
UGDYMO KOKYBĖ IR INFORMACIJOS SKLAIDA 

1. Kokią grupę lanko Jūsų vaikas? 

1 paveikslas. Apie ugdymo kokybę ir informacijos sklaidą nuomonę išreiškė visų grupių 

tėveliai/globėjai. Atsakymus gavome iš  38  procentų respondentų. 

  

2. Ar Jus tenkina ir yra lengvai prieinama pedagogų siunčiama medžiaga bei 

rekomendacijos dėl savaitės temų, idėjų vaikų veikloms? 

 

 

2 paveikslas. 91 procentą tėvelių/globėjų tenkina ir yra lengvai prieinama pedagogų siunčiama 

medžiaga bei rekomendacijos dėl savaitės temų, idėjų vaikų veikloms. 9 procentai teigia, jog 

siunčiama informacija ir idėjos veiklai prieinamos iš dalies. 
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3. Ar pedagogų ir darželio specialistų siunčiama medžiaga, idėjos veiklai, savaitės 

temų aprašymai yra pakankamai aiškūs, konkretūs, suprantami vaikams? 

                 

3 paveikslas. 91 procentas tėvelių/globėjų teigia, jog pedagogų ir darželio specialistų siunčiama medžiaga, 

idėjos veiklai, savaitės temų aprašymai yra pakankamai aiškūs, konkretūs ir suprantami vaikams, iš dalies 8 

procentai. 1 procentas mano, jog medžiaga suprantama, bet jos kiekis yra per didelis. 

 

4. Ar pavyksta įgyvendinti siūlomas idėjas namuose? 

 

                        

 

4 paveikslas. 36 procentai tėvelių/globėjų teigia, kad siūlomas nuotolinio ugdymo idėjas ir veiklas 

pavyksta įgyvendinti, 58 procentams siūlomas idėjas pavyksta įgyvendinti iš dalies. 6 procentai teigia, 

kad siūlomų idėjų įgyvendinti nepavyksta. 
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5. Ar pakanka pedagogų teikiamos informacijos apie Jūsų vaiko ugdymosi 

pasiekimus ir pažangą? 

                      

5 paveikslas. 60 procentų tėvelių/globėjų teigia, kad pakanka pedagogų teikiamos informacijos apie 

vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą, 30 procentų mano jog informacijos galėtų būti daugiau, 10 

procentų respondentų nuomonė, kad ugdymosi pasiekimų ir pažangos informacijos nepakanka. 

 

6. Kokius ugdymo(-si) pasiekimų ir pažangos vertinimo aptarimo būdus siūlote? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 paveikslas. 43 procentai tėvelių/globėjų teigia, kad efektyviausias Gyvas ugdymo(-si) pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdų aptarimas, 21 procentui priimtina vertinamoji informacija raštu, 14 

procentų teigia, kad svarbus, šiuo metu galiojantis, pedagogų ir šeimų  susitarimas. Po 6 procentus 

respondentų mano, jog telefoniniai pokalbiai ir susitikimai Zoom platformoje gali būti taip pat 

informatyvūs. 5 procentams tinka bet koks informavimo šaltinis. 5 procentai pokalbiuose pasigenda 

informacijos apie sunkumus ir individualių pasiūlymų ugdymuisi.  
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7. Jūsų pasiūlymai, rekomendacijos dėl ugdomojo proceso tobulinimo 

7 paveikslas. 26 procentai tėvelių/globėjų pasigenda išsamesnės komunikacijos apie vykdomas 

veiklas ir grupėse vykdomus projektus. 22 procentai norėtų dažnesnių  sinchroninių nuotolinio 

ugdymo užsiėmimų ne tik su grupės pedagogais, bet ir specialistais. 13 procentų siūlo dažniau keisti 

ugdymosi erdves ir keliauti už įstaigos ribų. 13 procentų mano, jog prasminga kuo daugiau veiklų 

vesti gryname ore, 9 procentai išsakė nuomonę, kad per mažai taikomas personalizuotas ugdymas, 9 

procentai pasigenda išsamesnės informacijos apie amžiaus tarpsnių gebėjimus ir siektinus rezultatus. 

Po 4 procentus siūlo įtraukti daugiau STEM veiklų ir atsisakyti priešmokyklinukų miego. 
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