
Klaipėdos Litorinos mokyklos 
vidaus audito ataskaita 

2019 – 2020 MOKSLO METAI



Vidaus audito tikslas – ištirti ugdymą ir mokymą(si) Klaipėdos Litorinos mokykloje 
2019-2020 mokslo metais.

Tyrimo metodas – struktūruota apklausa.

Tyrimo instrumentai – mokyklos įsivertinimas buvo atliekamas pasitelkus IQES 
online instrumentus, kurie padeda nustatyti esamą būklę ir numatyti Mokyklos 
veiklos tobulinimo galimybes. Instrumentai sukurti taip, kad padėtų nustatyti visų 
ugdymo proceso dalyvių požiūrį. 

Tiriamos mokyklos veiklos sritys: mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant 
ugdymą, mokinių mokymasis, mokymo ir mokymosi diferencijavimas, vertinimas 
ugdant. 



Apklausos vertinimas:

Aukščiausios vertės Parodo mokyklos privalumus, 
tai kur esame stiprūs ir kuo 
galime didžiuotis

Žemiausios vertės Parodo trūkumus, tai kas 
trukdo mūsų darbui

Poreikis keistis Parodo, kur išryškėja poreikis 
tobulinti veiklą



Apklausa „Ugdymas ir mokymasis 2019-2020 m.m.“ 

▪ Apklausos dalyviai – Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytojai ir mokinių tėvai

▪ Apklausa atlikta 2020 m. gegužės – birželio mėn.

▪ Apklausoje dalyvavo 52,5 proc. pakviestų mokytojų ir 33,3 proc. mokinių tėvų



Aukščiausios 
vertės

Mokytojai 
pritaiko 

bendrąsias 
programas 

konkrečių klasių 
poreikiams

Mokytojai vieni 
su kitais tariasi 
dėl projektinių 

darbų planavimo

Mokytojai 
informuoja 

mokinių tėvus 
apie mokinių 

mokymąsi, 
pasiekimus ir 

spragas

Mokytojai jaučia 
atsakomybę už 

ugdymo proceso 
kokybę.

Mokytojai 
planuoja ir 

vertina mokinių 
pažangą bei 
pasiekimus 

ugdymo procese

Mokytojų apklausa:



Žemiausios 
vertės

Mokytojai vieni su 
kitais derina namų 
darbų skyrimą tos 

pačios klasės 
mokiniams

Mokytojai numato, 
o mokiniai 

pasirenka, kiek jie 
sugebės išmokti 
žodžių ar atlikti 

pratimų

Per pamokas 
mokytojai skiria 
užduočių, kurių 
metu mokiniai 

aktyviai 
bendradarbiauja 

tarpusavyje

Mokytojai vieni su 
kitais derina 

kontrolinių darbų 
skyrimą tos pačios 
klasės mokiniams

Mokytojai skatina 
mokinių 

savarankišką 
mąstymą

Mokytojų apklausa:



Poreikis 
keistis

Mokytojai vieni su 
kitais derina namų 
darbų skyrimą tos 

pačios klasės 
mokiniams

Mokytojai ugdymo 
procese 

bendradarbiauja 
vienas su kitu

Per pamokas 
pateikiamos užduotys 
mūsų vaikui nėra per 

lengvos

Per pamokas 
mokytojai skiria 

užduočių, kurių metu 
mokiniai aktyviai 
bendradarbiauja 

tarpusavyje

Mokytojai naudoja 
įvairius naujos 

medžiagos pristatymo 
būdus, padedančius 

mokiniams, turintiems 
vyraujančią regimąją 

ar girdimąją atmintį ar 
kinestezinį intelektą

Mokytojų apklausa:



Aukščiausios 
vertės

Jei mūsų vaikui 
iškyla mokymosi 

sunkumų, 
mokytojai randa 

laiko tiems 
neaiškumams

paaiškinti

Mūsų šeima 
pakankamai 

informuojama 
apie mokyklos 

veiklą

Mokykloje 
vykstantys 

mokinių 
pasiekimų 

aptarimai su 
mokinių tėvais 

yra 
organizuojami 

tinkamai

Mokymasis 
mokykloje 

organizuojamas 
taip, kad atitiktų 

mūsų vaiko 
patirtį, 

sugebėjimus ir 
polinkius

Mokymosi metu 
skatinama aktyvi 

mūsų vaiko veikla: 
jis skatinamas 

klausti, tyrinėti, 
ieškoti, bandyti, 

pritaikyti, 
analizuoti, spręsti 
problemas, kurti

Tėvų apklausa:



Žemiausios 
vertės

Per pamokas 
pateikiamos 

užduotys mūsų 
vaikui nėra per 

sunkios

Nebūna taip, kad 
mūsų vaikui 

vienomis dienomis 
užduoda labai daug 

namų darbų, o 
kitomis – labai 

mažai arba 
apskritai nieko

Per pamokas 
pateikiamos 

užduotys mūsų 
vaikui nėra per 

lengvos

Mokytojų per 
pamoką 

pateikiamą 
medžiagą 

mūsų vaikas 
supranta

Mūsų vaikas 
dažnai 

pasakoja, ko jis 
mokėsi 

mokykloje

Tėvų apklausa:



Išvados

1. Apklausos rezultatai atskleidė, kad mokykla gali didžiuotis tuo, kad mokytojai 
tinkamai pritaiko bendrąsias programas konkrečių klasių poreikiams, planuoja ir 
vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese. 

2. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę, vieni su kitais tariasi dėl 
projektinių darbų planavimo, informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi, 
pasiekimus ir spragas.

3. Tėvų nuomone, vaikui iškilus mokymosi sunkumams, mokytojai randa laiko tiems 
neaiškumams paaiškinti, mokymasis organizuojamas taip, kad atitiktų vaiko patirtį, 
sugebėjimus ir polinkius, pasiekimai aptariami su mokinių tėvais. 

4. Mokymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausti, tyrinėti, 
ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. 



Išvados

5. Apklausos analizė atskleidė, kad daugiausiai sunkumų mokykloje kyla dėl to, kad ugdymo 
procese mokytojai ne pakankamai bendradarbiauja vieni su kitais, nederina namų darbų 
skyrimo tos pačios klasės mokiniams.

6. Mokytojai nepakankamai gerai paskirsto mokymo krūvį: skiria mokiniams per daug arba 
per mažai užduočių ir namų darbų. Taip pat ir pamokų metu, tėvų nuomone, kai kurios 
užduotys mokiniams yra per sunkios ir nesuprantamos, o kai kurios per lengvos. Tėvai 
norėtų, kad mokiniai namuose aktyviau pasakotų, ko jie išmoko mokykloje.

7. Mokytojai neskatina mokinių bendradarbiavimo tarpusavyje, skiria per mažai užduočių, 
kurių metu mokiniams būtų reikalingas bendradarbiavimas . Taip pat mažai skatina mokinių 
savarankišką mąstymą. 

8. Mokytojai retai naudoja įvairius naujos medžiagos pristatymo būdus, padedančius 
mokiniams, turintiems vyraujančią regimąją ar girdimąją atmintį ar kinestezinį intelektą. 


