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Tyrimo tikslas
Įsivertinti  Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų  mokytojų pasirengimą bendrųjų programų 
atnaujinimui ir diegimui 
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Tyrimo dalyviai ir klausimai
Į tyrimo klausimus atsakė – 180 mokytojų (pakviesti buvo visi Lazdijų rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai).

Tyrimą sudarė klausimai iš  temų:

1. Mokytojų požiūris į atnaujinamą ugdymo turinį;

2. Bendrosios kompetencijos ir ugdymo programos; 

3. Mokytojų mokymo(si) poreikis.
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1 dalis: mokytojų požiūris į 
atnaujinamą ugdymo turinį
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2 dalis: bendrosios kompetencijos ir 
ugdymo programos
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3 dalis: mokytojų
mokymo(si) poreikis

11



12



13



Aukščiausios vertės:

• Visi mokytojai žino, kad vyksta ugdymo turinio atnaujinimas – 100%

• Mokytojai mano, kad ugdymo turinio atnaujinimas yra savalaikis ir būtinas - 98%

• Mokytojai žino, kad reiks keistis ir prisitaikyti prie pokyčių, kurie įgyvendinant atnaujintas 
bendrąsias programas bus neišvengiami - 98%

• Mokytojam svarbu, kad planuodami savo pamokas pagal atnaujintas bendrąsias programas 
galėtų bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis – 99%

• Mokytojai nori dalyvauti seminaruose, mokymuose, kur bus pristatomas ugdymo turinio 
atnaujinimas – 97%.
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Žemiausios vertės:
• 12% mokytojų dar nežino kaip reikės ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas savo 

pamokų metu.

• 15% mokytojų vis dar nėra susipažinę su savo dalyko atnaujinamo ugdymo turinio bei 
kompetencijų pristatymais. 

• Tik 21% mokytojų patys teikė pasiūlymus dėl atnaujinamos dalyko bendrosios programos 
tobulinimo.

• Daugiau kaip pusė (68%) mokytojų atsakė galintys patys perprasti atnaujintas bendrąsias 
programas ir dirbti pagal jas.

• 72% sutiktų, kad mokymai vyktų mokinių atostogų metu.
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IŠVADOS:

1. Mokytojai žino, kad vyksta UT atnaujinimas, jis yra savalaikis ir būtinas. Yra pasirengę kaitai.
Žino, kokias žinias ir kompetencijas turės tobulinti darbui su atnaujintomis BP, kur ieškoti 
informacijos apie UTA. Mano, kad UTA sėkmė priklauso nuo mokytojų gebėjimo suprasti BP 
pokyčius.

2. Mokytojai pasirengę skirti daug dėmesio mokinių kompetencijų ugdymui, žino, kaip tai daryti 
dalyko pamokose, supranta, kad reikės nuolat atnaujinti žinias apie mokinių kompetencijų 
ugdymą.

3. Mokytojai nori dalyvauti mokymuose ir yra įsipareigoję kaitai. Jiems svarbu 
bendradarbiavimas su kolegomis. Apie UTA nori kalbėtis tiek savo mokyklos metodinėse 
grupėse, tiek rajono metodiniuose būreliuose. Mokytojų nuomone, mokymai turi būti išdėstyti 
tolygiai per mokslo metus.
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Rekomendacijos mokytojams: 

• Susipažinti su dėstomo dalyko atnaujintomis BP.
• Būti pasirengus pokyčiams.
• Susipažinti su septyniomis mokinių kompetencijomis ir žinoti, kaip jas 

ugdyti.
• Žinoti kur rasti metodinę pagalbą ir informaciją apie atnaujintą 

ugdymo turinį.
• Būti įsipareigojusiems kaitai, dalyvauti UTA mokymuose, apie UTA 

kalbėtis savo mokyklų metodinėse grupėse, rajono metodiniuose 
būreliuose.
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Labai svarbi mūsų visų darna, 
susitarimai ir komunikacija bei 

drąsa priimti pokyčius!
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