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MOKYTOJŲ SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS: „ELIIS” DIENYNO PILDYMO KOKYBĖ: 

KAS PAVYKSTA, KĄ TOBULINTI? 

 

1. Ar aišku, kaip formuluoti ugdymosi uždavinius (kokiu linksniu)? 

100 % aišku 

2. Ar lengva atsirinkti vaikų pasiekimų sritis (žingsnius) į kuriuos orientuojamasi? 

93% taip, 7 % ne. 

 

3. Ką siekiate atskleisti pirmoje lentelės skiltyje „Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai”? 

 

4. Įvardinkite, ar pildote antrąją lentelės skiltį „Vaikų idėjos ir sumanymai”? Jei taip, ką ties šia 

skiltimi rašote? Patikslinkite plačiau 

6 respondentai nepildo arba pildo ne visada, retai, nes: “..nes tų sumanymų ne taip dažnai ir būna, o kartais, 

jei būna-neužfiksuoju” 

Visi kiti pildo: “..kai pastebiu vaikų idėjas ir kai jie pasiūlo norimas veiklas veikti”, “Jeigu vaikai laisvo 

žaidimo metu sugalvoja veiklą, atitinkančią tos savaitės temą, tuomet aprašau vaikų sugalvotą veiklą. Pvz, 

savaitės tema buvo apie gyvūnus, vaikai iš Lego pastatė žvėreliams narvelius, įdėjo į juos gyvūnų figūrėles 

ir teigė, jog pastatė zoologijos sodą.” „Veiklos, kurias pasirenka patys vaikai.” „Rašau ką pasako vaikas, 

jei tinka tos savaitės temai.” „Vaikų idėjas”. “Pildau tik tada, kai vaikai sugalvoja kokią nors idėją tinkančią 

šios savaitės temai.” 

 

 

 

 

 



2 
 

Ties lentelės skiltimi „Individuali veikla“ daugiau nei 57% respondentų teigia, kad informacija skirta 

visiems kitiems vaikams, nebūtinai tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

6. Ar penktoji lentelės skiltis „Ugdymo proceso dalyvių idėjos (tėvai, globėjai..)” Jums naudinga? 

Kaip dažnai į ją rašote prašymus kitiems dalyviams prisijungti į veiklas ar prisidėti priemonėmis? 

Ar reiktų ją „atmerkti“ – padaryti matoma visiems? 

8 repondentai mano, kad skiltis „NAUDINGA - "atmerkime". Nes kartais norisi kviesti įsitraukti tėvus 

kartą į mėnesį, o kartais ir dažniau. „Priklauso nuo savaitės plano”. „Rašoma dažniau, jei reikia pasigaminti, 

kokį darbelį namuose su tėvelių, močiučių pagalba.” „Dažnai rašome kuo tėvai galėtų prisidėti. Atmerkti 

būtų labai naudinga, nereiktų tos pačios info siųsti tėvams žinute.” „Naudinga, bet ne kiekvienai savaitei.” 

6 respondentai nepildo arba mano, kad: „šios skilties nereikia atmerkti. Rašome į šią skiltį beveik kiekvieną 

savaitę. Dėl to, nes paminime vaiko vardą ir pasakome,kad pavyzdžiui, Petriuko mama atnešė į grupę 

paskaityti knygelę apie vaisius ir daržoves.” „Dažniausiai ne, nes mano nuomone ji nėra visada reikalinga.” 

„Man tai nėra labai naudinga, nebent sau pamąstau, ką tėvai galėtų nuveikti ar prisidėti prie tam tikros 

temos, tai ir parašau. Matomos nereikia”. „Nepildau jos, dažniausiai rašau tėvams žinutes, nes ta skiltis 

buvo "užmerkta" ir nebuvo prasmės rašyti ten.” „Rašau retai. jei reikia kokių priemonių, parašau ir paprašau 

prie skilties Aplinka, priemonės veiklai” 

 

8. Jūsų pastebėjimai, pageidavimai trumpalaikių savaitės planų rengimui 

„Norėtųsi grupių pavadinimų pagal abėcėlę” 

„Visko pildymui užtenka, viskas konkrečiai ir aiškiai.” 

„Norėtųsi daugiau grįžtamojo ryšio iš tėvų, nes kolkas labai mažai skaitančių ir tikrinančių dienyną.” 

„Manau, kad planas yra tinkamas ir suprantamas.Norėčiau, kad būtų galima matyti kiek tėvų peržiūri planą, 

kiek peržiūri dienos aprašymus, ar peržiūrėjo vaiko vertinimą, kad būtų galima matyti bendrą vaizdą kiek 

jie yra įsitraukę į ugdymo procesus.” 

„Kaip ir viskas gerai” 

„Dėl planų rengimo pastabų neturiu, sunkumų neiškyla.” 

 


