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Sritis: Ugdymas ir mokymasis.

Apklausoje dalyvavo 74 mokytojai.



Veiklos rodikliai:

• Ugdymo proceso organizavimas;

• Pamokos organizavimas ir kokybė;

• Mokymo ir gyvenimo ryšys;

• Mokytojo ir mokinio dialogas;

• Mokymosi veiklos diferencijavimas;

• Vertinimo sistema (aiškumas ir 

pagrįstumas).



Mokinių apklausos apžvalga.

Apklausoje dalyvavo 95 pagrindinio 

muzikinio ugdymo mokiniai.



















Apibendrinant mokinių atsakymus, galima 

daryti išvadas kad, mūsų mokyklos 

mokytojai visada aiškiai pateikia dėstomą 

medžiagą, pamokos tikslus, uždavinius. 

Pamokų turinys dėstomas logiškai, 

suprantamai. Moksleiviai sulaukia 

pakankamai dėmesio iš mokytojų per 

pamokas, jiems visiškai suprantama 

vertinimo sistema. 



Ne visada užduotys muzikos mokykloje 

atitinka mokinių poreikius. Ne visiems 

patogus pamokų tvarkaraštis. Kartais 

muzikos mokykloje dėstomų dalykų turinys 

nesisieja tarpusavyje. Mūsų mokykloje įgytos 

žinios ne dažnai naudojamos už mokyklos 

ribų. Kai kurie mokytojai nepritaiko užduočių 

pagal mokinių gebėjimus ir poreikius.



Į užduotą papildomą klausimą: 

Ar norėtum papildomų pamokų muzikos 

mokykloje? Mokiniai atsakė neigiamai. 



Tėvų apklausos apžvalga.

Apklausoje dalyvavo 162 pagrindinio 

muzikinio ugdymo mokinių tėveliai.



















Vertinant tėvų atsakymus, galima daryti 

išvadas, kad ugdymo turinys atitinka vaikų 

gebėjimus ir mokytojai pritaiko užduotis 

pagal vaikų poreikius ir gebėjimus. Tėvus 

tenkina muzikos mokykloje suteikiamų žinių 

kokybė, bendravimas ir bendradarbiavimas 

su mokytojais. Tėvai domisi vaikų 

pasiekimais, jiems pakanka informacijos apie 

vaikų ugdymą. 



Deja, tėvai pripažįsta, kad muzikos mokykloje 

įgytas žinias jų vaikai retai panaudoja už 

mokyklos ribų. Pamokų tvarkaraščio 

patogumo klausimu tėvų nuomonė pasidalino 

per pusę. 



Tėvams buvo pateikti du papildomi 

klausimai: 

Ar norėtumėte papildomų dalykų muzikos 

mokykloje. Kokių?

Dauguma tėvų nenorėtų, o keletas pageidavo 

papildomų kompozicijos bei gitaros pamokų. 

Nustebino vienas atsakymas, kad vaikas būtų 

supažindinamas su estetiniu sceniniu 

įvaizdžiu, laikysena scenoje, retorika, 

psichologiniais dalykais, galėtų drąsiai 

pristatyti savo darbus scenoje ir t.t.



Kitas klausimas tėvams – pageidavimai ir 

pasiūlymai.

Dauguma tėvų išreiškė padėką mokyklai ir 

jos pedagogams. Kiti pageidavo daugiau 

patalpų choreografijai, didesnio lankstumo 

derinant užsiėmimų grafiką, kad muzikos 

mokykla dirbtų ir sekmadieniais, mokinių 

saviruošai. Kai kurie tėveliai pageidavo 

elektroninio dienyno, kad būtų 

organizuojamos atvirų durų dienos –

susirinkimai, kurių metu galima būtų 

pabendrauti su visais mokytojais.



Mokytojų apklausos apžvalga.

Apklausoje dalyvavo 71 pedagogas. 























Apibendrinant mokytojų atsakymus, galima 

spręsti, kad beveik visi mokytojai atsižvelgia į 

mokinių poreikius sudarydami pamokų 

tvarkaraščius, planuodami pamokas pateikia 

tikslus ir uždavinius, atsižvelgia į mokinių 

išmokimo lygį, sieja ugdymo turinį su 

mokinių patirtimi, interesais, praktiniais 

poreikiais. Mokytojai parenka ugdymo turinį 

pagal gebėjimus ir vertindami pasiekimus, 

atsižvelgia į padarytą pažangą, bei dažnai 

skatina ugdytinius.  



Mokytojų nuomone ugdymo turinys 

nepakankamai aktualus ir priimtinas 

šiuolaikiniam mokiniui, ne visada sklandžiai 

vyksta dialogas su šiuolaikinės kartos 

ugdytiniais, ne visi taiko tarpdalykinę

integraciją savo darbe. Labiausiai mokytojų 

nuomonės išsiskyrė atsakant į klausimą ar 

egzamino pažymys turi būti lemiamas 

vertinant mokinio gebėjimus ir pasiekimus.



Mokytojams taip pat buvo pateiktas 

papildomas klausimas: jūsų pageidavimai ir 

pasiūlymai vertinant ugdymo kokybę. Juos 

apibendrinant matome, kad mokytojai 

pageidauja „mažinti popierizmą“, daugiau 

kūrybinio darbo. Reikėtų aptarti, 

sukonkretinti ir diferencijuoti vertinimo 

kriterijus, peržiūrėti egzaminų reikalavimus 

bei ugdymo programas, atsižvelgiant į 

mokinių užimtumą. Taip pat buvo išreikštas 

pageidavimas apie klasių garso izoliaciją.



Paruošė mokyklos vidaus 

audito darbo grupė:

Žydrė Sinkevičiūtė – vadovė,

Edita Vaitkūnienė,

Vilija Posėčnienė,

Dalia Šiaučiukėnienė,

Jurgita Kaubrienė.


