +   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  +   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

   +  

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
  +   

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
  +   

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

 +    

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Tobulinti švietimo pagalbos mokytojams, mokyklai kokybę ir prieinamumą. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Reikia ugdymo praktikos, dirbant su mokiniais turinčiais labai didelius specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

_________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

11 ANKETA. MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA  

_______________________________________________________________________________ 

 



61 
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_______________________________________________________________________________ 

12 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRAS 

 

MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRAS 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO8 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-09 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

 +    

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

 +    

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 +    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  +   

                                                 
8Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

 +    

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

 +    

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   +  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

 +    

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

 +    

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

 +    

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

                    Personalus ugdymas__________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

__________Kvalifikacijos kėlimo seminarai_________________________ 
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ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

  +   

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

 +    

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

 +    

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

  +   

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

 +    

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 +    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

 +    

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

 +    

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 +    

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

    + 

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

 +    
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28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  +   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

 +    

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

 +    

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

 +    

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

  +   

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  +   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

    + 

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_____Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pasirengimas diegti personalizuoto ugdymo strategijas 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

___________Seminarai mokytojams________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
 +    

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

  +   

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

 +    

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

 +    

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  +   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

 +    

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

 +    

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

 +    

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 +    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  +   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

    + 

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 +    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 
  +   
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(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 +    

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  +   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

 +    

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

 +    

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

 +    

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 +    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 +    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  +   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_____Mokytojų pasirengimas personalizuoti ugdymą.__________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

____________Seminarai mokytojams, organizuoti susitikimus, diskusijas bendruomenėje, 

gerosios darbo praktikos dalijimasis tarp institucijų._____________________________________ 

 

_________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

13 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO9 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-02 

Marijampolė 

 

Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI 
PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  x   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

   

x 

  

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  

x 

 

 

  

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  

x 

   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 

x 

    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

 

x 

    

                                                 
9Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

 

x 

    

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

    

x 

 

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
x     

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   x  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

x 

   

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

x 

   

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

  

x 

 

   

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

 

x 

    

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  

x 

   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

   

x 

  

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

   

x 

  

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

1. Stiprinti tėvų ir visuomenės įsitraukimą į ugdymo įstaigos gyvenimą; 

2. Puoselėti, auginti nediskriminavimo kultūrą gimnazijoje.  
Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Specialistų: specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo. 
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ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

 

 

x 

    

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

 

x 

    

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

   

x 

  

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

 

x 

    

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

 

 

 

x 

 

 

  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 

x 

    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  

x 

   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  

x 

   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 

x 

    

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

  

x 

   

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

  

x 
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28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

  

x 

   

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

x 

   

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

x 

   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  

x 

   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

   

x 

  

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  

x 

   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  

 

x 

   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

  

 

x 

   

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

   

x 

  

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
  x   

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  

x 

   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 x    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

1. Savivertės ir pasitikėjimo savimi politikos stiprinimas gimnazijoje. 

2. Kiekvieno besimokančiojo individualumo, jo galimybių pažinimo, pripažinimo bei stiprinimo 

politika. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  
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Kvalifikacijos kėlimo seminarų įtraukiojo ugdymo srityje.  

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  x  

 

 

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

 x  

 

  

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

 x  

 

  

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

   

x 

  

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

   

x 

  

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

 

x 

    

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 x    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

x     

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 x    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

  x   

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 x    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  x   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
x     

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

 x    

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 x    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

 x    

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 x    
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57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  x   

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

 x    

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  x   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  x   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 x    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 x    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  x   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

 x    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis, integracija į neformalias veiklas, gimnazijos 

gyvenimą.  

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? __ 

Bet kokia išorės institucijų pagalba mokyklai yra sveikintina: tiek žmogiškųjų ar finansinių išteklių 

srityje, tiek ir iniciatyvų ar patarimų. 

_________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

14 ANKETA. MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“  MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

_________________________________________________________________ ______________________________ 

MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO10 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-08-23 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  +   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

 +    

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

+     

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

+     

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 +    

                                                 
10Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

  +   

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

 +    

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

    + 

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 +    

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

 +    

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

 +    

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

 +    

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 +    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

Visuomenės įtraukimą į ugdymo įstaigos gyvenimą. 

Kryptingą Tėvų įsitraukimą į ugdymo įstaigos gyvenimą. 

Savanorių pritraukimą 

 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  
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Kryptingų, tikslingų ilgalaikių mokymų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokytojų 

padėjėjams. 

 

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

  +   

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

 +    

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

 +    

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

 +    

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

  +   

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 +    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

 +    

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

 +    

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 +    

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

 +    
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27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

 +    

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 +    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 +    

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

 +    

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

 +    

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

 +    

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

 +    

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

 +    

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

 +    

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

 +    

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 
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Optimalų mokytojo padėjėjų pagalbos teikimą, platesnį specialiųjų ugdymo(si) priemonių ir 

aplinkos  pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Ugdymo įstaigos modernizavimo 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
 +    

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

 +    

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

+     

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

 +    

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

 +    

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

 +    

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

 +    

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

 +    

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 +    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

 +    

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

 +    

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 +    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 
 +    
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(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 +    

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

 +    

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  +   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

 +    

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

  +   

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 +    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 +    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  +   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  +   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

Išorinių išteklių pritraukimas 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje?  

Materialios pagalbos ugdymo įstaigos modernizavimui. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

15 ANKETA. MARIJAMPOLĖS ŠV.CECILIJOS GIMNAZIJA 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

16 ANKETA. MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

________________________________________________________________________________________________ 

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO11 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-09 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

 

 

 

 

 

+ 

   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  

 

+ 

   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

   

+ 

  

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  

 

+ 

   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

  

+ 

   

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  

 

+ 

   

                                                 
11Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

  

 

+ 

   

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

  

+ 

   

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 +    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

   

          + 

  

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

 

+ 

   

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  

 

+ 

   

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

  

+ 

   

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

 

 

 

+ 

   

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

  

+ 

   

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

  

+ 

   

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

  

+ 

   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

1. Pagarba absoliučiai kiekvienam 

 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

 1. Žmogiškųjų išteklių 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
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18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

   

+ 

  

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  

+ 

   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

  

 

+ 

   

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

  

 

+ 

   

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

   

+ 

  

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

  

+ 

   

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

  

 

+ 

   

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

  

+ 

   

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

  

 

 

+ 

  

26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

  

 

 

+ 

  

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

  

+ 

   

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

  

+ 
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29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

  

+ 

   

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

  

+ 

   

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  

+ 

   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

  

 

+ 

   

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  

 

+ 

   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

  

 

 

+ 

  

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

  

+ 

   

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 +    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

  

+ 

   

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
       +    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
  +   

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

   

+ 

  

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

  

 

     + 

   

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

  

+ 

   

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  

+ 

   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

  

+ 

   

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 +    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

  

+ 

   

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 +    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

  

+ 

   

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 +    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  

+ 

   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 +    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

   

+ 

  

54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

  

+ 
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55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

  

+ 

 

   

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 

+ 

 

 

   

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

  

 

 

+ 

  

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

  

+ 

   

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

  

+ 

   

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

    

+ 

 

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
  +   

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 +    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

  

+ 

   

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

  

+ 

   

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

17 ANKETA. MARIJAMPOLĖS SAV.SASNAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA  

________________________________________________________________________________________________ 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla 

 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO12 ĮGYVENDINIMUI, 

 PAGALBOS POLITIKOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO ĮSIVERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

2021-09-16 

Marijampolė 

 
Eil. 

Nr. 

SRITYS IR 

INDIKATORIAI 

VERTINIMAS 

PUIKIAI GERAI PAKANKA-

MAI 

PATENKINA-

MAI 

TOBULIN-

TINAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO KULTŪROS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 

1 

 

Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės tėvų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  x   

2 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės mokinių 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

  x   

3 Kaip vertinate mokinių 

pasirengimą bendradarbiauti 

mokantis ir padėti vieni 

kitiems? 

  x   

4 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės pedagogų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis ? 

  x   

5 Kaip vertinate pedagogų 

kolegialumą, pasirengimą 

bendradarbiauti? 

 x    

6 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės 

nepedagoginių darbuotojų 

pasirengimą priimti, 

toleruoti, vertinti skirtingus 

 x    

                                                 
12Įtraukusis ugdymas – Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtas, kokybiškas ugdymas pereinant nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam mokiniui t.y. 
suasmeninto ugdymo ir ugdymosi nuostatos, kurį tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko individualias ugdymosi galias ir 
poreikius. Įtraukusis ugdymas apima visas ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. 
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poreikius ir galimybes 

turinčius asmenis? 

7 Kaip vertinate pagarbos ir 

tolerancijos įstaigos 

bendruomenėje atmosferą 

(mokiniai-pedagogai-tėvai-

administracija-darbuotojai)? 

 x    

8 Kaip vertinate mokyklos ir 

tėvų/globėjų (rūpintojų) 

partnerystę? 

 x    

9 Kaip vertinate įstaigos ir 

steigėjų partnerystę? 
 x    

10 Kaip vertinate visuomenės 

įsitraukimą į ugdymo 

įstaigos gyvenimą?  

 x    

11 Kaip vertinate mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

 x    

12 Kaip vertinate pedagogų 

lūkesčius vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių individualiai 

pažangai? 

  x   

13 Kaip vertinate įstaigos 

bendruomenės švietimą 

įtraukiojo ugdymo srityje? 

 x    

14 Kaip vertinate įstaigos 

pedagogų ir administracijos 

pasirengimą šalinti mokinių 

įsitraukimo į ugdymą kliūtis? 

 x    

15 Kaip vertinate įtraukiojo 

ugdymo filosofijos ir jos 

vertybių puoselėjimo kultūrą 

savo įstaigos 

bendruomenėje? 

 x    

16 Kaip vertinate jūsų 

mokyklos nediskriminavimo 

kultūrą? 

 x    

17 Kaip vertinate darbuotojų, 

susiduriančių su sunkumais 

ir problemomis, skatinimo ir 

palaikymo kultūrą? 

 x    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo kultūros puoselėjimo sritis išskirtumėte kaip prioritetines 

jūsų ugdymo įstaigoje ? 

Mokinių pasirengimas priimti, toleruoti, vertinti skirtingus poreikius ir galimybes turinčius 

asmenis_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

Įtraukiojo ugdymo kultūros gerinimui trūksta pagalbos 

specialistų______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO POLITIKOS ĮSTAIGOJE ĮSIVERTINIMAS: 
18 Kaip vertinate fizinės aplinkos 

pritaikymą jūsų įstaigoje 

įvairių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams? 

  x   

19 Kaip vertinate vaikų/jaunuolių 

pirminio pažinimo, situacijos 

analizės ir pagalbos sistemą 

jūsų įstaigoje, naujai 

atvykstantiems mokiniams? 

  x   

20 Kaip vertinate kiekvieno 

besimokančiojo 

individualumo, jo galimybių 

pažinimo, pripažinimo bei 

stiprinimo politiką 

instituciniame lygmenyje? 

 x    

21 Kaip vertinate ugdymosi 

prieinamumą jūsų švietimo 

įstaigoje vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams? 

 x    

22 Kaip vertinate esminių 

įtraukties filosofijos nuostatų ir 

universalaus dizaino 

mokymuisi strategijos diegimą 

jūsų įstaigoje? 

 x    

 Kaip vertinate individualios 

visų mokinių pažangos 

planavimą jūsų įstaigos veiklos 

strateginio planavimo 

dokumentuose? 

 x    

23 Kaip vertinate dėmesį, 

skiriamą individualizuoto 

ugdymo planavimui, įstaigos 

rengiamame metiniame 

ugdymo plane (arba 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje)? 

 x    

24 Kaip vertinate lyderystę ir 

vadybinius sprendimus, 

įgyvendinant įtraukties politiką 

jūsų švietimo įstaigoje? 

 x    

25 Kaip vertinate pažangos 

stebėjimo sistemą mokykloje 

visiems mokiniams? 

 x    
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26 Kaip vertinate individualios 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą jūsų įstaigoje?  

 x    

27 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams mokyklos 

lygmeniu? 

 x    

28 Kaip vertinate operatyvios 

pagalbos sistemą visiems 

mokiniams klasės lygmenyje? 

 x    

29 Kaip vertinate lygių galimybių 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 x    

30 Kaip vertinate kontekstualumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste? 

 x    

31 Kaip vertinate veiksmingumo 

principo diegimo praktiką jūsų 

ugdymo įstaigoje, įtraukiojo 

ugdymo kontekste?   

 x    

32 Kaip vertinate inovacijų 

diegimo politiką jūsų ugdymo 

įstaigoje, įtraukiojo ugdymo 

kontekste?   

  x   

33 Kaip vertinate įtraukties 

kliūčių šalinimo ir pagalbos 

sistemą jūsų įstaigoje, 

turintiems talentų, gabumų, 

sunkumų ir/ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių? 

 x    

34 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos sistemą jūsų 

įstaigoje: pagalbos mokiniams 

planavimą, organizavimą,  

Vaiko gerovės komisijos 

veiklą ir švietimo pagalbos 

koordinavimo veiksmingumą? 

  x   

35 Kaip vertinate pedagogų 

profesines kvalifikacijas ir 

pasirengimą diegti 

personalizuoto ir ugdymo 

strategijas? 

 x    

36 Kaip vertinate mokinių 

savivertės stiprinimo ir 

pasitikėjimo savimi skatinimo 

politiką? 

 x    

37 Kaip vertinate atskirties 

mažinimo politiką ? 
 x    

38 Kaip vertinate mokyklos 

nelankymo priežasčių 

ieškojimo ir šalinimo politiką? 

 x    

39 Kaip vertinate patyčių 

prevencijos politiką? 
 x    



100 
 

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo politikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo politikos gerinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRAKTIKOSĮSTAIGOJEĮSIVERTINIMAS: 

40 Kaip vertinate personalizuoto 

ugdymo  planavimo praktiką? 
 x    

41 Kaip vertinate mokytojų 

pasirengimą personalizuoti 

ugdymą? 

 x    

42 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus pažinti mokinių 

įvairovę, nuostatas nuolat 

tobulėti ir kelti profesinę 

kvalifikaciją šioje srityje? 

 x    

43 Kaip vertinate mokytojų 

dėmesį mokinių mokymo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui?  

 x    

44 Kaip vertinate mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir tėvų bendradarbiavimą? 

  x   

45 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui 

prieinamumą? 

   x  

46 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokiniui kokybę? 
 x    

47 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams 

prieinamumą? 

 x    

48 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokytojams kokybę? 
 x    

49 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai 

prieinamumą? 

 x    

50 Kaip vertinate švietimo 

pagalbos mokyklai kokybę? 
 x    

51 Kaip vertinate mokinių 

tarpusavio pagalbos ir 

bendradarbiavimo praktiką 

įstaigoje? 

  x   

52 Kaip vertinate mokinių 

pažangos vertinimo sistemą? 
 x    

53 Kaip vertinate asmeninės 

mokinio pažangos įsivertinimo 

sistemą?  

 x    
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54 Kaip vertinate mokyklos 

taisyklių ir klasės susitarimų 

sistemos veiksmingumą? 

 x    

55 Kaip vertinate mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

(planuojant(is), mokant(is), 

vertinant(is))? 

 x    

56 Kaip vertinate atsižvelgimo į 

mokinių, jų tėvų nuomones, 

įstaigų ar organizacijų  

rekomendacijas praktiką, 

priimant sprendimus? 

 x    

57 Kaip vertinate mokytojų 

gebėjimus mokinių skirtybes 

naudoti mokymosi procese 

kaip išteklius? 

 x    

58 Kaip vertinate partnerystę ir 

bendruomenės praktiką 

naudotis visų įstaigos 

darbuotojų kompetencijomis 

kaip ištekliais? 

 x    

59 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką naudotis turimais 

mokymosi aplinkos ištekliais? 

 x    

60 Kaip vertinate bendruomenės 

praktiką pasitelkiant išorinės 

aplinkos išteklius? 

 x    

61 Kaip vertinate mokymosi 

išteklių prieinamumą? 
 x    

62 Kaip vertinate įstaigos turimų 

mokymosi išteklių kokybę? 
 x    

63 Kaip vertinat specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių įsitraukimą į 

neformalias veiklas? 

 x    

64 Kaip vertinate mokinių 

galimybes aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime? 

 x    

Kokias tobulintinas įtraukiojo ugdymo praktikos sritis išskirtumėte kaip prioritetines jūsų ugdymo 

įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kokios pagalbos, išteklių ir (ar) iniciatyvų reikia įtraukiojo ugdymo praktikos tobulinimui jūsų 

ugdymo įstaigoje? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 

 


