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Vizito laikas – 2016 m. spalio 24–28 d. 

Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.  

Išorės vertintojų komanda: 

Vadovaujančioji vertintoja – Audronė Šarskuvienė. 

Išorės vertintojai: 

Jolanta Samaitienė, atsakinga už 1 srities ir 2 srities 2.5. temų vertinimą;  

Dana Kanclerienė, atsakinga už 2 srities 2.1.–2.4. temų vertinimą;  

Loreta Kačiušytė-Skramtai, atsakinga už 2 srities 2.6. ir 5 srities temų vertinimą; 

Daiva Kavaliauskienė, atsakinga už 3 ir 4 sričių temų vertinimą. 

 

Išorės vertintojai stebėjo 87 ugdomąsias veiklas. Vizito metu buvo gilinamasi į Kauno 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (toliau – Centras, mokykla) vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų, klasių vadovų, neformaliojo švietimų pedagogų, auklėtojų ir aptarnaujančio personalo, 

mokinių, mokytojų veiklą pamokose, klasių valandėlėse, specialiųjų pedagogų, neformaliojo 

švietimo užsiėmimuose, renginiuose. Mokiniai stebėti natūralioje aplinkoje ir darbo vietose, 

kalbėtasi su mokyklos darbuotojais, savivaldos institucijų nariais, mokiniais ir jų tėvais. Vertinant 

vadovautasi 2009 m. bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms, 

atsižvelgta į šiuo metu galiojančias Bendrąsias programas ir bendruosius ugdymo planus, mokyklos 

veiklą reglamentuojančius teisės aktus.  

Išorinio vertinimo metu dėl ligos nedirbo informacinių technologijų mokytoja ir 

surdopedagogė I. Launikaitienė, surdopedagogė L. Martišiūtė, auklėtoja ir neformaliojo švietimo 

mokytoja R. Razevičienė, todėl šių pedagogių veiklos nestebėtos ir nevertintos. 

Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad ugdymo įstaiga visus rekomenduotus 

tobulinti veiklos aspektus pajėgi patobulinti savo jėgomis bei sprendžiant sporto salės, tinkamos 

kurtiesiems ir neprigirdintiems mokiniams, įrengimo, transporto priemonės įsigijimo šių mokinių 

pavėžėjimui problemas pasitelkdama išorės pagalbą. Centrui rekomenduojama toliau gilintis į 

praktinius turinio, veiklų diferencijavimo aspektus, plėsti turinio integravimo, dalykų ryšių taikymo 

pamokose galimybes. 

Išorės vertintojų komanda dėkoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo pavaduotojai Onai Visockienei, vyriausiajai specialistei Astai Paliokaitei už 

informaciją apie ugdymo Centrą bei dėmesį vertintojų komandai, nuoširdžiai dėkojame Centro 

direktorei Laimutei Gervinskienei, pavaduotojai ugdymui Rasai Jankevičienei, Neformaliojo 

švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjai Renatai Valaitytei-Ramuckienei bei visai mokyklos 

bendruomenei už bendradarbiavimą ir bendravimą. 

 

I. CENTRO STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

 

Stiprieji Centro veiklos aspektai 

 

1. Vertybės, elgesio normos ir principai (1.1.1. – 4 lygis). 

2. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 4 lygis). 

3. Aplinkos jaukumas (1.3.3. – 4 lygis). 
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4. Mokyklos ryšiai (1.4. – 4 lygis). 

5. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis). 

6. Neakademiniai mokinių pasiekimai (3.2.2. – 4 lygis). 

7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 4 lygis). 

8. Planų kokybė ir dermė (5.1.3. – 4 lygis). 

9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis). 

10. Personalo darbo organizavimas (5.4.3. – 4 lygis). 

 

Tobulintini Centro veiklos aspektai 

 

1. Tarpdalykiniai ryšiai pamokose (2.1.3. – 2 lygis). 

2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis). 

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas pamokose (2.5.2. – 2 lygis). 

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis). 

5. Gabių vaikų ugdymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis). 

 

II. PENKIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

 

1. MOKYKLOS KULTŪRA  

 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro kultūra vertinama labai gerai (4 lygis).  

Centro etosas vertinamas labai gerai (4 lygis), vertybės, elgesio normos ir principai saviti (4 lygis). 

Centro bendruomenės nariai yra susitarę dėl vertybių, elgesio normų ir principų, kuriais grindžiama 

ugdymo įstaigos veikla. Pokalbiuose su vertintojais visi Centro bendruomenės nariai teigė, kad 

pagrindinės ugdymo įstaigos vertybės – vaiko gerovė, jo individualių galimybių išnaudojimas, 

dėmesys kiekvienam bei bendruomeniškumas. Tai deklaruojama ir pagrindiniuose Centro 

dokumentuose. Strateginiame plane teigiama, kad ugdymo įstaiga „atvira kaitai, nuolat besimokanti 

organizacija, puoselėjanti bendražmogiškas vertybes ir kultūros tradicijas“. Vertybinės nuostatos 

puikiai atsiskleidžia gilią prasmę turinčioje mokyklos filosofijoje: „Aš tyloj gyvenu, bet girdžiu 

širdimi. Žmonės padeda man tapt pačiu savimi“. Nuoseklus vertybių ugdymas akivaizdus Centro 

kasdieniame gyvenime: stebėtose veiklose vertintojai užfiksavo labai paveikių vertybių ugdymo 

pavyzdžių. Šiuo aspektu itin išsiskyrė 1 kl. neformaliojo švietimo užsiėmimas, kuriame mokyta  

pozityvaus elgesio, atliekant praktinius pratimus, 2 kl. mokiniai mandagumo taisyklių mokėsi etikos 

pamokoje, atskirti pozityvius ir negatyvius veiksmus – socialinio emocinio ugdymo užsiėmime; 5–6 

klasių valandėlėje pagal „Paauglystės kryžkelių“ programą mokytasi „ne žeminti, o drąsinti“; 

šeimos narių atsakomybė, pareigos aptartos bendrabučio grupės popamokiniame užsiėmime; 

Vėlinių tradicijų puoselėjimas užfiksuotas II ir IV bendrabučio grupės popamokiniuose 

užsiėmimuose, 8 kl. dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje, P/1 (parengiamosios/1 jungtinės klasės) ir 

3/4 klasių valandėlėje (vyko Etninės kultūros centro studijoje); 1–4 kl. neformaliojo švietimo 

užsiėmime kalbėta apie kultūringą pasisveikinimą. Puikus vertybinių nuostatų ugdymo pavyzdys 

užfiksuotas 8 klasės valandėlėje: mokiniai, aptardami ir inscenizuodami gyvenimiškas situacijas, 

ugdėsi pozityvaus elgesio, bendradarbiavimo bei problemų iškėlimo, jų sprendimo įgūdžius, 

ypatingas dėmesys skirtas pasitikėjimo savimi ir tarpusavio bendravimo įgūdžių ugdymui. 

Pertraukų metu mokiniai mokomi saugiai, atsakingai ir mandagiai elgtis. Vertybės skelbiamos 

Centro koridorių ir klasių stenduose, jų ugdymas atsispindi Mokinių tarybos bei įvairių projektų 

veikloje. Puikus bendražmogiškų vertybių puoselėjimo pavyzdys – sėkmingai ir kūrybingai 

įgyvendinamas „Bendruomenės vertybių ugdymosi“ projektas. Centro bibliotekos-informacinio 

centre kūrybiškai pateikta mokomoji medžiaga („Skaityk ir įsitikink, kad geriausias laisvalaikis – 

tai laikas su knyga“), ugdanti aktyvų sąmoningą skaitytoją. 2014–2015 m. m. Centro mokinių 

tėvams organizuota aktyvi diskusija „Gera mokykla – kas tai?“, kurios metu mokinių tėvai išskyrė 

geros mokyklos požymius bei įvardino svarbiausias vertybines nuostatas. Centro bendruomenės 

sutarti vertybiniai principai – dora, pagarba, atsakomybė, saugios aplinkos kūrimas, draugiški 
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santykiai, bendruomeniškumas – atpažįstami ugdymo įstaigos kasdieniame gyvenime. Išorinio 

vertinimo metu visi mokiniai laikėsi elgesio normų. Remdamiesi pokalbiais su Centro taryba, 

Mokinių taryba, Vaiko gerovės komisija, mokytojais, vadovais, išnagrinėję mokyklos pirminę 

informaciją bei pamokų ir užsiėmimų protokolus, išorės vertintojai konstatuoja, kad ugdymo 

įstaigos vertybės, elgesio normos ir principai yra vienas iš stipriausių Centro veiklos aspektų.  

Tradicijos ir ritualai yra originalūs (4 lygis). Beveik visi Centro bendruomenės nariai 

aktyviai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, yra įsipareigoję ir atsakingi švietimo įstaigos tradicijų 

kūrėjai. Ugdymo įstaigoje vyrauja ritmingai pasikartojančios mokyklos gyvenimo normos ir 

ritualai, kryptingai puoselėjamos mokyklos tradicijos. Centre suteikiamos galimybės mokinių ir 

mokytojų kūrybiškumui, nuosekliai ugdomi mokinių komunikaciniai gebėjimai, formuojami 

socialiniai įgūdžiai bei pilietinė branda, mokiniai rengiami gyventi girdinčiųjų visuomenėje. Centre 

organizuojami tradiciniai mokykliniai bei tautinių, valstybinių švenčių paminėjimo ir saviti 

renginiai, kurie yra svarbūs mokinių asmenybės ir tapatumo formavimuisi, vieningos Centro 

bendruomenės stiprinimui. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja išskyrė 

naudingiausius ir populiariausius mokyklos renginius – tai tradicinės kasmetinės visą Centro 

bendruomenę suburiančios Bendruomenės ir Tėvų dienos, Tarptautinė kurčiųjų diena, Tarptautinė 

tolerancijos diena, Socialinio emocinio ugdymo diena, „Savaitės be patyčių“ renginiai, kalėdinės 

popietės, Užgavėnių šventės, akcijos „Darom“ ir kt. Šiuose renginiuose ugdomos mokinių 

bendražmogiškos vertybės, kuriamos mokyklos tradicijos bei puoselėjami bendruomenės santykiai.  

Ugdymo įstaiga puoselėja savo istoriją, turi unikalų muziejų, Centrą dažnai aplanko buvę mokiniai 

ir darbuotojai. Ugdymo įstaigos istorija fiksuojama mokyklos metraštyje, kuriame išsamiai 

aprašomi renginiai bei pateikiamos nuotraukos. Labai aktyvi ugdymo įstaigos Mokinių tarybos 

veikla – tarybos nariai atstovauja Centrui kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose, bendradarbiauja 

su socialiniais partneriais, organizuoja ir/ar dalyvauja šv. Valentino dienos, kino, žaidimų vakarų, 

sporto žaidynių, popiečių „2016 m. Olimpines žaidynes pasitinkant“, švenčių „Krepšinio žvaigždžių 

diena“, „Greičiau, aukščiau, stipriau“, Mokytojo dienos renginiuose, projektuose „Noriu būti 

sveikas ir saugus“, „Gerumas mus vienija, „Vilties angelai“, „Savaitės be patyčių“ renginiuose. 

Mokinių tarybos nariai dalyvauja Centro tarybos veikloje, mokinių drausminimo ir skatinimo bei 

švaros akcijose, susitikimuose su buvusiais Centro mokiniais „Kur pasuko mano kelias“ ir kt. 

Išorinio vertinimo metu stebėta kūrybinga ir prasminga Knygų klubo, organizuojančio tradicinius 

renginius, veikla pailgintos grupės mokiniams. Užsiėmimo metu ugdyti mokinių skaitymo 

gebėjimai, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija, pagarba knygai. Centro bibliotekos-

informacinio centro vedėja teigė, kad Knygų klubas – tai skaitymo skatinimo priemonė, ugdanti 

savimi pasitikinčius skaitytojus, jų kritinį mąstymą, skaitymo įgūdžius, literatūrinį skonį ir diskusijų 

kultūrą. Knygų klubo narių susitikimai vyksta kiekvieną savaitę, kiekvienas klubo dalyvis pildo 

savo skaitymo dienoraštį, jį iliustruoja, inscenizuoja bei dalyvauja diskusijose. Mokslo metų 

pabaigoje geriausi ir aktyviausi Knygų klubo nariai apdovanojami diplomais. Kalbinti mokiniai  

didžiavosi, kad patys kuria ir puoselėja mokyklos kultūrą. 

Tapatumo jausmas vertinamas labai gerai (4 lygis). Vertinant bendruomenės tapatumo 

jausmą būtina paminėti, kad Centras turi savo emblemą, himną, vėliavą, Mokinių tarybos nariai 

vertintojams apibūdino savitos atributikos reikšmę ir prasmę. Centre dirba keletas buvusių mokinių, 

palaikomi glaudūs ryšiai su buvusiais auklėtiniais. Mokiniai Centre jaučiasi saugūs, gali lankyti 

pageidaujamus neformaliojo švietimo būrelius, dalyvauti įvairioje projektinėje veikloje, sudarytos 

lygios mokymosi galimybės beveik visiems mokiniams. Vizito metu išorės vertintojai stebėjo 

draugiškus ir tolerantiškus bendruomenės narių santykius. Atviras ir nuoširdus mokinių, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų, auklėtojų, vadovų, pagalbinio personalo darbuotojų bendravimas 

kuria palankų bendrą psichologinį klimatą. Iš apibendrintų pokalbių su Centro taryba, Mokinių 

taryba, Metodine taryba, kalbintais pavieniais darbuotojais galima teigti, kad sklandų darbą padeda 

užtikrinti tarpusavio pasitikėjimas, geri santykiai bei geranoriškumas. Pagalbinio personalo 

darbuotojai teigė, kad jie puikiai sutaria tarpusavyje, su jais draugiškai ir partneriškai bendrauja 

mokytojai, specialistai ir Centro vadovai. Pokalbiuose su ugdymo įstaigos vadovais, mokytojais, 

mokiniais, tėvais paaiškėjo, kad bendruomenės nariai tapatinasi su Centru, prisiima atsakomybę už 
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mokyklos įvaizdžio kūrimą ir stiprinimą, dalyvauja kuriant bendradarbiavimo kultūrą. Tėvai išskyrė 

mokinių saugumą ir gerovę Centre, teigė, kad „šioje mokykloje vyksta bendradarbiavimas su 

mokytojais, tėvais, pagalbos specialistais“, „daugumai mokinių Centras yra išsigelbėjimas, labai 

saugi aplinka“. Pokalbio metu tėvai tvirtino, kad vaikams patinka Centre, o tėvai yra patenkinti, kad 

vaikai mokosi būtent šioje ugdymo įstaigoje. 

Bendruomenės santykiai tinkami (3 lygis). Dauguma bendruomenės narių elgiasi 

geranoriškai, pagarbiai, mandagiai. Tai nustatyta stebint mokinių elgesį per pertraukas ir stebėtų 

pamokų, užsiėmimų metu, klabantis su mokytojais, mokiniais, mokyklos vadovais. Mokinių tarybos 

atstovai vertintojams teigė, kad daugumos mokinių tarpusavio santykiai draugiški, tačiau kartais 

pasitaiko pavienių netinkamo mokinių elgesio atvejų. Mokiniai teigė, kad jiems gera mokytis šioje 

mokykloje būtent dėl pagarbaus ir šilto bendravimo su mokytojais. Prie tvirtų bendruomenės narių 

santykių kūrimo prisideda ir pačių mokinių iniciatyvos, pavyzdžiui, 9–10 kl. mokiniai parengė ir 

įgyvendino trumpalaikį mokymosi per savanorystę projektą, skirtą pradinių klasių mokinių 

užimtumo pertraukų metu problemai spręsti. Vyresnieji Centro mokiniai-savanoriai organizavo 

judriąsias pertraukas parengiamosios ir 1–4 kl. mokiniams. 2015–2016 m. m. Centre pradėta 

įgyvendinti LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ,,Paauglystės kryžkelės“. Vaiko 

gerovės komisijos narės vertintojams teigė, kad dalyvaujant šioje programoje sėkmingai 

formuojami pozityvaus elgesio, konfliktų spendimo, geros atmosferos bendruomenėje kūrimo ir kiti 

svarbūs vaiko gyvenimo įgūdžiai. Socialinė pedagogė nurodė, kad gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programos veikla telkia taikią Centro bendruomenę, stiprina  tarpusavio santykių puoselėjimą, 

sudaro sąlygas teigiamam mokinių elgesiui bei prasmingai veiklai.  

Mokyklos atvirumas ir svetingumas vertinamas labai gerai (4 lygis). Švietimo įstaiga yra 

atvira pasauliui: bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka, reaguoja į pasikeitimus, plėtoja 

socialinius ryšius. Atvirumą ir svetingumą patvirtina kryptinga partnerystė su kitomis 

institucijomis, atviri geranoriški ryšiai su buvusiais mokyklos mokiniais, glaudus įstaigos 

bendradarbiavimas su visa Centro bendruomene įgyvendinant įvairius projektus, organizuojant 

renginius ir šventes. Vertintojai pastebi, kad Centro aplinka atvira ir svetinga visiems bendruomenės 

nariams, tėvams, svečiams, socialiniams partneriams, kitų švietimo įstaigų pedagogams. Centre 

organizuojamos konsultacijos ir gerosios darbo patirties renginiai šalies ir Kauno miesto 

mokytojams sutrikusio klausos vaikų ugdymo, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo, 

informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo klausimais. Budintys ugdymo įstaigos 

darbuotojai labai gerai žino ir nepriekaištingai atlieka savo pareigas. Mokyklos siekį būti atvira 

demonstruoja mokytojų, specialistų ir vadovų pastangos rasti kuo daugiau socialinių partnerių 

projektinei veiklai plėtoti, gerosios patirties sklaidai, mokinių saviraiškai ugdytis. Centre sėkmingai 

įgyvendinama Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, orientuota į lygiavertį 

visų bendruomenės narių dalyvavimą kuriant gerą atmosferą ugdymo įstaigoje. Ypatingas dėmesys 

yra skiriamas mokinių tėvų įtraukimui į programos veiklas. 2015–2016 m. m. organizuoti trys 

susitikimai su 5–10 klasių mokinių tėvais, kurių metu tėvai dalijosi asmeninėmis patirtimis, 

auginant negirdintį vaiką, taip pat turėjo galimybę praktinėje veikloje išbandyti programoje 

taikomus metodus. Pokalbio su išorės vertintojais metu Centro mokinių tėvai išskyrė ugdymo 

įstaigos aplinkos saugumą, atvirumą ir svetingumą. Verta pastebėti ir tai, kad visi Centro pedagogai 

buvo atviri ir geranoriški vertintojų patarimams dėl veiklos tobulinimo. 

Remiantis apibendrintais stebėtų pamokų vertinimo protokolais (žiūr.1 lentelę) klasių 

mikroklimatas vertinamas gerai (3 lygis). 

 

Klasių mikroklimato apibendrintas vertinimas (N=46) 

1 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

11 pamokų 19 pamokų 15 pamokų 1 pamoka 

23,9 proc. 41,3 proc.  32,6 proc. 2,17 proc. 
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1 lentelėje pateikta skaitinė ir procentinė vertinimo išraiška rodo, kad 30 (65,2 proc.) 

pamokų klasių mikroklimatas vertintas gerai ir labai gerai. Išskirtinis mokymui (-si) palankus 

mikroklimatas stebėtas P/1 kūno kultūros, 5 kl. lietuvių kalbos, 6 kl. lietuvių kalbos, geografijos,  

žmogaus saugos, 7 kl. gestų kalbos ir technologijų, 8 kl. dorinio ugdymo (tikybos), fizikos, 9 kl. 

gestų kalbos, 10 kl. kūno kultūros pamokose. Išorės vertintojai teigia, kad dėl palankaus mokytis 

mikroklimato vyraujanti abipusė pagarba, tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumas, 

bendri susitarimai ir pozityvus požiūris į mokymą (-si) sudaro palankias sąlygas mokytojams 

mokyti, o mokiniams mokytis.  

Centro pažangos siekiai yra tinkami. (3 lygis). Asmenybės raidos lūkesčiai gerai (3 lygis). 

Ugdymo įstaigoje sudaromos tinkamos sąlygos kiekvieno mokinio asmenybei atsiskleisti. Centre 

vykdomas paveikus popamokinis ugdymas (auklėtojų organizuojamuose užsiėmimuose, išvykose ar 

renginiuose) ir kryptingas neformalusis švietimas, orientuotas į mokinių pomėgius bei poreikius 

(kalbiniams, meniniams, sportiniams gebėjimams lavinti). Centro mokiniai neformaliojo švietimo 

veiklose plečia pažintinius interesus, ieško ir randa naujovių, prasmingai leidžia laisvalaikį, tačiau 

išorės vertinimo metu tik dalyje pamokų stebėtas ugdomosios veiklos diferencijavimas ir 

individualizavimas, užtikrinantis kiekvieno mokinio mokymosi savitumą. Ugdymo įstaigoje 

teikiama labai paveiki pagalbos mokiniui specialistų pagalba, išskirtinį dėmesį mokiniams skiria 

socialinė pedagogė, psichologės. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai miesto, respublikos bei 

tarptautiniuose renginiuose skelbiami Centro interneto svetainėje www.nim.kaunas.lm.lt. Sudarytos 

palankios sąlygos aktyviam mokinių dalyvavimui kūrybinėje, sportinėje, sveikatinimo veikloje. 

Centro ugdytiniai kartu su kurčiaisiais ir girdinčiaisiais bendraamžiais kasmet dalyvauja miesto, 

respublikos bei tarptautiniuose renginiuose ir dažnai tampa nugalėtojais ar prizininkais. 

Mokymosi pasiekimų lūkesčiai vertinami gerai. (3 lygis). Švietimo įstaigoje rengiamos 

trimestrų pasiekimų ir lankomumo suvestinės, atliekama mokinių pasiekimų pokyčių analizė, 

aptariamos atskirų mokinių pažangumo ataskaitos, kurios pristatomos Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, atliekamas mokinių socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių vertinimas, 

nagrinėjamas 5–10 kl. mokinių tėvų lūkesčių ir konkrečių mokslo metų rezultatų atitikimas tėvų 

lūkesčiams. Iš dokumentų analizės, pokalbių su pavaduotoja ugdymui paaiškėjo, kad daugumai 

Centro mokinių sekasi tolimesnis mokymasis ir kita veikla. Ugdymo įstaiga apsisprendusi tobulinti 

mokymo (-si) organizavimą, mokinių mokymosi lūkesčių formavimą ir vertinimą, tačiau išorinio 

vertinimo metu nustatyta, kad per mažai dėmesio skiriama gabių mokinių ugdymui bei ugdomosios 

veiklos diferencijavimui, dalies stebėtų pamokų mokymosi uždaviniuose numatytas išmokimo 

rezultatas neatitiko mokinių galimybių.  

Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis yra labai paveikus (4 lygis). 

Švietimo įstaiga yra atvira naujovėms: siekdami pagerinti ugdymo kokybę pedagogai, 

vadovai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, organizuojami kursai visai bendruomenei 

aktualiomis temomis, vykdomos edukacinės išvykos lankant kitas šalies ir Europos švietimo 

įstaigas. Dalyvavimas įvairioje projektinėje veikloje ir renginiuose stiprina ir puoselėja mokinių 

asmens tobulėjimą, atsakomybę. Centras kaip besimokanti švietimo įstaiga aktyvi mieste ir šalyje. 

Pokalbiuose pedagogai, vadovai pabrėžė kvalifikacijos tobulinimo svarbą, gerosios patirties sklaidą, 

palankių mokymo (-si) sąlygų sudarymą bei įstaigos vadovų siekį, kad mokykloje dirbtų 

kompetentingi pedagogai. Viena iš stipriųjų Centro veiklos sričių – kryptinga ir tikslinga projektinė 

veikla. Būtina paminėti 2012–2015 Leonardo da Vinči programos partnerystės tinklų projektą 

„Spread the sign – dissemination in Europe of vocational sign language“ (,,Skleiskite gestą – 

profesinės gestų kalbos sklaida Europoje“). Projekto rezultatas – sukurtas nemokamas gestų kalbos 

žodynas internete www.spreadthesign.com, kuriuo kas mėnesį naudojasi apie 60000 lankytojų iš 

viso pasaulio. Žodyne yra kurtiesiems įvairiose gyvenimo srityse reikalingų gestų įvairiomis 

kalbomis. 2013–2015 m. dalyvauta Leonardo da Vinči programos partnerysčių projekte „Spread the 

Sign – partnership“ („Skleiskite gestą – partnerystė“) – vykdyti projekto partnerių tarptautiniai 

susitikimai, organizuota tarptautinė ir nacionalinė projekto sklaida. Šiuo metu Centras įgyvendina 

du tarptautinius Erasmus+ programos projektus: ,,Deaf Learning” („Kurčiųjų mokymasis”) ir 

,,Spread Share – connecting trainers of Deaf Pupils in Europe” („Skleiskite patirtį – junkite kurčiųjų 

http://www.nim.kaunas.lm.lt/
http://www.spreadthesign.com/
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mokytojus Europoje”). 2012–2014 m. m. vykdytas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės 

projektas „Finansinio raštingumo ugdymas „Mano klasės verslas“. Projekto metu buvo 

suorganizuotos dvi tarptautinės mokinių ir mokytojų konferencijos, kuriose mokiniai ir mokytojai iš 

Lietuvos, Anglijos ir Slovėnijos dalijosi savo patirtimi, sukurtos sutrikusios klausos mokiniams 

pritaikytos mokymo priemonės: 2 pratybų sąsiuviniai ir kompiuterinės mokomosios programos 

„Mano biudžetas/finansai“ ir „Mano šeimos biudžetas/finansai“, gestų kalbos aiškinamasis 

finansinių terminų žodynėlis. Pagamintos priemonės sėkmingai naudojamos mokinių, turinčių 

klausos sutrikimų, ugdyme, ekonomikos pamokose. 2012–2013, 2013–2014 m. m. vykdytas 

Lietuvos–Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamas projektas „Tai, kas mus vienija“. Projekto 

metu per kultūrinę, pažintinę, meninę ir sportinę veiklą, tarptautinę gestų kalbą buvo sustiprintas 

jaunimo, turinčio klausos negalę, bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Tarptautiniai projektai suteikia galimybių pažinti kitų šalių švietimo sistemas, semtis 

patirties bei skleisti savas idėjas. Be tarptautinių projektų Centras dalyvauja respublikiniuose, 

miesto, mokyklos ir Centro klasių projektuose. Nuo 2008 m. iki dabar švietimo įstaiga aktyviai 

dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV, 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinės akademijos olimpinio ugdymo projekte 

„Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ ir įgyvendina olimpinio ugdymo 

programas bei projektus, skatinančius klausos sutrikimą turinčių mokinių kūrybines, intelektines, 

dvasines ir fizines idėjas bei galias. Mokykliniai projektai ,,Noriu būti sveikas ir saugus”, 

,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno širdelę”, ,,Vaikystės taku”, Bendruomenės vertybių ugdymosi 

projektas, tradicijų puoselėjimo ir etninės kultūros ugdymo pradinių klasių projektas ,,Tuto ratuto”, 

ekologinis animalistinis projektas ,,Noriu pažinti”, pasaulinei Žemės dienai skirtas projektas ,,Aš – 

gamtos vaikas” ir kiti įvairūs ir prasmingi projektai tobulina mokinių komunikavimo kompetenciją, 

sudaro sąlygas būti savarankiškiems, labiau pasitikintiems savimi, o tai sąlygoja sėkmingą Centro 

mokinių integraciją į girdinčiųjų visuomenę. Centro pedagogų komandos rengia ir įgyvendina 

kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja mokymus, konferencijas kitų švietimo institucijų 

pedagogams,  publikuoja straipsnius miesto ir šalies spaudoje. Remdamiesi pokalbiais su 

pedagogais, vadovais, Centro taryba, išnagrinėję mokyklos pirminę informaciją, 2016–2018 m. 

strateginį planą išorės vertintojai konstatuoja, kad mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis yra 

viena iš stipriausių mokyklos veiklos sričių. Centro patirtį, vykdant projektinę veiklą, verta 

paskleisti už švietimo įstaigos ribų. 

Tvarka Centre tinkama (3 lygis). Darbo tvarka ir taisyklės paveikios (3 lygis). Mokinių 

taryba atliko mokinių budėjimo valgykloje ir klasėse, mokinių turiningo užimtumo ir laisvalaikio 

tyrimus bei vertino mokinių švarą ir tvarką. Pokalbio metu Mokinių tarybos atstovai teigė, kad 

Centre pasitaiko netinkamo mokinių elgesio, tačiau taryba kreipiasi pagalbos ir patarimų į pagalbos 

mokiniui specialistus ir tėvus. Knygų klubo nariai yra sukūrę klubo taisykles, kurios estetiškai 

pateiktos bibliotekos-informacinio centro stende. Centro bibliotekos-informacinio centro vedėja 

teigė, jog taisykles mokiniai ne tik žino, dauguma jų ir laikosi: visada pasisveikina, stengiasi kalbėti 

po vieną, aktyviai dalyvauja klubo veikloje, saugo ir tausoja knygas. Pokalbio su išorės vertintojais 

metu Vaiko gerovės komisija teigė, kad dauguma mokinių laikosi Centro taisyklių, kurios 

motyvuoja pozityvų elgesį. Bendrų taisyklių (pvz., dėl mobiliųjų telefonų naudojimo; pagarbaus 

bendravimo, naudojant tik pozityvius gestus) kūrime aktyviai dalyvavo ir patys mokiniai, kurie 

siūlė ginčus spręsti draugiškai, gerbiant kito nuomonę, aktyviai dalyvauti Centro veikloje, ieškoti 

naujų įdomių idėjų. Mokinių bendri susitarimai savitai pateikti Centro koridorių stenduose. Tvarkos 

ir drausmės reikalavimai yra paveikūs: pamokų, užsiėmimų ir pertraukų metu dauguma mokinių yra 

paslaugūs, draugiški ir mandagūs, įsijungia į tvarkos palaikymą organizuodami įvairias akcijas. Iš 

pokalbių su mokytojais, specialistais, mokiniais, vadovais galima teigti, kad vadovų, mokytojų, 

specialistų, aptarnaujančio personalo bei mokinių teisės ir pareigos yra visiems bendruomenės 

nariams suprantamos bei priimtinos. Centre yra patvirtintas Pedagogų etikos kodeksas (2010 m.), 

Darbo tvarkos taisyklės (2012 m.), Mokinio elgesio taisyklės (2014 m.), kurių laikomasi.   

Pageidaujamo elgesio skatinimas tinkamas. (3 lygis). Centre susitarta dėl pageidaujamo 

elgesio skatinimo formaliomis ir neformaliomis priemonėmis. Mokinių veikla mokykloje ir už jos 
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ribų yra pastebima ir įvertinama: sėkmingai pasirodę olimpiadose, konkursuose, varžybose mokiniai 

yra pagiriami, apdovanojami Padėkos raštais, taurėmis. Mokinių taryba dalyvauja drausminant ir 

skatinant mokinius pagal Centro Skatinimo ir drausminimo tvarką. Tarybos nariai kartu su socialine 

pedagoge aptaria įvairias situacijas, įvykusias dėl nepriimtino ir netinkamo mokinių elgesio. Centro 

bibliotekos-informacinio centro vedėja kartu su mokytojais ir mokiniais yra sukūrusi Garbingo 

elgesio internete kodeksą, apimantį saugų bendravimą socialiniuose sluoksniuose,  vartotojo įvaizdį 

internete, komentavimo kultūrą bei bendravimą elektroniniu paštu.   

Aplinkos jaukumas Centre išskirtinis (4 lygis). Visi bendruomenės nariai sutelktai kuria ir 

palaiko aplinkos jaukumą. Centro aplinka labai tvarkinga, stropiai apkarpytos gyvatvorės, daug 

gražiai suformuotų dekoratyvinių augalų, mokinių tėvų iniciatyva įrengta daili lauko klasė. Centro 

vadovų teigimu, vidaus erdvės daugiausiai tvarkomos bendruomenės jėgomis – daug prisideda 

tėvai, mokytojai, pavaduotojas ūkiui, darbininkai. Puošybos idėjas siūlo ir įgyvendina dailės, 

technologijų ir kiti mokytojai, mokiniai. Erdvus ir jaukus įstaigos vestibiulis, kuriame originaliai 

eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, parodos (pavyzdžiui, Dailės terapijos būrelio ir VšĮ 

„Menų kambarys“ kūrybinių darbų paroda „Ornamentas“), mokinių gautos taurės, estetiškai 

apipavidalintos mokyklos misija ir vizija, stendas „Priesaikos mokytojui ir mokiniui“. Estetiška 

vestibiulio interjero detalė – didelis puošnus akvariumas. Visuose Centro koridoriuose daug 

jaukumą ir šilumą suteikiančių akcentų, pavyzdžiui, įspūdingas mokinių pagamintas didžiulis 

Lietuvos žemėlapis, kuriame ties kiekvienu miestu mokinių dailiai pagaminti (išpjaustyti, nudažyti) 

miestų, iš kurių atvykę mokiniai, herbai, originali mokinių paroda iš vilnos, 6–10 klasių mokinių 

kompiuterinių piešinių paroda „Rūšiuok atliekas“, skirta pasaulinės Žemės dienai, foto paroda 

„Apie paveldą mūsų kalba“, kūrybiškai pateiktos bendruomenės sukurtos vertybės. Atvirose 

edukacinėse erdvėse iškabinti informaciniai stendai (pavyzdžiui, tvarkaraščiai, įvairi informacija 

tėvams, mėnesio svarbiausios datos ir kt.), mokinių pagyrimų raštai ir padėkos, pristatomi 

mokyklos ir tarptautiniai projektai, eksponuojami naujausi mokinių kūrybiniai darbai, kurie dažnai 

keičiami, atnaujinami, pastatytas teniso stalas. Klasėse iškabintos Mokinio taisyklės, budinčiųjų 

mokinių vardai, Lietuvos valstybinė atributika, mokyklos vertybės, mokinių kūrybiniai darbai ir kt. 

Tvarkinga, švari ir jauki mokyklos valgykla, originaliai įrengta ir papuošta aktų salė. Koridoriuje 

prie sporto salės eksponuojama savita nuotraukų paroda „Olimpinę ugnelę – į kiekvieno širdelę“. 

Centro bendrabučio patalpos bei poilsio zonos jaukios, švarios, tvarkingos. Auklėtojų iniciatyva 

įrengta poilsio zona-palapinė, estetiškai pateiktos bendrabučio gyventojų pareigos, dienotvarkė. 

Ugdymo įstaigoje mokinių, mokytojų, tėvų pastangomis įrengtos jaukios, estetiškos ir savitos 

erdvės tikslingai naudojamos bendruomenės poreikiams tenkinti, todėl išorės vertintojai 

konstatuoja, kad aplinkos jaukumas yra vienas iš stipriausių Centro veiklos aspektų.  

Mokyklos ryšiai vertinami labai gerai (4 lygis). Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje 

veiksmingas (4 lygis). Centro bendruomenė aktyviai įsijungia į vietos bendruomenės gyvenimą, 

vyksta kryptingas bendravimas ir bendradarbiavimas. Su Kauno inžinerijos licėjumi, Kauno 

„Paparčio“ pradine mokykla, Kauno Vaižganto progimnazija ir kitomis švietimo įstaigomis 

organizuojami renginiai ir šventės. Centras aktyviai bendradarbiauja su Žaliakalnio seniūnija: 

organizuojamos parodos, seniūnijos atstovai kviečiami į Centro organizuojamus renginius, seniūnija 

atsiunčia darbininkus, kurie padeda tvarkyti įstaigos teritoriją. Švietimo įstaiga vykdo bendras 

projektines veiklas su Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centru 

(pavyzdžiui, mokiniai ruošia bendrus spektaklius, imitacinės dainos pasirodymus). Centras 

įsitraukia į tėvų, auginančių vaikus, turinčius klausos sutrikimą, bendrijų „Suvoka“, „Pagava“ 

projektus, organizuojami bendri tėvų bendrijų renginiai ir susitikimai. Išorinio vertinimo metu 

stebėta 5–6 klasių valandėlė pagal „Paauglystės kryžkelių“ programą, kurioje dalyvavo kurčiųjų 

bendruomenės narės. Glaudūs ryšiai užmegzti su Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika. Bažnyčios 

atstovai nuolat dalyvauja tradicinėse Centro šventėse, kasmet bažnyčioje vyksta šv. Mišios už 

Centro bendruomenę, kurios verčiamos į lietuvių gestų kalbą. Iš pokalbių su mokytojais, vadovais, 

Centro taryba, apsilankę Kauno Etninės kultūros centro studijoje bei išanalizavę ugdymo įstaigos 

veiklos dokumentus vertintojai daro išvadą, kad mokyklos ryšiai tenkina vietos ir mokyklos 

bendruomenės narių poreikius. 
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Mokyklos partnerystė su kitomis institucijomis kryptinga (4 lygis). Remdamiesi pokalbiais 

su pedagogais, tėvais, mokyklos vadovais, išnagrinėję mokyklos pirminę informaciją, 2016–2018 

m. strateginį planą bei Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus pateiktą 

informaciją, išorės vertintojai konstatuoja, kad Centro partnerystė su kitomis institucijomis yra 

viena iš stipriausių mokyklos veiklos sričių.  

Centro pedagogai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis kartu organizuodami 

bendrus renginius, projektus, švietėjiškas veiklas, kuriose sudaromos galimybės atsiskleisti mokinių 

kūrybinėms galioms, ugdoma mokinių socializacija, girdinčiųjų ir klausos sutrikimų turinčių vaikų 

komunikaciniai gebėjimai, pavyzdžiui, bendros veiklos ir projektų vykdymas organizuojami 

bendradarbiaujant su Lietuvos sutrikusios klausos mokinių ugdymo centrais, K. Griniaus 

progimnazija, Kauno Prano Daunio ugdymo centru, VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

mokykla ir kitomis švietimo įstaigomis. Aktyviai Centras bendradarbiauja su kurčiųjų 

organizacijomis: dalyvaujama bendrose sportinėse, kultūrinėse, sveikatinimo veiklose, švenčiamos 

tradicinės šventės, dalyvaujama projektiniuose renginiuose. Centro pedagogai, bendradarbiaudami 

su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, „Šviesos“ leidykla, Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centru pritaiko ir patys rengia specialiąsias mokymo priemones, kuriomis 

naudojasi šalies mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Įgyvendindamas mokinių 

neformaliojo švietimo veiklas Centras bendradarbiauja su Kauno miesto moksleivių aplinkotyros 

centru, VšĮ „Vaiko labui“, Kauno miesto krepšinio mokykla „Aisčiai“ ir kitomis institucijomis. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos zoologijos sodu vykdomos pamokos netradicinėse ugdymo 

aplinkose, sudaromos sąlygos ekologinio, gamtosauginio ugdymo tęstinumui, mokiniai eksponuoja 

savo darbus parodose, konkursuose (pavyzdžiui, mokinių kūrybinių darbų ir piešinių parodos „Aš ir 

tu vieno kraujo“, ,,Gamta visų namai“, inkilų paroda-konkursas), mokiniai aktyviai dalyvauja 

Lietuvos zoologijos sodo organizuojamuose renginiuose. Bendradarbiaujant su pedagogų 

kvalifikacijos centrais kasmet rengiamos ir įgyvendinamos akredituotos kvalifikacijos tobulinimo 

programos, organizuojamos konsultacijos ir gerosios darbo patirties renginiai šalies ir Kauno miesto 

pedagogams sutrikusios klausos vaikų ugdymo, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo, 

informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo klausimais.  

Studentų praktika, mokinių profesinis švietimas atliekamas bendradarbiaujant su LSMU, 

LSU, VDU, Kauno, Vilniaus kolegijomis, Taikomosios dailės mokykla, Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo bei Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrais. Vykdant tarptautinį 

Leonardo da Vinči inovacijų perkėlimo projektą „Skleiskite gestą – profesinės gestų kalbos sklaida 

Europoje“ Centras bendrauja ir bendradarbiauja su 15 užsienio partnerių. Sukaupta tikslingo ir 

kryptingo bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtimi, partneryste su 

įvairiomis institucijomis Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogai galėtų 

dalintis su Lietuvos švietimo įstaigomis. 

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai kryptingi (4 lygis). Švietimo įstaiga savo įvaizdį kuria 

labai paveikiai informuodama visuomenę apie savo veiklą, pasiekimus, laimėjimus. Centro 

pedagogų komanda galėtų pasidalinti savo patirtimi su šalies pedagogais specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo priemonių 

parengimo, mokymosi aplinkos pritaikymo sutrikusios klausos mokiniams, projektinės veiklos 

organizavimo klausimais. Apie Centrą publikuojami straipsniai Lietuvos kurčiųjų draugijos 

laikraštyje ,,Akiratis” (pavyzdžiui, „Pagalba Centro mokiniams ir besimokantiems integruotai“, 

„Mokykla, kurioje man gera“, straipsniai apie Rugsėjo 1-osios šventę, šachmatų, šaškių  

čempionatus, pristatytas gestų kalbos mokymuisi internetinis žodynas, Centro pedagogų ir 

bendruomenės atstovų pasitarimai Kaune ir kt.) Centras yra išleidęs keletą informatyvių leidinių 

,,Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras“, leidinių apie vykdomus projektus, 

lankstinukų (pavyzdžiui, „Vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo metodai“, „Kas yra kurčias 

žmogus?“, „Draugiška kurtiesiems mokykla“ ir kt.). Centro įvaizdžio formavimui sėkmingai 

naudojama simbolika: įstaigos vėliava, himnas, logotipas, ženkliukai, rašikliai, puodeliai, lipdukai. 

Informavimui apie švietimo įstaigos veiklą, kultūrą, įvaizdžiui kurti veiksmingai naudojama Centro 

interneto svetainė, kurioje nuolat atnaujinama ir teikiama nauja informacija visoms bendruomenės 
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narių grupėms. Centro mokinių kūrybiniai darbai eksponuojami Maironio muziejaus vaikų 

literatūros skyriuje, Kovo 11-osios gimnazijoje ir kitose švietimo įstaigose. Bendru išorės vertintojų 

sutarimu, daroma išvada, kad Centro ryšiai yra stiprusis ugdymo įstaigos veiklos aspektas. Sukaupta 

bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, vietos bendruomene patirtimi, Centras 

galėtų dalintis su Lietuvos švietimo įstaigomis. 

 

2. MOKYMASIS IR UGDYMAS  

 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ugdymas ir mokymasis vertinamas gerai 

(3 lygis). 

Bendrasis ugdymo organizavimas vertinamas gerai (3 lygis), išskyrus rodiklius „Dalykų 

ryšiai ir integracija“ ir „Pasirenkamosios programos“, kurie vertinami patenkinamai (2 lygis) bei 

rodiklį „Neformalusis švietimas“, kuris vertinamas labai gerai (4 lygis). 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vykdomos pradinio ir individualizuoto 

pradinio ugdymo, pagrindinio ir individualizuoto pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo 

ir individualios švietimo pagalbos ir/ar neformaliojo švietimo šalies (regiono) 0–21 metų klausos 

sutrikimą turintiems vaikams/mokiniams, integruotai ugdomiems kitose bendrojo ugdymo įstaigose, 

programos. Centro ugdymo plane (toliau – CUP) nurodomos ugdymo turinio planavimo formos: 

ilgalaikiai (vieniems metams) planai, trumpalaikiai planai dalyko pamokų ciklui, dalykų modulių 

programos, individualizuotos ir pritaikytos programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams, neformaliojo vaikų švietimo programos (vieniems metams). Visų dalykų mokytojų 

parengti ilgalaikiai planai suderinami metodinėse grupėse ir su pavaduotoja ar skyriaus vedėja, 

teikiami tvirtinti direktoriui. Centre susitarta dėl ilgalaikių planų formos ir struktūros. Visi 

mokytojai laikosi susitarimų dėl ilgalaikių planų struktūros: planuose nurodyti dalyko bendrieji 

tikslai, uždaviniai, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, integruojamosios programos, 

mokymo ir mokymosi turinys, gebėjimai, valandų skaičius, dalykų integraciniai ryšiai, pastabos. 

CUP 19.3.4. punkte nurodyta, kad mokytojas dalyko turinį planuoja taip, „kad kiekvienas mokinys 

būtų ugdomas pagal savo poreikius ir išgales kaip asmenybė, kad įgytų žinių ir kompetencijų, 

būtinų tolesniam mokymuisi ir gyvenimui visuomenėje“. Išorės vertintojų komanda pastebi, kad 

dauguma mokytojų, planuodami dalyko turinį, pateikia klasės charakteristiką (pavyzdžiui, lietuvių 

k. 6, 7, 8, 9 kl., matematikos 6, 7, 8, 9, 10 kl, biologijos 7, 8, 9, 10 kl., dailės 5, 6, 7 kl., 

informacinių technologijų 5, 6, 7, 9, 10 kl., istorijos 5, 6, 7, 8, 9, 10 kl.), atsižvelgia į konkrečios 

klasės mokinių pasiekimų lygį. Ilgalaikiuose planuose nurodyta, kokios programos integruojamos į 

ugdymo turinį, aprašytos vertinimo nuostatos, kuo vadovaujantis atliekamas vertinimas, kokie 

taikomi būdai bei formos. Dalykų ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose nenurodoma, kaip 

pritaikoma ugdymo turinio apimtis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (ar mokinių 

grupei), kokių žinių ir gebėjimų reikės šiems mokiniams ugdymo uždaviniui pasiekti, kokias 

kompetencijas jie ugdysis. Išorės vertintojų komanda remdamasi dokumentų analize, pokalbiais ir 

stebėta veikla teigia, kad ugdymo programos ir jų turinys formuojamas tinkamai: dalyko uždaviniai, 

pasiekimų lygmenys bei siektinos žinios ir gebėjimai ugdymo turiniui išmokti ilgalaikiuose 

planuose dera su Bendrosiomis dalykų programomis, planuose gerai aprašytos vertinimo nuostatos 

ir formos padeda mokiniu mokytis, ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

Centro ugdymo planui parengti direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Rengdama 

2015–2016 ir 2016–2017 m. m. ugdymo plano projektą darbo grupė vadovavosi pradinio bei 

pagrindinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, metodinių grupių pateiktais 

pasiūlymais. CUP projektas svarstytas Mokytojų taryboje, suderintas su steigėju ir patvirtintas 

Centro direktoriaus. Centro bendruomenė su CUP gali susipažinti interneto svetainėje. Mokiniams 

ugdymo planas pristatomas susirinkimų metu. Vienas iš 2015– 2016 mokslo metų ugdymo plano 

tikslų – „pagerinti mokinių mokymosi kokybę, stiprinant mokymosi motyvaciją, plėtojant mokymosi 

mokytis ir mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas“, o 2016–2017 mokslo metų – „patobulinti 

vadovavimą mokymuisi, gerinant pamokos vadybą; gerinti mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos“. Centre numatyti konkretūs susitarimai dėl vykdomų programų, ugdymo turinio 
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planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos, pamokų skaičiaus, ugdymo turinio integravimo, 

pasirenkamųjų dalykų ir modulių, pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos, socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimo, mokymosi kitose aplinkose, mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų 

ir laikotarpių, konsultacijų, reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti ir kt. (CUP 

19.1–19.22 punktai). Centre tinkamai planuojama ir įgyvendinama pažintinė, kultūrinė, kūrybinė, 

sportinė, praktinė, socialinės, prevencinės veikla (pavyzdžiui, organizuojamos sveikatingumo, 

socialinių įgūdžių tobulinimo, ugdymo karjerai dienos, istorinių vertybių puoselėjimo diena 

„Pažinkime Lietuvą“, vykdoma meninė kūrybinė veikla ,,Suk, suk ratelį“, prevencinė praktinė 

veikla ,,Noriu būti sveikas ir saugus“ ir kt.). Išorės vertintojų komanda daro išvadą, kad ugdymo 

planas pritaikytas tinkamai Centro veiklai įgyvendinti: iškelti ugdymo tikslai dera su klausos 

sutrikimą turinčių mokinių ugdymo (-si) poreikiais, pasiekimų vertinimo nuostatos informatyvios ir 

suprantamos mokytojui, mokiniams ir tėvams (globėjams), numatyta efektyvi švietimo pagalba. 

Išanalizavus pamokų, neformaliojo švietimo, klasių valandėlių tvarkaraščius pastebėta, kad 

tvarkaraščiai sudaryti lanksčiai, atsižvelgiama į mokinių poreikius: klasių valandėlės vyksta po 

pamokų, mokiniai gali lankyti kelis neformaliojo švietimo būrelius, neturi laisvų tarpų tarp pamokų, 

atleistiems nuo kūno kultūros pamokų ir mokiniams, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinio 

dalis yra intelekto sutrikimas, laisvų pamokų metu teikiama surdopedagogo pagalba. Penktadienį 

visiems Centro mokiniams yra tik penkios pamokos, nes dauguma jų turi išvykti į namus, esančius 

ne Kauno mieste. 2015–2016 m. m. plačiojo įsivertinimo išvadose rodiklio „Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai“ įvertinimo vidurkis – 3,6. Mokiniai Centre būna visą parą, todėl pedagoginė 

bendruomenė turi rūpintis jų popamokiniu užimtumu, derinti klasių vadovų, auklėtojų, neformaliojo 

švietimo vadovų, pagalbos mokiniui specialistų veiklas, be to, įstaiga turi integracijos ir 

konsultavimo poskyrį, kas reikalauja preciziškos tvarkaraščių dermės ir šį iššūkį ugdymo įstaiga 

įveikia – laikantis tvarkaraščių ugdymas Centre vyksta ritmingai. Išorės vertintojų komanda iš 

dokumentų analizės ir pokalbių daro išvadą, kad Centro ugdymo planai ir tvarkaraščiai parengti 

tinkamai – laikomasi Bendrųjų ugdymo planų nuostatų ir atsižvelgiama į ugdymo įstaigos specifiką 

bei kontekstą.  

Centro ugdymo veikloje dalykų ryšiai ir integracija vykdoma neblogai (2 lygis). Sėkmingai 

integracijos principai realizuojami vykdant projektus, organizuojant renginius. CUP numatyti 

tarpdalykiniai ryšiai arba ugdymo turinio ryšiai su integruojamomis programomis. Ugdymo 

įstaigoje parengtas ir patvirtintas prevencinių ir kitų programų/projektų integravimo į ugdymo turinį 

tvarkos aprašas. Tradiciškai programos integruojamos į dalykų pamokas, į klasių valandėles, 

neformalųjį švietimą ir popamokinį ugdymą (pavyzdžiui, laisvės kovų istorija 10-ose klasėse 

integruojama į istorijos, lietuvių kalbos pamokas, popamokinius užsiėmimus; žmogaus saugos 

ugdymo bendroji programa – į visus pradinių klasių dalykus, neformalųjį švietimą ir popamokinį 

ugdymą; pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa – į 5–10 kl. lietuvių kalbos, 

technologijų, istorijos, geografijos dalykus (po 4–6 temas per metus),  neformalųjį švietimą 

(keramikos, dailės ir šokių būreliai) ir popamokinį ugdymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa – į biologijos ir lietuvių kalbos dalykus, į 

klasių veiklą (po 2 užsiėmimus per metus), popamokinį ugdymą (po 2 auklėtojo užsiėmimus ir po 1 

užsiėmimą Dainavos jaunimo centre ar Priklausomybės ligų centre); prevencinė programa 

,,Paauglystės kryžkelės“ – į klasių valandėles ir popamokinį ugdymą (CUP 53 punktas).Mokytojai 

ilgalaikiuose planuose nurodo, kokios integruojamosios programos integruotos su dalyko turiniu, 

kaip bus taikomi tarpdalykiniai ryšiai (pavyzdžiui, geografijos dalyko turinys (nauji geografijos 

terminai ir posakiai) integruojamas su lietuvių gestų kalba, matematika (atstumo, mastelio 

skaičiavimas, diagramų braižymas), fizikos dalyko turinys – su „matematika (standartinė skaičiaus 

išraiška, veiksmai su laipsniais, lygčių sprendimas), informacinėmis technologijomis (mokoma 

naudotis IT teikiamomis galimybėmis ieškant ir pateikiant gamtamokslinę informaciją), chemijos 

dalyko turinys integruojamas su fizika (medžiagų panaudojimas), biologija (oro taršos poveikis 

gamtai), gamtos ir žmogaus ugdymas siejamas su lietuvių gestų kalba (nauji gamtamoksliniai 

terminai ir posakiai), matematikos – su technologijomis (plokštumos figūrų gamyba), menais 

(plokštumos figūrų vaizdavimas). CUP nurodyta, kad „integracines temas mokytojai numato 
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trumpalaikiuose planuose<...> mokytojai gali vesti atskirų dalykų temų integruotas 

pamokas...“(CUP 55, 56 punktai). Išorės vertintojų komanda pastebi, kad trumpalaikiuose dalyko 

ugdymo planuose mokytojai konkrečiai nefiksuoja, kokios integruojamųjų programų temos bus 

siejamos su pamokos dalyko turiniu, iš anksto neplanuojamos integruotos pamokos. Stebėtose 

pamokose pavieniai mokytojai ugdymo turinį veiksmingai susiejo su kitu dalyku ar integruojamąja 

programa. Tarpdalykiniai integraciniai ryšiai stebėti 9 (19,6 proc.) pamokose: 6 kl. lietuvių k. tema 

sieta su geografija, P/1 kl. – su muzika, 10 kl. dailės ugdymo turinys integruotas su lietuvių k., 2 kl. 

matematikos pamokoje remtasi lietuvių k. žiniomis (gramatinės formos), 9 kl. biologijos pamokos 

turinys sietas su kūno kultūra (žmogaus raumenų funkcijos), 3/4 kl. kūno kultūros pamokos – su 

pasaulio pažinimu, 9 kl. fizikos – su chemijos žiniomis, 8 kl. tikybos pamokoje fiksuoti ryšiai su 

lietuvių k., 3/4 kl. muzikos ritmikos užsiėmime remtasi lietuvių k. žiniomis. Išorės vertintojų 

komanda daro išvadą, kad pamokose integraciniai dalykų ryšiai bei dalykų ir integruojamųjų 

programų ryšiai yra planuojami patenkinamai ir tai yra tobulintina. Tikėtina, kad mokinių 

mokymosi pasiekimai būtų aukštesni, jų mokymosi krūvis mažėtų, jeigu mokytojai konkrečiai 

numatytų skirtingų dalykų temų derinimą laiko požiūriu, dažniau vestų integruotas kelių dalykų 

pamokas, naudotųsi tarpdalykiniais ryšiais.  

Centro pasirenkamųjų programų pasiūla yra priimtina. CUP nurodyta, kad „visų klasių 

mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius“. Išorės vertintojų komanda pastebi, 

kad Centras tenkina akademinius mokinių interesus, siūlo tradicines pasirenkamąsias programas: 

dorinio ugdymo (tikyba ir etika) ir du informacinių technologijų modulius 10 klasės mokiniams – 

tinklalapių kūrimo pradmenų ir kompiuterinės leidybos pradmenų. Nedidinant pamokų skaičiaus, 

mokiniai mokomi lietuvių gestų kalbos (1–10 kl.), dalykinės-praktinės veiklos (P/4 kl.), muzikos 

ritmikos (P/4 kl.). CUP nurodoma, kad „5-oje ir 6-oje klasėse skiriama po 0,5 specialiosios 

pamokos ,,Lietuvių kalbos praktinis vartojimas“, skirtą mokinių komunikacinei kompetencijai 

plėtoti“ (CUP 121.1 punktas). Dėl Bendruosiuose ugdymo planuose teikiamų galimybių mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti CUP 19.13. punkte teigiama, kad 

,,pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti neskiriamos dėl lėšų trūkumo“, tačiau mokinių 

mokymosi poreikiai tenkinami remiantis Bendrųjų ugdymo planų 141.2 punktu (jos įeina į 

privalomą minimalų pamokų skaičių mokiniui per savaitę) – tokią galimybę Centras turi, nes 

sutrikusios klausos vaikai nesimoko muzikos. Klausos sutrikimą turintiems mokiniams būtų 

naudinga išbandyti psichologijos tyrinėjimo metodus, tinkamus analizuoti savo kasdienio gyvenimo 

reiškinius, kūrybiškai taikyti įgyjamas žinias realių problemų sprendimui. Pasirenkamoji 

psichologijos programa 9–10 kl. tinkamai formuotų mokinių psichologinę brandą. 

Iš centro veiklos dokumentų analizės, pokalbių su mokiniais, mokytojais ir tėvais bei 

stebėtos veiklos išorės vertintojų komanda daro išvadą, kad Centras kryptingai organizuoja 

neformaliojo švietimo veiklą. CUP 78 punkte nurodyta, kad „neformalusis mokinių švietimas centre 

organizuojamas pagal mokslo metams parengtas ir centro direktoriaus patvirtintas neformaliojo 

vaikų švietimo programas bei Centro direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį“. Ugdymo įstaigoje 

įgyvendinama 14 neformaliojo švietimo programų, iš kurių 5 (35,7 proc.) skirtos 1–4 kl. 

mokiniams. Mokiniai teigia, kad neformaliojo švietimo veikla atitinka jų poreikius. Aiškinantis 

ugdytinių poreikius atliekama apklausa, Rugsėjo 1-ąją dieną vyksta būrelių mugė, kurioje mokiniai 

kartu su tėvais gali nuspręsti, kokį būrelį pasirinkti. Centro neformaliojo švietimo veiklos 

suplanuotos atsižvelgiant į mokinių poreikius ugdytis socialinę, asmeninę, kūrybiškumo, pažinimo 

ir kitas kompetencijas. Pagal pasiūlytas kryptis mokiniai gali rinktis 3 sporto ir sveikos gyvensenos, 

5 meninės saviraiškos, 4 intelektualinio ugdymo, 1 techninės kūrybos ir 1 ekologinio ugdymo  

būrelius. Centro mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto ir šalies konkursuose, parodose, 

komandinėse sporto varžybose (pavyzdžiui, parengiamosios–4 klasių mokiniai dalyvavo jurginų ir 

kitų augalų žiedų piešimo konkurse Kauno Botanikos sode, Kauno miesto ugdymo įstaigų 1–12 

klasių mokinių piešinių, plakatų, lankstinukų, atvirukų parodoje-konkurse „Sveikatos skrynia“, 

miesto moksleivių pagamintų inkilų parodoje, miesto mokinių fotonuotraukų parodoje-konkurse 

,,Nuostabus gyvūnijos pasaulis‘‘, miesto ir rajono ugdymo įstaigų 4–12 klasių mokinių tiriamųjų 

darbų konferencijose „Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“, „Pamilti gamtą per 
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jos pažinimą”, miesto ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių renginyje „AIDS: renkuosi žinoti“, 

Respublikiniame projekte „Giminės medis“, konkurse „Olympis 2015 – Rudens sesija“, 

Respublikiniame Olimpinės fotografijos konkurse, Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionate, 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynėse, kurčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionate, kurčiųjų moksleivių varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs”, kurčiųjų krepšinio 

čempionate ir kt.), laimi prizines vietas, apdovanojami padėkos raštais, tampa laureatais. Išorinio 

vertinimo savaitę vertintojai stebėjo Centre ir kitose ugdymo aplinkose 14 neformaliojo švietimo 

veiklų, kurios pasižymėjo aukšta ugdymo kokybe. Atlikus 2015 m. platųjį įsivertinimą, 

„įvairiapusė mokyklos veikla, siekiant mokinių kompetencijų plėtotės (būreliai, popamokinė veikla, 

šventės, edukacinės išvykos, renginiai, projektai, varžybos, mokymasis kitose aplinkose)“ įvertinta 

3,6. Išorės vertintojų komanda daro išvadą, kad Centro organizuojama neformaliojo švietimo veikla 

yra reikšminga visų mokinių asmeninei kompetencijai formuoti, bendradarbiavimo įgūdžiams 

tobulinti, iniciatyvumui bei kūrybiškumui skatinti ir yra stiprioji Centro veiklos sritis. 

Pamokos organizavimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre geras (3 lygis), 

išskyrus rodiklį „Pamokos struktūros kokybė“, kuris vertinamas neblogai (2 lygis). 

Mokytojo veiklos planavimo ir organizavimo apibendrintas vertinimas stebėtose pamokose 

pateiktas 2 lentelėje. 

 

Pamokos planavimo ir organizavimo stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas (N=46) 

2 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

4 pamokos 19 pamokų 22 pamokos 1 pamoka 

8,7 proc. 41,3 proc. 47,8 proc. 2,2 proc. 

 

Išorinio vertintojų vizito metu mokytojo veiklos planavimas ir pamokos organizavimas 23 

(50 proc.) stebėtose pamokose įvertintas labai gerai ir gerai. Mokytojai ilgalaikiuose planuose 

ugdymo turinį planuoja pagal bendrąsias programas (toliau – BP), nurodydami pasiekimų lygius, 

trumpalaikiuose planuose numato siektinus rezultatus, mokymo (-si) metodus ir būdus, išteklius, 

naujas sąvokas. 29 (63 proc.) pamokose suplanuotos veiklos atitiko mokinių gebėjimus, poreikius, 

taikyti metodai ir priemonės, užduotys padėjo tinkamai atskleisti ugdymo turinį ir tenkino 

daugumos mokinių poreikius. Beveik visose 44 (95,7 proc.) pamokose mokytojai mokymosi 

uždavinį skelbė žodžiu, užrašė lentoje arba demonstravo skaidrėse. 10 (21,7 proc.) pamokų 

mokymosi uždaviniai aptarti su mokiniais, 13 (28,3 proc.) – suprantamai mokiniams paaiškinti. 34 

(73,9 proc.) pamokose tinkamai nurodyti uždavinio atlikimo ir sąlygos komponentai komponentai 

(pavyzdžiui, „... dirbdami poromis užpildys lentelę,(nurodys veikėjus, laiką...)“, „Perskaitę du 

elektroninių laiškų pavyzdžius, mokiniai, atsakys į keletą teksto suvokimo klausimų, pabaigs frazes, 

naudojamas laiškų rašyme ir parašys trumpą neformalų laišką draugui“, „Naudodamiesi 

žemėlapiu ir vadovėliu, dirbdami porose gebės teisingai atsakyti į testo – žaidimo klausimus“, 

„remdamiesi savo patirtimi ir pasakojimu išsiaiškins Visų šventųjų ir Vėlinių šventimo tradicijas, 

dirbdami porose ir individualiai atliks dvi užduotis“, „... dirbdami porose tiksliai išmatuos ir 

užrašys lentelėje 4-10 skirtingų kūnų matmenis...“). Išorės vertintojai pastebi, kad 21 (45,7 proc.) 

pamokoje mokymosi uždaviniai orientuoti tik į veiklas, nenumatyti išmokimo vertinimo kriterijai 

(pavyzdžiui, „Skaitys įvairius tekstus (laiškus, skelbimus, sveikinimus) ir ras juose kreipinius, pagal 

pavyzdį sugalvos sakinių su kreipiniais“, „... išvardins skaičių eilę iki 20, nurodys kaimynus. Atliks 

sudėties ir atimties veiksmus neperžengiant dešimties“, „...pagal mokytojo reikalavimus įvardinti 

(LGK, pirštų abėcėle, lietuvių kalba) temperatūros matavimo prietaisą. Taisyklingai skaityti, 

pasakyti...“ „...mokės pasigaminti reikiamas detales iš medžio, sujungti skirtingas detales. 

Susipažins su jungimo metodais“, „Mokiniai gebės:1. Nurodyti kada ir kas krikštijo lietuvius. 2. 

Paaiškinti, kodėl Lietuvai reikėjo krikštytis. 3. Papasakoti...“, „Tobulins kamuolio gaudymo, 

metimo, perdavimo, metimo į taikinį įgūdžius“ (kalba netaisyta)). Sėkmingi pamokos planavimo 

aspektai fiksuoti lietuvių k., technologijų 7 kl., gamtos ir žmogaus 6 kl. pamokose bei tarties, kalbos 

mokymo ir klausos lavinimo 3 kl. pamokoje. 
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Pamokos struktūros kokybė patenkinama. Daugumos (56,5 proc.) stebėtų pamokų struktūra 

orientuota į mokinio mokymą – dominavo tiesioginis mokymas, kai mokytojas pasakė, nurodė, ką 

reikia daryti. 20 (43,5 proc.) pamokų mokytojai aptarė su mokiniais mokymo (-si) būdus ir formas, 

naudojo ne tik tradicinius metodus (skaitymas, rašymas, atsakymai į klausimus), bet sudarė sąlygas 

ieškoti informacijos, stebėti video įrašus, juos analizuoti, 10 (21,7 proc.) pamokų sudarytos 

tinkamos sąlygos lavinti klausą taikant žodines mankštas, tik 16 (34,8 proc.) pamokų mokiniai 

ugdėsi bendradarbiavimo įgūdžius ir tik 9 (19,6 proc.) pamokų laikas buvo tinkamai suplanuotas. 

Aiškia ir tikslinga veikla, nuoseklia, logiška pamokos struktūra išsiskyrė 18 (39,1 proc.) pamokų. 

95,7 proc. pamokų mokytojai skelbė mokymosi uždavinį, 23,9 proc. – kartojo su mokiniais, ko 

mokėsi anksčiau, 52,2 proc. – organizavo veiklas turiniui įgyvendinti, pamokos pabaigoje 

apibendrino, ką veikė, kiek išmoko, ką sužinojo. Tik pavieniai mokytojai (15, 2 proc.) pamokos 

apibendrinimą siejo su mokymosi uždaviniu. Kryptinga ir tinkama pamokos struktūra stebėta 9 kl. 

lietuvių k., 7, 9 kl. lietuvių gestų k., 10 kl. istorijos, 3/4, 10 kl. kūno kultūros, 8 kl. matematikos, 

fizikos, 9 kl. integruotoje biologijos ir kūno kultūros, P/1 kl. pasaulio pažinimo/pažintinės veiklos, 

3/4 kl. muzikos ritmikos pamokose. Neformaliojo švietimo būrelio „Judrieji žaidimai I“ 5–8 kl. ir 

popamokinėje veikloje 6–10 kl., 4 surdopedagogų užsiėmimuose fiksuota tinkama pamokos 

struktūra. Išorės vertintojų komanda daro išvadą, kad Centre organizuojamų pamokų struktūra 

neišskirtinė. Tikėtina, kad mokytojai, skelbdami mokymosi uždavinį su pamatuojamais vertinimo 

kriterijais, tikslingai planuodami pamokos laiką galėtų sėkmingiau įgyvendinti numatytus ugdymo 

(-si) tikslus, efektyviau apibendrinti kiekvieno mokinio pasiekimus pamokoje, stebėti ir fiksuoti 

daromą pažangą.  

Klasės valdymas geras. Vizito metu stebėta, kad 33 (71,7 proc.) pamokose mokiniai buvo 

lojalūs mokytojams: dalyvavo mokytojų nurodytose veiklose, buvo mandagūs, nefiksuota 

destruktyvaus elgesio atvejų. 65,2 proc. pamokų sukurtas palankus mikroklimatas mokymui (-si). 

Sėkmingiausiai klasė valdyta 5, 7, 10 kl. lietuvių k., 9 kl. lietuvių gestų k., 6 kl. žmogaus saugos, 

geografijos, 10 kl. kūno kultūros, 3/4 kl. muzikos ritmikos stebėtose pamokose ir „Kulinarijos 

studijos“ 6–10 kl. bei „ Judriųjų žaidimų“ 5–8 kl. neformaliojo švietimo veiklose.  

Mokymo kokybė yra gera (3 lygis). Rodiklis „Išmokimo stebėjimas“ vertinamas 

patenkinamai (2 lygis), rodiklis „Mokymo nuostatos ir būdai“ taip pat vertinamas patenkinamai ir 

yra tobulintinas mokyklos veiklos aspektas.  

Mokymo kokybės vertinimas 46 stebėtose pamokose pateiktas 3 lentelėje. 

 

Mokymo kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas 

3 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

9 pamokos 21 pamoka 16 pamokų 0 pamokų 

19,6 proc. 45,6 proc. 34,8 proc. 0 proc. 

 

Iš pateiktų 3 lentelėje duomenų matyti, kad 30 (65,2 proc.) visų stebėtų pamokų mokymo 

kokybė vertinta labai gerai ir gerai, o 16 (34,8 proc.) pamokų – patenkinamai.  

Mokymo nuostatos ir būdai priimtini (2 lygis). Ši išvada grindžiama 46 pamokų ir 41 

veiklos vertinimo rezultatais, kurie pateikti 1 paveiksle. 
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1 pav. Poveikio (T), sąveikos (BDŠ) ir mokymosi (Š) pedagoginėmis paradigmomis  

grįstų pamokų ir kitų veiklų pasiskirstymas (pagal pamokų skaičių) 

 

Išorės vertintojai iš stebėtų pamokų protokolų ir kitų veiklų analizės daro išvadą, kad 26 

(56,5 proc.) pamokose ugdymą organizavo mokytojas, naujos medžiagos pateikimui dažnai 

naudotas aiškinimas, teksto skaitymas, demonstravimas. Šiose pamokose už mokymosi rezultatus 

buvo atsakingas mokytojas, perteikiantis faktus, žinias, o mokinys tebuvo pasyvus klausytojas ir 

vykdytojas, t.y. taikyta tradicinė mokymo paradigma. 20 (43,5 proc.) pamokų mokytojai organizavo 

veiklas, stebėjo mokymąsi, bandė taikyti diskusijų, problemų sprendimo metodus, skatino 

bendradarbiavimą, rėmėsi mokymo ir mokymosi sąveika. Išorės vertintojų komanda pastebi, kad 

vienas iš Centro ugdymo plano tikslų – „pagerinti mokinių mokymosi kokybę, stiprinant mokymosi 

motyvaciją, plėtojant mokymosi mokytis ir mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas“ (CUP 

19.1.1 punktas) – nepakankamai nuosekliai realizuojamas. Nors metodinėse grupėse susitarta dėl 

metodų, labiausiai tinkančių mokinių mokymuisi (pavyzdžiui, „minčių žemėlapis“, „Venno 

diagrama“), tačiau vizito metu sėkmingo šių metodų taikymo nefiksuota. Pamokose mokytojai 

mažai skyrė dėmesio mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. 19 (41,3 proc.) pamokų mokytojų 

parinkti ugdymo (-si) metodai derėjo su priemonėmis ir užduotimis, 10 (21,7 proc.) pamokų 

metodai tiko mokinių amžiui ir galimybėms, 15 (32,6 proc.) pamokų mokytojai dažnai naudojo 

tradicinius metodus, kurie turėjo mažą poveikį mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. 16 (34,8 

proc.) pamokų organizuotas mokinių darbas poromis ar grupėmis, bet ne visada toks darbo 

organizavimas buvo veiksmingas dėl silpnų mokinių komunikavimo įgūdžių ar netinkamai taikytų 

grupės darbo strategijų. Išorės vertintojų komanda pastebi, kad mokytojai veiksmingai ir tikslingai 

taikė ugdymo (-si) formas ir būdus tik 11 (23,9 proc.) pamokų: pažintinės veiklos/pasaulio 

pažinimo, pažintinės veiklos/ matematikos P/1 kl., lietuvių k. 6, 9 kl., lietuvių gestų k. 7 kl., 

žmogaus saugos 6 kl., chemijos 10 kl., geografijos 9, 10 kl., dailės 10 kl., fizikos 8 kl. Iš pokalbių ir 

stebėtų pamokų analizės išorės vertintojų komanda daro išvadą, kad ugdymo (-si) organizavimo 

formos ir būdai stebėtose pamokose ne visada parinkti pagal mokinių poreikius bei orientuoti į 

mokinių mokymosi kokybės gerinimą, motyvacijos stiprinimą, kompetencijų ugdymą. Centro 

mokymo nuostatos ir būdai yra tobulintini. Išorės vertintojų komanda teigia, kad koreliacija tarp 

mokymo ir planavimo yra išreikšta stipriu (0,794) teigiamu tiesiniu ryšiu. Tikėtina, kad mokinių 

pasiekimai pamokoje pagerėtų, jeigu mokytojai taikytų metodus, tinkančius mokinių kritinio 

mąstymo ugdymui, išsiaiškintų, kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas ugdys (-sis) 

pamokoje, skirtų kūrybinius praktinius darbus ir pan., t.y. sudarytų galimybes mokiniams aktyviai 

mokytis, patirti atradimo, pažinimo džiaugsmą, jausti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. 

Mokymo ir gyvenimo ryšys yra tinkamas (3 lygis). Iš stebėtų pamokų ir veiklų bei 

pokalbių išorės vertintojų komanda pastebi, kad Centre mokiniai turi geras sąlygas pažinti savo 

aplinką, taikyti žinias praktiškai pamokose, neformaliojo švietimo ir kitose veiklose. Mokiniai 

aktyviai dalyvauja Centre organizuojamoje kūrybinėje, pažintinėje, sportinėje ir sveikatinimo 

veiklose, akcijose ir projektuose. Pagirtina, kad Centro pedagogai ugdymą organizuoja 

netradicinėse aplinkose (pvz., Dzūkijos nacionaliniame parke, Lėlių teatre, Zoologijos sode, Tado 

Ivanausko muziejuje, etninės kultūros studijoje, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre ir kt.), kas 
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sudaro galimybių mokytojams aktualizuoti ugdymą, o mokiniams – remiantis realaus gyvenimo 

reiškiniais įgyti įvairesnės patirties, mokytis iš aplinkos. Centre veikia keramikos, dramos, 

komunikavimo kompetencijų ugdymo, „Bendraukime gestais“, socialinių bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimo ugdymo, „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir kt. būreliai, kuriuos lankydami 

mokiniai taiko įgytas žinias praktiškai, įgyja asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, 

stiprinančių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, atsakingumą. 13 (28,3 proc.) stebėtų pamokų 

mokytojai itin sėkmingai pateikė ugdymo turinį iliustruodami pavyzdžiais iš realios aplinkos, 

skatino mokinius remtis savo patirtimi. Veiksmingai panaudota mokinio patirtis, parinktas aktualus 

ugdymo turinys, prasminga veikla sieta su gyvenimu 2 kl. etikos, 6, 8 kl. tikybos, 6 kl. žmogaus 

saugos, 7, 8 kl. technologijų, 9 kl. integruotoje biologijos ir kūno kultūros pamokose. Išorės 

vertintojų komanda pastebi, kad minėtose veiklose mokiniai ugdėsi bendrąsias kompetencijas, 

mokėsi atlikti konkrečias praktines užduotis.  

Mokytojo ir mokinio dialogas tinkamas (3 lygis). 44 (95,7 proc.) pamokose mokytojai 

atsižvelgė į mokinių poreikius ir galimybes skelbdami uždavinius (užrašė lentoje, vaizdavo 

skaidrėse, aiškino žodžiu ir gestais), nurodydami, kuo mokiniai naudosis ir kaip dirbs pamokoje, 

kokias užduotis atliks. 31 (67,4 proc.) pamokoje mokytojo aiškinimas buvo suprantamas, aiškus ir 

vaizdingas daugumai mokinių. 10 (21,7 proc.) pamokų mokiniai ir mokytojai bendravo nuoširdžiai 

ir draugiškai, kurtas palankus, skatinantis pasitikėjimą mikroklimatas, siekta įtraukti visus mokinius 

į mokymosi veiklas. Tinkamas mokytojo ir mokinio dialogas stebėtas 2 kl. etikos, 8 kl. tikybos, 5, 7 

kl. lietuvių k., 9 kl. lietuvių gestų k., 6, 10 kl. geografijos, 5, 10 kl. istorijos, 2, 8 kl. matematikos, 

3/4 kl. dalykinės praktinės veiklos, 10 kl. fizikos, kūno kultūros, 6 kl. gamtos ir žmogaus pamokose. 

Išmokimo stebėjimas organizuojamas patenkinamai. Išorės vertintojų komanda pastebi, 

kad Centre yra susitarta dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo. Mokytojai mokinių 

pasiekimus vertina vadovaudamiesi direktoriaus patvirtintu „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos“ bei dalykų vertinimo pamokose aprašais. Centre yra susitarta dėl mokinio 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų (CUP 19.10 punktas). 2016–2018 metų strateginiame plane 

SSGG analizėje „mokinių pasiekimų ir pažangos, tolimesnio ugdymosi uždavinių planavimas, 

remiantis informacija ir įrodymais apie jo žinių ir gebėjimų lygį“ priskirtas prie veiklos silpnybių, 

(vertinimo vidurkis – 2,6). 43,5 proc. stebėtų pamokų išmokimo stebėjimas organizuotas 

tradiciniais būdais: mokytojai formulavo klausimus, organizavo diskusiją, skyrė pasitikrinimo 

užduotis. 6 (13 proc.) pamokose skatintas mokinių įsivertinimas, 13 (28,3 proc.) pamokų taisytos 

klaidos ir grįžta prie nesuprastų dalykų, tačiau daugumoje pamokų išmokimas stebėtas 

nepakankamai veiksmingai. Dažnai mokinių pažanga apibendrinta kiekybiškai (kiek atliko 

užduočių, kokias vykdė veiklas, ko išmoko). Išorės vertintojų komanda pastebi, kad veiksmingas ir 

tinkamas išmokimo stebėjimas vykdytas 6 kl. lietuvių k., 7, 9 kl. lietuvių gestų k., 2, 8 kl. 

matematikos, P/1 kl. pažintinės veiklos/pasaulio pažinimo, 3/4 kl. dalykinės praktinės veiklos 

pamokose. Koreliacija tarp mokymo ir mokymosi yra išreikšta stipriu (0,858) teigiamu tiesiniu 

ryšiu, todėl mokytojams rekomenduotina praktiškai taikyti Centro Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 22 punktą, kuriame teigiama, kad mokytojas turėtų parengti mokinį 

vertinimui ,,išsiaiškindamas, ar jis tam pasirengęs; pateikdamas temos/skyriaus vertinimo kriterijus 

mokiniui suprantamai ir aiškiai“. Tinkamas išmokimo stebėjimas sudarytų galimybių naudojantis 

vertinimo ir įsivertinimo duomenimis koreguoti mokymą (-si), laiku likviduoti spragas, išsiaiškinti 

klydimo motyvus, kas teigiamai veiktų mokinių pasiekimus. 

Stebėtose pamokose skirti namų darbai sieti su veikla pamokoje. Centre yra susitarta dėl 

namų darbų skyrimo: rekomenduojama skirti praktinio pobūdžio namų darbų užduotis, nurodyta, 

kad „1–10 klasėse pamokų ruoša ir mokomoji veikla vyksta padedant auklėtojui“ (CUP 96 

punktas). 20 (43,5 proc.) stebėtų pamokų mokytojai skatino mokinius prisiminti, ko mokėsi 

praėjusią pamoką, 21,7 proc. pamokų tikrino ar peržvelgė namų darbų užduočių atsakymus, 14 

(30,4 proc. ) pamokų namų darbai sieti su pamokos turiniu. Išskirtinė Centro veiklos ypatybė yra ta, 

kad mokiniams, gyvenantiems įstaigos bendrabutyje, sudarytos sąlygos atlkti namų darbus 

konsultuojantis su auklėtoju.  
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Mokymosi kokybė yra patenkinama (2 lygis) išskyrus rodiklį „Mokymosi motyvacija“, 

kuris vertinamas gerai (3 lygis). Ši išvada daroma remiantis 46 stebėtų pamokų vertinimo 

rezultatais, kurie pateikti 4 lentelėje. 

 

Mokymosi kokybės stebėtose pamokose apibendrintas vertinimas 
4 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

6 pamokos 23pamokos 17 pamokų 0 pamokų 

13,0 proc. 50,0 proc. 37,0 proc. 0 proc. 

 

 Iš 4 lentelės duomenų matyti, kad 29 (63 proc.) stebėtose pamokose mokymasis vertintas 

gerai ir labai gerai.  

Mokymosi motyvacija tinkama. Išorės vertintojų komanda pastebi, kad 2014 m. plačiojo 

įsivertinimo metu rodiklis „Mokymosi motyvacija“ priskirtas prie žemiausiai įvertintų temos 

„Mokymosi kokybė“ rodiklių, jo įvertinimo vidurkis – 2,5. Centre susitarta dėl rodiklio tobulinimo, 

iškeltas ugdymo tikslas – „pagerinti mokinių mokymosi kokybę, stiprinant mokymosi motyvaciją, 

plėtojant mokymosi mokytis ir mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas“. Stebėtose pamokose 

mokytojai motyvacijos skatinimui tikslingai naudojo informacines technologijas, vaizdines 

priemones, vartojo lietuvių gestų kalbą. Pastebėtina, kad vertintojų vizito metu mokiniai gerai 

lankė, fiksuoti tik pavieniai vėlavimo į pamokas atvejai, mokiniai buvo pasiruošę pamokoms – 

turėjo reikiamas priemones, dauguma jų buvo atlikę namų darbus. 21 (45,7 proc.) pamokoje 

mokiniai noriai atliko skirtas užduotis, atsakingai mokėsi. Tinkamas mokinių motyvavimas ir jų 

įtraukimas į veiklą stebėtas 10 kl. chemijos, fizikos, 2 kl. matematikos, 5, 7 kl. lietuvių k., P/1, 3/4 

kl. kūno kultūros, 9 kl. lietuvių gestų k., 7, 8 kl. technologijų, 9 kl. integruotoje biologijos ir kūno 

kultūros pamokose. 

Mokėjimas mokytis neišskirtinis. 2014 m. plačiojo įsivertinimo metu rodiklio „Mokėjimas 

mokytis“ įvertinimo vidurkis – 2,5. Išorės vertintojų komanda pastebi, kad 56 (64,4 proc.) 

pamokose vyravo mokymas, mokytojai formulavo mokymo (-si) uždavinius, perteikė žinias, faktus, 

kėlė klausimus, demonstravo kaip atlikti užduotis. 12 (26,1 proc.) pamokų mokiniai gebėjo dirbti 

savarankiškai, atsakė į mokytojų klausimus, bandė diskutuoti, 10 (21,7 pro.) pamokų – pristatė savo 

darbus, atliko užduotis lentoje, ieškojo informacijos. Pastebėtina, kad poveikio paradigmos 

dominavimas apsunkina mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą. Stebėtose pamokose 

mokiniams retai sudarytos sąlygos įsivertinti, ko išmoko, reflektuoti apie tai, ką reikėtų patobulinti. 

Išorės vertintojų komanda pastebi stiprų koreliacinį ryšį tarp mokymo ir mokymosi todėl tikėtina, 

kad mokiniai gebės objektyviai įsivertinti savo pastangas, dirbti savarankiškai, jeigu mokytojai 

skatins naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, taikys problemų sprendimo metodus, organizuos 

mokymąsi iš patirties. 

Mokymasis bendradarbiaujant patenkinamas. 2014 m. plačiojo įsivertinimo metu rodiklis 

„Mokymasis bendradarbiaujant“ įvertintas 2,7. Pokalbiuose mokytojai teigė, kad ugdo mokinių 

mokymosi bendradarbiaujant kompetenciją, tačiau mokymasis bendradarbiaujant stebėtas tik 16 

(34,8 proc.) pamokų, kuriose mokytojai skyrė mokiniams užduotis atlikti grupėse ar porose. Ne 

visada toks mokymo (-si) būdas buvo veiksmingas, nes ne visi mokiniai noriai įsitraukė į veiklą, 

gebėjo efektyviai bendradarbiauti. Tinkamai organizuotas darbas grupėse stebėtas 10 kl. dailės 

pamokoje. Vertintojai pastebi, kad mokymosi bendradarbiaujant veiksmingumui įtakos turi 

bendradarbiavimo strategijų išmanymas, tinkamų užduočių, skatinančių diskusijas, galimybes 

rinktis, poreikį susitarti, skyrimas. Veiksmingas bendradarbiavimas pamokose padėtų mokiniams 

išsiugdyti grupinio darbo įgūdžius, reikalingus darbo rinkoje, pasitikėjimą savimi, pagarbą kito 

nuomonei.  

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas priimtinas (2 lygis). Mokymosi poreikių 

nustatymas tinkamas (3 lygis). Centre vyksta Tėvų dienos, kurių metu aptariami mokinių gebėjimai, 

pasiekimai ir mokymosi sunkumai, vertinamas 5–10 kl. mokinių konkrečių mokslo metų rezultatų 
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atitikimas tėvų lūkesčiams. Mokymo (-si) klausimai analizuojami Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose.  

Mokymosi veiklos diferencijavimas pamokose vidutiniškas (2 lygis) ir yra tobulintinas 

veiklos aspektas. Ši išvada grindžiama apibendrintais stebėtų pamokų vertinimais (žiūr. 5 lentelę).  

 

Mokymo ir mokymosi diferencijavimo apibendrintas vertinimas (N=46) 

5 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

8 pamokos 16 pamokų 21 pamoka 1 pamoka 

17,4 proc. 34,8 proc. 45,7 proc. 2,1 proc. 

 

Centro pagalbos mokiniui įvertinimo vidurkis yra 2, 6, tačiau, kaip stiprusis pamokos 

aspektas, mokymosi veiklos diferencijavimas protokoluose nebuvo užfiksuotas. Iš 5 lentelės 

duomenų matyti, kad 45,6 proc. stebėtų pamokų mokymo ir mokymosi diferencijavimas buvo 

vidutiniškas, 34,7 proc. – geras, 17,3 proc. – labai geras ir veiksmingas, prastas buvo vienoje 

pamokoje. Vertinant ir analizuojant pamokų, užsiėmimų protokolus paaiškėjo, kad mokytojai gerai 

pažįsta savo mokinius, žino jų poreikius, pamokose stebėjo mokinių veiklą, teikė individualią 

pagalbą, tačiau dažniausiai visiems mokiniams skyrė tas pačias užduotis, nesuteikiančias galimybių 

kiekvienam mokiniui (ypač gabiam) pasiekti jam įmanomo pasiekimų lygio. Mokytojai planuodami 

pamokas ir keldami mokymosi uždavinius epizodiškai atsižvelgė į individualius mokinių gebėjimus 

ir poreikius. Pastebėtina, kad diferencijavimo poreikiui pamokose išsiaiškinti nepakankamai 

naudotasi išmokimo stebėjimu. Tinkamai pagal sudėtingumą individualizuotos ir diferencijuotos 

užduotys fiksuotos 5 kl. technologijų, 6 kl. žmogaus saugos, 7 kl. fizikos, gestų kalbos, 8 kl. 

matematikos, dorinio ugdymo (tikybos) pamokose. Nuolatinis dėmesys kiekvienam mokiniui 

skirtas P/1 kūno kultūros pamokoje, diferencijuoti kamuolio metimo būdai stebėti 10 kl. kūno 

kultūros pamokoje, skirtingos veiklos apimtys skirtos 7 kl. lietuvių kalbos, 9 kl. integruotoje 

biologijos ir kūno kultūros pamokose. Užduočių diferencijavimas pagal mokinių gebėjimus ir patirtį 

fiksuotas 5–8 kl. šachmatų būrelyje, tikslinga pagalbos mokiniui specialistų pagalba teikta 1, 2, 3, 

3/4, 4, 9 kl. surdopedagogo, 2, 4 kl. tarties, kalbos ir klausos lavinimo, 4 kl. judesio korekcijos 

užsiėmimuose, 1 kl. specialiosiose pratybose, P–4 kl. veiksminga tęstinė specialioji ugdomoji veikla 

organizuota popietiniame užsiėmime „Kūno švara“, įvairaus pobūdžio užduotys skirtos 1 kl. 

neformaliojo švietimo (socialinio emocinio ugdymo) užsiėmime, pasirinkti užduotis mokiniai turėjo 

galimybę „Knygų klubo“ užsiėmime, tikslingai diferencijuota veikla mokinių grupėms fiksuota 

bendrabučio grupei žinių ir įgūdžių įtvirtinimo žaidybinėje veikloje, IV bendrabučio grupės 

popamokiniame užsiėmime. 2016–2018 metų strateginiame plane (strategijos realizavimo 

priemonių plane) mokymo ir mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas nurodytas kaip 

vienas iš trūkumų ir būsimos veiklos tobulintinų sričių. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis daroma 

išvada, kad mokymo (-si) diferencijavimas pamokose yra vienas iš tobulintinų mokyklos veiklos 

aspektų. Tikėtina, kad mokiniai pasiektų geresnių rezultatų, jei formuluodami mokymosi uždavinį 

mokytojai diferencijuotų laukiamos sėkmės kriterijus, daugiau dėmesio skirtų mokymo turinio 

(informacijos kiekio, šaltinių, priemonių), proceso (metodų, mokymosi būdų ir veiklos) ir tempo 

pritaikymui skirtingų poreikių mokiniams. Jei mokytojai dažniau atsižvelgtų į individualius 

mokymosi skirtumus, teiktų konkrečią pagalbą, tai didėtų mokinių pasitikėjimas savimi, daugiau 

mokinių patirtų mokymosi sėkmę.  

Vertinimas ugdant yra tinkamas (3 lygis), išskyrus rodiklį ,,Vertinimas kaip ugdymas“, 

kuris yra vertinamas vidutiniškai (2 lygis).  

Vertinimas kaip pažinimas yra tinkamas (3 lygis). Centras turi patvirtintą Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarka). Realizuojant Tvarkos nuostatas 

siekiama, kad taikoma ugdymo pasiekimų vertinimo politika ir praktika padėtų užtikrinti visų 

mokinių ugdymosi sėkmę. Centre numatyti mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimo būdai, 

vertinimo informacijos kaupimo, tėvų informavimo apie mokinių pažangą ir pasiekimus priemonės. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašu mokiniai kaupia darbų aplankus, mokytojai taiko kaupiamojo 
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vertinimo fiksavimą, pildo garsų tarimo stebėjimo ir fiksavimo lenteles. Apibendrinta informacija 

reguliariai aptariama su mokiniais ir, pagal galimybes, su mokinių tėvais. Išanalizavus mokytojų 

ilgalaikius ir trumpalaikius planus paaiškėjo, jog specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo 

vertinimo kriterijai, trumpalaikiuose planuose neaptariami, nors tai yra numatyta Centro Tvarkoje. 

Remiantis stebėtų pamokų duomenimis, galima teigti, kad mokytojai pamokose gerai pažįsta savo 

mokinius, žino jų poreikius ir galimybes, dažnai mokinius pagiria, paskatina, tačiau retai panaudoja 

turimą informaciją individualiai mokinių pažangai stebėti. Formuojamojo vertinimo veiksmingo 

naudojamo pasiekimų apibendrinimui, mokinio pažangos pastebėjimui ir tolimesnio mokymosi 

planavimui pavyzdžiai fiksuoti 7 ir 9 kl. gestų kalbos, 8 kl. matematikos, 3/4 kl. dalykinės praktinės 

veiklos pamokose, 1 bendrabučio grupės neformaliojo švietimo veikloje, 4 kl. judesio korekcijos ir 

kt. surdopedagogo užsiėmimuose. Apibendrinant galima teigti, jog Centro pedagogai gerai pažįsta 

savo mokinius, kaupia įvairią informaciją apie jų mokymosi pasiekimus ir pažangą. 

Vertinimas kaip ugdymas vidutiniškas (2 lygis) ir išskiriamas kaip tobulintinas mokyklos 

veiklos aspektas. Tokia išvada padaryta apibendrinus stebėtų pamokų rezultatus, kuriais buvo 

fiksuojami vertinimo būdai, jų tikslingumas ir poveikis mokinių mokymuisi. Konstatuota, jog dėl 

nepakankamai aiškiai nurodytų pamokos uždavinio kriterijų 36 (78,3 proc.) pamokose mokiniams 

nebuvo aišku, už ką ir kaip jie bus vertinami. Tai turėjo įtakos vertinimo kokybei pamokoje. 

Apibendrinti vertinimo kaip ugdymo duomenys pateikti 6 lentelėje. 

 

Vertinimo kaip ugdymo apibendrintas vertinimas (N=46) 

     6 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

2 pamokos 15 pamokų 25 pamokos 4 pamokos 

4,3 proc. 32,6 proc. 54,4 proc. 8,7 proc.  

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo vidurkis fiksuotas stebėtose pamokose yra 2,22 

(NMVA duomenimis, šalies pagrindinių mokyklų vidurkis šiuo aspektu – 2,5). 

Iš 6 lentelės duomenų matyti, kad 4,3 proc. stebėtų pamokų mokinių vertinimas buvo labai 

geras, 32,6 proc. – tinkamas, 54,4 proc. – patenkinamas, 8,7 proc. – prastas. Teigtina, kad mokinių 

vertinimas ugdant buvo nepakankamai veiksmingas, dažnai vertinta mokinių veikla, pastangos ir 

jausena, retai – asmeniniai pasiekimai, susieti su mokytojo keliamais lūkesčiais pamokoje. Stebėtų 

pamokų analizė rodo, kad 28,7 procentų pamokų vertinimas kaip ugdymas nurodytas kaip 

tobulintinas pamokos aspektas. Daugelyje pamokų mokiniai skatinti neformaliai („šaunuolis“, 

„gerai“, „pasistengei“), tai motyvavo mokinius, tačiau nebuvo pakankama paskata jiems kryptingai 

tobulėti, nes pagyrimams ir kritikai trūko konstruktyvumo – nepaaiškinta, ko ir kiek trūksta, kad 

būtų labai gerai ar gerai, nes vertinimo kriterijai nenumatyti pamokos uždavinyje. Nors dauguma 

mokytojų stebėjo mokinius, dažnai prie jų priėjo, iškilus mokymosi problemoms buvo pasiruošę 

padėti, tačiau vertino nesistemingai, o taikyti vertinimo būdai tik iš dalies buvo veiksmingi. Verta 

paminėti, jog 8 (17,4 proc.) pamokose taikytos vertinimo formos atliko ugdomąją funkciją: 

vertinimo informacija buvo aiški ir naudinga, teikti paveikūs pagyrimai ir paskatinimai, nurodyti 

vertinimo kriterijai, vertinimas sietas su mokymosi uždaviniu, mokiniai mokyti mokytis. Mokinių 

vertinimas labai gerai ir gerai įvertintas ir kaip teigiamas pamokos aspektas išskirtas 10 kl. 

chemijos, 8 kl. tikybos, 9 kl. lietuvių k. ir lietuvių gestų kalbos, 7 kl. gestų kalbos, 3/4 kl. dalykinės 

praktinės veiklos, 2 kl. matematikos, P/1 kl. lietuvių k. pamokose. 5 (12,2 proc.) stebėtose veiklose 

vertinimas išskirtas kaip teigiamas veiklos aspektas, iš jų verta paminėti surdopedagogų 

užsiėmimus su 1, 2, 9 kl. mokiniais, tarties lavinimo pratybas su 6 kl. mokiniu. 19 (41,3 proc.) 

stebėtų pamokų mokytojai skatino mokinių įsivertinimą tikrinant vienas kito darbą, įsivertinant 

kaupiamojo vertinimo lapuose, tačiau dažniausiai toks įsivertinimas buvo orientuotas į emociją 

(pastangos pamokoje), o ne į konkretų pasiekimų pamatavimą, kuris dažnai liko neaiškus dėl 

netinkamos uždavinio formuluotės. Dalis Centro mokytojų taiko kaupiamąjį vertinimą, tačiau 

pasitaikydavo, kad mokytojai prašė mokinius tik įsivertinti, o patys jų nevertino. Įsivertinimas 

dažnai neaptartas, nors jis būdavo ir neadekvatus. Darytina išvada, kad taikomas kaupiamasis 
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vertinimas pamokose nėra pakankamai efektyvus, nes dažniausiai atliekamas formaliai, nesiejant jo 

su konkrečios pamokos siekiais, nekomentuojant. Jeigu mokinių pažanga pamokoje būtų reguliariai 

ir planingai vertinama pagal konkrečius, pamokos uždavinyje suformuluotus vertinimo kriterijus, o 

vertinimo metu sukaupta informacija sistemingai naudojama užduočių diferencijavimui ar 

individualizavimui pamokoje, tikėtina, kad mokinių pasiekimai pamokoje būtų geresni. 

Konstruktyvus neformalusis vertinimas teiktų konkrečios informacijos mokiniui apie pasiekimus 

konkrečioje pamokoje, stiprintų motyvaciją ir sudarytų tinkamas prielaidas koreguoti mokymąsi. 

Siekdamas įgyvendinti šiuos tikslus, Centras gali pasitelkti vidaus resursus, nes centre dirba 

mokytojai, kurių patirtimi galima būtų pasiremti ir tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo procesus pamokose.   

Vertinimas kaip informavimas yra vertinamas gerai (3 lygis). Centro bendruomenė 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkoje yra nusimačiusi, kaip fiksuojami mokinių 

pažangos ir ugdymosi pasiekimai pagal atskiras amžiaus grupes. Pasiekimai fiksuojami mokinių 

darbuose, kurie kaupiami vertinimo aplankuose, TAMO dienyne (aprašomas žemesnių klasių 

mokinių pasiekimų vertinimas), 5–10 kl. mokiniams rašomi pažymiai bei vertinimo komentarai, 

kaupiama informacija apie vaiko garsų tarimą, tarties, kalbos ir klausos raidą, mokiniai skatinami 

įsivertinti savo darbus. Apie vaiko mokymosi pažangą, rezultatus ir lankomumą tėvai informuojami 

pakankamai sistemingai. Kadangi dauguma mokinių tėvų gyvena ne Kauno mieste, informacija 

jiems pateikiama el. dienynu, SMS žinutėmis, naudojantis Skype programa (jeigu reikalinga gestų 

kalba). Informaciją apie mokinių ugdymąsi, pasiekimus tėvai gali gauti per kiekvieno mėnesio 

paskutinio penktadienio „Tėvų valandą“, kurios metu pedagogai, pagalbos specialistai susitinka su 

mokinių tėvais ir atsako į jiems rūpimus klausimus. Kalbantis su pavaduotoja, mokytojais, 

paaiškėjo, kad svarbiausias informacijos šaltinis yra TAMO dienynas, kuriuo naudodamiesi atokiai 

nuo mokyklos gyvenantys tėvai informaciją gali gauti greičiausiai. Jeigu tėvai nesinaudoja el. 

dienynu, jiems kas dvi savaites yra išspausdinami dienyno išrašai. Įrašų elektroniniame dienyne 

analizė parodė, jog informacija tėvams apie mokinių pasiekimus ar vertinimą tiek kokybės, tiek 

dažnumo prasme teikiama skirtingai. Vienų mokytojų vertinimas yra orientuotas į pasiekimus, kitų 

– į pažangą. Pastebėta, jog kuo vyresni mokiniai, tuo įrašų, susijusių su vertinimu, yra mažiau, o 10 

kl. el. dienyne nebuvo komentarų apie mokinių mokymosi pasiekimus ar pažangą. Jeigu kyla 

problemų dėl mokinio mokymosi, pedagogai nedelsdami bendrauja su tėvais naudodamiesi Skype 

ar SMS žinutėmis, esant reikalui, tėvai kviečiami į mokyklą. Išorės vertintojai daro išvadą, kad 

pakankamai lankstus tėvų informavimas apie vaikų mokymąsi sudaro sąlygas tėvams aktyviai ir 

bendradarbiauti su mokykla.  

 

3 PASIEKIMAI 

 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pasiekimai vertinama gerai (3 lygis). 

Pažanga vertinama gerai (3 lygis). 

Pokalbiuose su Vaiko gerovės komisijos nariais, administracija, mokytojais, 

surdopedagogais, mokiniais konstatuota, kad Centre pakankamai kryptingai siekiama kiekvieno 

mokinio pažangos, ieškoma tinkamų būdų pažangai matuoti, fiksuoti, susitarta dėl asmeninės 

pažangos fiksavimo formų, aptarimo terminų: 2 kartus per metus įvertinamas ir fiksuojamas 

mokinių socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių susiformavimo lygis, stebima pažanga 

aptariama Vaiko gerovės komisijoje, priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo (fiksuojama 

socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įvertinimo lentelėse); 3 kartus per metus Vaiko 

gerovės komisijoje aptariamas rizikos grupės, ugdymosi sunkumų turinčių mokinių mokymosi 

pasiekimai ir pažanga, teiktos pagalbos poveikis. Taip pat aptariama rizikos grupės vaikų socialinė 

raida. Mokinio elgesys įvairių pamokų ir veiklų metu fiksuojamas Savaitinėje elgesio vertinimo 

formoje, psichologė stebi mokinių elgesio pažangą. Sudėtingesniais atvejais, nepasiekus reikiamos 

pažangos, pasitelkus Pagalbos vaikui komandą sudaroma pagalbos vaikui sutartis, kurioje 

numatomi ir užfiksuojami kiekvieno nario įsipareigojimai, sutariama, kada peržiūrima sutartis ir 

aptariama pažanga. Pakalbyje mokiniai teigė, kad taikomos pagalbos priemonės pažangai pasiekti 
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veiksmingos. Į socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymą įtraukiami ir mokinių tėvai. 

2015 m. saugumo lygmens tyrimas rodo, kad vaikai (lyginant su 2014 m.) jaučiasi 20 proc. 

saugesni, pagerėjo jų bendravimo įgūdžiai. Surdopedagogai mokinių kalbos ir klausos raidos 

pažangą fiksuoja garsų tarimo lentelėse ir tarties, kalbos bei klausos raidos kortelėse. Atskirų 

dalykų mokinių asmeninė pažanga kaupiama ir fiksuojama el. dienyne (pažymiai ir įrašai), mokinių 

darbų aplankuose, individualizuotų programų pasiekimų skiltyje. Pokalbyje su mokytojais ir 

mokiniais konstatuota, kad .aplankai naudojami mokymuisi, pažangos stebėjimui. Mokytojų tarybos 

posėdyje kas trimestrą mokytojai pristato, kaip sprendė su atskirų mokinių ugdymu susijusias 

problemas, kas pasikeitė. Keletą metų NMVA tėvų apklausoje prie aukščiausios vertės teiginio 

patenka teiginys ,,Mokytojai aptaria su manim vaiko mokymosi pažangą bei pasiekimus, mokymosi 

spragas“(įvertis – 3,6). Kasmetinė Centro atliekama tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa rodo, kad. 

85 proc. apklausoje dalyvavusių 5–10 klasių mokinių tėvų mano, kad jų vaiko daroma pažanga 

atitinka tėvų lūkesčius. Išorinio vertinimo metu nustatyta, kad daugumoje (69,5 proc.) stebėtų 

pamokų protokolų fiksuota vidutiniška ar nepakankama mokinių asmeninė pažanga. Nors mokiniai 

darė didesnę ar mažesnę pažangą, tačiau mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

rezultatų analizavimo ir jų panaudojimo tvarka daugeliu atvejų buvo nepakankamai aiški ir 

sisteminga, retai mokinio pažangos vertinimas ir veiklos apibendrinimas sieti su pamokos 

uždaviniu. Dalyje pamokų (34,8 proc.) asmeninės mokinių pažangos stebėjimas nurodytas kaip 

tobulintinas pamokos aspektas. 

Centro pažanga yra tinkama (3 lygis). Vizito savaitę nustatyta, kad bendroji mokinių 

mokymosi pažanga planuojama, stebima, fiksuojama ir analizuojama. Kaupiami parengiamosios ir 

4 kl. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašai (baigus parengiamąją ir 4-ą klasę), visų 

klasių mokinių garsų tarimo lentelės, tarties, kalbos ir klausos raidos kortelės, mokinių socialinių 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įvertinimo lentelės, mokinių darbų aplankai, kuriuose segami 

įvairūs mokinių darbai, ir taip stebima mokinio pažanga. Atsižvelgiant į pasiekimus, planuojamas 

kai kurių temų pakartojimas, individualizuotos užduotys konkrečiam mokiniui ar mokinys 

kviečiamas į konsultaciją. Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuojami trimestrų, metiniai 

mokymosi rezultatai, lankomumas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, 4 klasės mokinių 

pasiekimų rezultatai. Pasiekimai lyginami su ankstesnių mokslo metų rezultatais. Lyginami ir 

atskirų klasių mokymosi vidurkiai, stebima jų kaita. Mokymosi pasiekimai periodiškai aptariami 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose. Savanoriškai atliekami 4, 6, 8 

klasių matematikos standartizuoti testai, socialinių ir gamtos mokslų Centro mokytojų parengti 

patikrinamieji testai, atliekamos šių testų rezultatų analizės. Centre sudaromos galimybės ugdytis 

mokiniams iš nepalankios socialinės-kultūrinės aplinkos – ugdomos socialinės kompetencijos ir 

gyvenimo įgūdžiai, teikiama pagalbos mokiniui specialistų pagalba. Centre kaupiama ir 

analizuojama pažanga socialinių įgūdžių ugdymo srityje. Analizės rezultatai panaudojami priimant 

sprendimus dėl dalykų dėstymo kokybės, metodų, darbo diferencijavimo ir kt. Palyginus 2014 ir 

2015 metų mokinių metinių įvertinimų vidurkį, šis padidėjo 0,16 balo, tačiau Centro mokinių 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai kiek žemesni nei kitų šalies 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų mokinių, vyraujantis Centro mokinių pasiekimų lygis – 

patenkinamas. 

Mokymosi pasiekimai vertinami gerai (3 lygis): rodiklis ,,Mokinių mokymosi pasiekimai 

vertinamas patenkinami (2 lygis), rodikliai ,,Kiti mokinių pasiekimai“ ir ,,Tolesnio mokymosi 

sėkmė” vertinami labai gerai (4 lygis). 

Pokalbiuose su administracija, Metodine taryba, Vaiko gerovės komisija konstatuota, kad 

mokymosi pasiekimams apibendrinti Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuojami kiekvieno 

trimestro rezultatų rodikliai, vykdoma metinių ir PUPP įvertinimų lyginamoji analizė, remiantis šių 

analizių duomenimis, siekiama tobulinti ugdymo procesą. Iš pažangumo suvestinių, metinių 

įvertinimų analizės paaiškėjo, kad daugiausia Centro mokinių pasiekia patenkinamą ir pagrindinį 

ugdymo programų pasiekimų lygį. Nepatenkinamų metinių įvertinimų, kartojančių kursą ar perkeltų 

su žemesniu nei patenkinamu įvertinimu mokinių nėra. 2014–2015 m .m. visų mokinių metinių 

įvertinimų vidurkis – 7,2 ir tai yra 0,16 balo daugiau negu 2013–2014 m. m. Pagrindinį išsilavinimą 
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įgijo visi dešimtokai, baigę pagrindinio ugdymo programą. NMVA apklausoje keletą metų tarp 

žemiausių verčių patenka teiginys ,,Esu patenkinta (-as) savo vaiko mokymosi rezultatais“ (2013– 

2014 m. m. įvertis – 3,0, 2014– 2015 m. m. – 2,9). Centras lygina PUPP rezultatus šalies (kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų mokyklų) kontekste: stebima, kad lietuvių kalbos rezultatai 2015 ir 2016 metais 

buvo šiek tiek žemesni negu kitose įstaigose, matematikos rezultatai 2015 metais -– žemesni, o 

2016 metais – aukštesni (žiūr.7 lentelę).  

7 lentelė 

PUPP 2015 m. įvertinimų vidurk. 2016 m. įvertinimų vidurk. 

KKNUC Lietuvos KKNUC Lietuvos 

Lietuvių kalba (neprigirdintiems) 6,62 6,63 6,33 6,8 

Matematika (neprigird. ir kurt.) 3,77 4,31 5,67 5,10 

 

Mokymosi pasiekimai vertintojų stebėtose pamokose vidutiniški (žiūr. 8 lentelę).  

 

Pasiekimų pamokoje apibendrintas vertinimas (N=46) 

8 lentelė 

Labai gerai  Gerai Patenkinamai Prastai 

– 14 pamokų 26 pamokos 6 pamokos 

– 30,5 proc. 56,5 proc. 13,0 proc. 

 

Iš 8 lentelės duomenų matyti, kad tik dalyje pamokų (30,5 proc.) mokinių pasiekimai 

vertinti tinkamai, daugelyje pamokų mokiniai vertinti nesistemingai (56,5 proc.) ar neveiksmingai 

(13 proc.): pasiekimų apibendrinimas daugeliu atvejų buvo abstraktus, aptartos veiklos ar mokinių 

emocinė būsena, bet ne tai, ką mokiniai išmoko, kiek suprato, pasigesta mokinių pasiekimų 

pamokoje siejimo su pasiekimų lygmenimis pagal programas ir su išsikeltu pamokoje uždaviniu, 

nefiksuota ar tik fragmentiškai fiksuota asmeninė mokinio pažanga (dažnai tai apsunkino 

nepamatuojamo uždavinio išsikėlimas), dalyje pamokų pasiekimų apibendrinimas nebuvo planuotas 

arba tam pritrūko laiko. Tik pavienėse pamokose (3/4 kl. dalykinės praktinės veiklos, 6 kl. gamtos ir 

žmogaus, 8 kl. matematikos) prasmingai grįžta prie išsikelto uždavinio ir remiantis juo apibendrinti 

pasiekimai. Vertintojai daro prielaidą, kad mokinių pasiekimai būtų aukštesni, jei būtų planuojami 

kartu su mokiniais, atsižvelgiant į jų galimybes, padedant mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, 

lyginant su Bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais. Naudojimasis pasiekimų ir 

pažangos vertinimo duomenimis padėtų mokytojams priimti sprendimus dėl tikslingo tolesnio 

mokymo (-si). 

Kiti mokinių pasiekimai yra puikūs (4 lygis). Pokalbiuose su Centro bendruomene 

išryškėjo, kad Centro prioritetinės ugdymo sritys – sportinis, meninis, kūrybinis mokinių ugdymas. 

Centro ugdytiniai kartu su girdinčiaisiais bendraamžiais kasmet dalyvauja miesto, respublikos bei 

tarptautiniuose renginiuose ir dažnai tampa nugalėtojais ar prizininkais. 2014 m. Turkijoje pasaulio 

kurčiųjų jaunimo U21 krepšinio čempionate laimėta 3 vieta, lengvosios atletikos čempionate (800 

m bėgimas) – 4 vieta, krepšinio taurės varžybose Kauno „Tylos“ komanda, kurios sudėtyje buvo 2 

Centro mokinės, iškovojo 1 vietą. Baltijos šalių kurčių moksleivių žaidynėse Lietuvos komanda 

iškovojo 1 vietą (komandos sudėtyje buvo 8 Centro mokiniai), 2015 m. tarptautinėse plaukimo 

varžybose Rygoje laimėti 5 medaliai. Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionate, Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynėse, Lietuvos kurčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionate, Lietuvos kurčiųjų jaunimo krepšinio U19 čempionate, Lietuvos kurčiųjų lengvosios 

atletikos čempionate, Lietuvos kurčiųjų badmintono čempionate, bėgimo varžybose prof. K. 

Baršauskui atminti, Lietuvos kurčiųjų jaunimo krepšinio čempionate, Lietuvos kurčiųjų moksleivių 

varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs”, Lietuvos kurčiųjų krepšinio čempionate, Lietuvos neįgaliųjų 

sporto žaidynėse Centro mokiniai tapo nugalėtojai ir prizininkai. Kauno moksleivių pagamintų 

lesyklų bei inkilų parodose-konkursuose Centras – kasmetinis nugalėtojas. Respublikiniame 

Olimpinės fotografijos konkurse šios ugdymo įstaigos mokinė tapo laureate, respublikiniame 



22 

 

rašinių konkurse „Ar teisingai elgiuosi pasirinkdamas sportininko kelią?“ pelnyta 3 vieta, 

respublikiniame 6–12 klasių moksleivių skaitmeninių fotografijų konkurse „Veriame duris į gamtos 

pasaulį“ Centro mokinių fotografijos pelnė 3 vietą, Kauno miesto ugdymo įstaigų 1–12 klasių 

mokinių piešinių, plakatų, lankstinukų, skrajučių, atvirukų parodoje-konkurse „Sveikatos skrynia“ 

laimėta 4 vieta ir kt. (žiūr. priedą). Mokinių pasiekimai skelbiami Centro interneto svetainėje 

www.nim.kaunas.lm.lt. Akivaizdu, kad geri mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, 

varžybose garsina Centro vardą ne tik šalyje, bet ir už jos ribų, formuoja teigiamą įstaigos įvaizdį, 

todėl yra vertinami kaip stiprusis Centro veiklos aspektas.  

Įvertinus tai, kad mokinių, turinčių klausos negalę, tolimesnio mokymosi galimybės yra 

ribotos, buvusių Centro ugdytinių tolimesnio mokymosi sėkmė vertinama labai gerai (4 lygis). 

Tikėtina, kad neakademinė mokinių veikla ir jos metu įgyti bendrieji gebėjimai padeda mokiniams 

sėkmingai tęsti mokymąsi kitose mokyklose. 2014 metais 87,5 proc. mokinių, baigusių 10 klasių 

Centre, tęsia mokslus kitose ugdymo įstaigose: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, 

Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, Kauno Taikomosios dailės mokykloje, 

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje, 2015 metais 93,33 proc. buvusių 

Centro dešimtokų mokslus tęsia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno 

Taikomosios dailės mokykloje, Kauno Socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio 

rengimo skyriuje, Kauno informacinių technologijų mokykloje. Po 1 mokinį kiekvienais metais 

įsidarbina. Centre kaupiami, analizuojami duomenys apie tolesnį Centro ugdytinių mokymąsi, 

džiaugiamasi jų sėkme. Vizito metu vertintojai įsitikino, kad buvę mokiniai dažnai lankosi savo 

mokykloje, įdarbinami Centre mokytojų padėjėjais, kviečiami pasidalinti savo profesine sėkme su 

Centro mokiniais įgyvendinant Ugdymo karjerai programą.  

 

4. PAGALBA MOKINIUI 

 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pagalba mokiniui vertinama labai gerai 

(4 lygis). 

Rūpinimasis mokiniais yra labai geras (4 lygis), išskyrus rodiklį „Mokinių asmenybės ir 

socialinė raida“, kuris vertinamas gerai (3 lygis). 

Kryptingą bendrosios rūpinimosi mokiniais politiką Centre lemia veiksmingas komandinis 

pagalbos mokiniui specialistų ir kitų asmenų, susijusių su mokinių ugdymu Centre, darbas. 

Bendrosios rūpinimosi mokiniais politikos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Vaiko gerovės 

komisija, kuri padeda spręsti nelankymo, elgesio, drausmės, patyčių, darbo su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių, problemas ir kt. Pokalbiuose su Vaiko gerovės komisija, Mokinių 

taryba paaiškėjo, kad pagalbą teikiantys asmenys pasidaliję pareigomis, nedelsdami reaguoja į gautą 

informaciją apie mokinių poreikius, bendradarbiauja su mokinių tėvais, mokytojais. Vaiko gerovės 

komisija kryptingai planuoja ir organizuoja prevencinę veiklą, rūpinasi saugios ir palankios vaikui 

aplinkos kūrimu: visuose ugdymo koncentruose įgyvendinamos integruotos prevencinės veiklos 

programas (Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų gyvenimo įgūdžių programa, programos ,,Zipio draugai” ir 

,,Obuolio draugai”, ,,Paauglystės kryžkelės”, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa), Sveikatos ugdymo bendroji programa, įgyvendinamas 

projektas ,,Noriu būti sveikas ir saugus” (užsiėmimai, ekskursijos, konkursai, renginiai ,,Sveikuoliai 

–šaunuoliai”, ,,Vanduo – gyvybės šaltinis”), organizuojami renginiai, akcijos. Įgyvendinant 

numatytas veiklas tikslingai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais (Kauno A. Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla, VšĮ Saugaus vaiko centru, Kauno VPK Žaliakalnio PK, Dainavos 

poliklinikos jaunimo centru, Kauno gaisrine, kurčiųjų bendruomenės atstovais – savanoriais ir kt.). 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams užtikrinama švietimo pagalba: teikiama 

specialioji pedagoginė, surdopedagogo, socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba, individualius 

specialiosios pagalbos poreikius tenkina mokytojo padėjėjai, gestų kalbos vertėjai. Mokinių 

sveikatos priežiūra bei švietimu sveikatos saugojimo klausimais rūpinasi bendrosios praktikos 

slaugytoja. Sudarytos sąlygos mokiniams iš kitų regionų (apie 70 proc.) gyventi Centro 

bendrabutyje. Auklėtojos rūpinasi mokinių popamokiniu užimtumu, švara, sveikata, maitinimu, 

http://www.nim.kaunas.lm.lt/
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namų darbų atlikimu ir kt. Dauguma mokinių maitinami nemokamai, valgyklos darbuotojos siekia, 

kad maitinimas atitiktų sveikos mitybos principus, ugdytų estetinį skonį bei maitinimosi kultūrą. 
Visiems Centro mokiniams, kurie gyvena ne Kauno mieste, yra organizuojamas pavėžėjimas, 

nuperkami maršrutinio transporto bilietai. Mokiniai saugiai palydimi į autobusų stotį. 

Įgyvendinamų priemonių veiksmingumas įvertinamas tiriant mokinių emocinio ir fizinio saugumo, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo lygį, vykdant tėvų ir mokinių apklausas. Centre 

vykdomi tyrimai rodo, kad įgyvendinamos priemonės duoda gerų rezultatų – mokinių apklausos 

duomenimis, saugumo jausmas yra padidėjęs nuo 87,8 proc. iki 96 proc., nesaugiai besijaučiančių 

vaikų sumažėjo nuo 12,2 proc. iki 3,33 proc. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo tyrimas 

5–10 klasių mokinių grupėje parodė, kad, sumažėjo mokinių, bandžiusių rūkyti, skaičius. Pokalbių 

metu mokiniai tvirtino, kad žino, kas Centre teikia pagalbą. NMVA tėvų apklausa rodo, kad beveik 

visi tėvai teigia, jog jiems yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis, ir pritaria teiginiui 

,,Mano vaiko mokykla yra gera mokykla“. Apibendrinę pateiktus argumentus, vertintojai daro 

išvadą, kad Centro personalo pastangos padeda mokiniams jaustis saugiai ir užtikrina jų gerovę, 

todėl bendroji rūpinimosi mokiniais politika traktuojama kaip vienas stipriųjų Centro veiklos 

aspektų. 

Puiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika sudaro palankias sąlygas mokinių asmenybės 

ir socialinei raidai. Centre organizuojama veikla tenkina daugelio mokinių socializacijos poreikius. 

Mokiniai turi galimybių dalyvauti sportinėje, meninėje, kūrybinėje veikloje, popamokiniuose 

užsiėmimuose, įvairiuose renginiuose, projektuose, akcijose, kurių metu formuojamos mokinių 

vertybinės nuostatos, skatinamas savarankiškumas, mokoma gyvenimo įgūdžių, rūpinamasi 

saugumu. Daug dėmesio skiriama Centro mokinių socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymui, vertinimui, pažangos stebėjimui, karjeros planavimui. Centre vykdomos sveikatinimo, 

socializacijos ir prevencijos programos. Mokiniai teigė, kad jų mokykloje skatinama mokinių 

savivalda, palaikoma iniciatyva: mokiniai inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, 

vykdyti prevencines programas, džiaugiasi galintys dalyvauti Centro veikloje. Visa tai sudaro 

galimybių tobulinti mokinių asmenines, socialines, komunikacines kompetencijas, padeda daugumai 

mokinių ugdytis vertybines nuostatas, stiprinti pasitikėjimą savimi, įgyti vadybinių, organizacinių 

įgūdžių, tačiau pokalbių metu buvo išsakyta mintis, kad dalis mokinių nėra aktyvūs. Išorinio 

vertinimo savaitę per pamokas vertintojai užfiksavo vyraujančią mokymo paradigmą, mokiniai per 

pamokas neskatinti bendradarbiauti mokantis – retai sudarytos galimybės ugdytis bendradarbiavimo 

kompetencijai. Atsižvelgdami į pateiktus argumentus vertintojai daro išvadą, kad mokinių 

asmenybės ir socialinė raida yra tinkama.  

Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba vertinama labai gerai (4 lygis), išskyrus 

rodiklį „Pagalba mokantis“, kuris vertinamas gerai (3 lygis). 

Pagalba mokantis tinkama, atliepianti daugelio mokinių poreikius, telkianti bendradarbiauti 

visus ugdymo proceso dalyvius. Pokalbiuose su Metodine taryba, mokiniais akcentuota, kad esant 

poreikiui mokytojai konsultuoja mokinius ne pamokų metu, nors iš ugdymo plano valandų 

konsultacijoms neskiriama. Mokiniams padedama kuriant teigiamą atmosferą pamokoje ar kitoje 

veikloje. Paveikiai dirba pagalbos mokiniui specialistai, mokytojo padėjėjai. Pagalbos mokiniui 

apibendrintas vertinimas pateiktas 9 lentelėje.  

 

Pagalbos mokiniui apibendrintas vertinimas (N=46) 

9 lentelė 

Labai gerai Gerai Patekinamai Blogai 

8 pamokos 16 pamokų 21 pamoka 1 pamoka 

17,4 proc. 34,8 proc. 45,6 proc. 2,2 proc. 

 

9 lentelės duomenys iliustruoja, kad vertintojų vizito metu dominavo pamokos, kurių metu 

teikta tinkama pagalba mokiniui: mokiniai konsultuoti individualiai, jiems padėta, patarta, skirtos 

individualios užduotys specialiųjų poreikių mokiniams, teikta mokytojo padėjėjo, gestų vertėjo 

pagalba. Ryškiausi gerosios patirties pavyzdžiai fiksuoti P/1 kl. kūno kultūros, 5 kl. istorijos, 6 kl.. 
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žmogaus saugos, 6 kl. lietuvių k., 7, 9 kl. gestų k., 8 kl. fizikos, 10 kl. chemijos pamokose. Tačiau 

dalyje pamokų teikta vidutiniška pagalba (stokota ugdymo turinio individualizavimo ir 

diferencijavimo, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymo, pamokose dominavo ne mokymosi, o mokymo paradigma).  

Centre teikiama kryptinga psichologinė pagalba (dirba dvi psichologės). Pagalbos pasiūla 

atitinka mokinių poreikius: visiems mokiniams teikiama pagalba pagal Pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomendacijas, rekomendavus Vaiko gerovės komisijai ar kreipiantis pagalbos 

individualiai. Individuali ir grupinė konsultacinė pagalba teikiama rizikos grupės, elgesio problemų 

turintiems, patyčias patyrusiems mokiniams. Psichologės rūpinasi mokinių saugumu: atlieka 

mokinių saugumo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokėjimo mokytis įvertinimo, pasirengimo 

mokytis parengiamojoje ir pirmoje klasėje, penktokų adaptacijos tyrimus, numato poveikio 

priemones, teikia rekomendacijas. Psichologės dirba Pagalbos vaikui grupėje – 

bendradarbiaudamos su dalykų mokytojais, klasių vadovais, grupių auklėtojais, kitais specialistais, 

tėvais, sprendžia iškilusias elgesio, mokymosi, socialinių įgūdžių formavimo ir kt. problemas. 

Problemų sprendimo būdai priimami aptariant su mokinių tėvais. Psichologės dalyvauja 

įgyvendinant prevencines programas, organizuojant prevencinius renginius, projektus, jos 

konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, rengia rekomendacijas. Psichologinė pagalba teikiama 

integruotai kitose Kauno bendrojo ugdymo įstaigose besimokantiems mokiniams ir jų tėvams. 

Pokalbiuose su mokiniais, Centro taryba akcentuota, kad psichologinė pagalba yra veiksminga. 

Centre teikiama veiksminga ir kryptinga socialinė pagalba. Išorinio vertinimo metu stebint 

veiklas, kalbantis su Vaiko gerovės komisija pastebėta, kad mokinių gyvenimo socialinis kontekstas 

gerai žinomas, tomis žiniomis tarpusavyje dalijasi Centro vadovai, mokytojai, specialistai, 

socialiniai partneriai. Bendradarbiaudami tarpusavyje pedagogai teikia socialinę pagalbą pagal savo 

kompetencijas. Socialinė pedagogė teikia pagalbą dirbdama individualiai su mokiniais ir jų 

grupėmis, nuolat bendraudama su mokinių tėvais (jei nerandama kontakto su tėvais, bendraujama su 

socialiniais darbuotojais). Kartu su psichologe, neformaliojo švietimo vadovais, klasių vadovais, 

grupių auklėtojais specialistė įgyvendina socialinių įgūdžių ugdymo, prevencines programas, atlieka 

mokinių socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įvertinimą, analizę, stebi pažangą, pasiekimų 

duomenis aptaria Vaiko gerovės komisijoje. Socialinė pedagogė kartu su psichologe adaptuoja 

kurtiesiems mokiniams medžiagą, skirtą programos ,,Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimui. 

Specialistė nuolat ieško galimybių mokiniams dalyvauti veikloje už Centro ribų (paskaitos, meno 

terapijos užsiėmimai, konkursai, karjeros ugdymo renginiai), pasitelkia išorės pagalbą, tikslingai 

bendradarbiauja su socialiniais partneriais (Dainavos jaunimo centru, Kauno kurčiųjų reabilitacijos 

centru, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir kt.), ieškoma galimybių mokiniams bendrauti ne tik 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenėje, bet vykdyti bendras veiklas kartu su girdinčiaisiais. 

Visos paminėtos veiklos padeda mokiniams įgyti bendrųjų kompetencijų, reikalingų tolimesniame 

gyvenime. Pokalbyje su Mokinių taryba socialinės pedagogės pagalba paminėta kaip veiksminga 

sprendžiant elgesio problemas, Centro bendruomenė socialinę pedagogę išskiria kaip vieną iš 

lyderių. 

Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas vertinamas gerai (3 lygis), išskyrus rodiklį 

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“, kuris vertinamas patenkinamai (2 lygis). 

Visi Centre ugdomi 63 specialiųjų poreikių turintys mokiniai (kurtieji, neprigirdintieji, 

kochlearinio implanto naudotojai) į centrą priimami ir ugdomi vadovaujantis Pedagoginės 

psichologinės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis: visiems mokiniams skirta ir teikiama 

surdopedagoginė pagalba, pagal poreikį – specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, 

psichologinė, specialioji (mokytojo padėjėjo ir gestų kalbos vertėjo) pagalba. Centro Integracijos ir 

konsultavimo poskyryje pagalba (surdopedagogo, muzikos ir judesio korekcijos, psichologo) 

teikiama 60 integruotai kitose bendrojo ugdymo įstaigose ugdomiems kurtiesiems ir 

neprigirdintiems mokiniams ir vaikams. Sutrikusios klausos mokiniai ugdomi pagal pritaikytas 

kurčiųjų mokyklai Bendrąsias programas, mokiniai, turintys kompleksinę negalią, – pagal 

pritaikytas ar individualizuotas (šiems mokiniams sudaromas individualus ugdymo planas, jie 

nesimoko anglų kalbos) programas. Centre susitarta nerengti atskirų pritaikytų programų, 
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pritaikymą nurodyti ilgalaikiuose planuose, tačiau pastebėta, kad susitarimo laikomasi ne visada. 

Vertinimo savaitę stebint individualią surdopedagogų pagalbą užsiėmimų metu užfiksuotas geras, 

palankus mokymuisi, motyvuojantis mokinius mikroklimatas, kurta emocinį saugumą užtikrinanti, 

motyvuojanti aplinka, tikslingai ir veiksmingai naudotos priemonės, stebėta gera mokinių 

mokymosi motyvacija, įsitraukimas, tikslinga, mokinių poreikius ir galimybes atitinkanti pagalba, 

užsiėmimų ugdymo turinys derintas su lietuvių kalbos dalyko turiniu. Mokinių tarties, kalbos, 

klausos ugdymo pasiekimai fiksuojami, stebima pažanga. Per stebėtus popamokinius užsiėmimus 

užfiksuota pagalba užtikrinant kalbos ugdymo tęstinumą (žodyno turtinimas ir aktyvinimas, 

skaitymo gebėjimų tobulinimas), socialinių įgūdžių ugdymas. Vertintojai pastebėjo, kad pamokose 

taikyti ugdymo būdai ir priemonės, tinkantys kurtiesiems ir neprigirdintiems mokiniams: su 

mokiniais bendrauta įvairiais bendravimo būdais – sakytine, rašytine, daktiline, gestų kalba (jei 

dalyko mokytojas nemoka gestų kalbos, pamokoje dalyvavo gestų kalbos vertėjas), pamokose 

naudotos vaizdinės priemonės (iliustracijos, užrašai, vaizdajuostės, užrašyti raktiniai žodžiai). 

Specialiųjų poreikių mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotą programą, dažniausiai teikta 

tradicinė pedagoginė pagalba skiriant skirtingas užduotis, teikiant jam mokytojo padėjėjo pagalbą, 

tačiau šie mokiniai neįtraukti į bendrą veiklą pamokoje.  

Gabių mokinių ugdymas neišskirtinis. Gabūs vaikai specialiomis metodikomis Centre nėra 

identifikuojami. Mokyklos administracijos, Vaiko gerovės komisijos atstovų teigimu, mokinių 

gabumai atsiskleidžia neformaliojo švietimo veiklose, gabumus įrodo mokinių pasiekimai 

olimpiadose, konkursuose. Darytina prielaida, kad dauguma mokytojų nepakankamai žino arba 

neturi poreikio išskirti gabių vaikų iš bendro klasės konteksto, todėl išorės vertintojai užfiksavo 

atvejų, kai gabūs vaikai greitai atlikdavo užduotis ir pamokoje nuobodžiaudavo. Tik pavienėse 

pamokose gabesni mokiniai buvo pastebėti: jiems pateiktas sunkesnis klausimas, pasiūlyta padėti 

draugui, skirta papildoma užduotis. Atsižvelgę į nurodytus argumentus išorės vertintojai gabių 

mokinių ugdymą Centre traktuoja kaip tobulintiną veiklos aspektą. Tikėtina, kad sustiprinus gabių 

vaikų identifikavimą ir tinkamai parinkus jiems užduotis, priemones ir informacijos šaltinius, 

mokymo (-si) metodus, šie mokiniai jaustųsi pilnaverčiais pamokos dalyviais, būtų sudarytos 

galimybės jiems kritiškai mąstyti, spręsti problemas, siekti aukščiausios įmanomos pažangos. 

Pagalba planuojant karjerą yra labai gera (4 lygis), išskyrus rodiklį ,,Pagalba renkantis 

mokymosi kryptį“, kuris vertinamas gerai (3 lygis).  

Pagalbą planuojant karjerą Centre koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

bendradarbiaudami su tėvais, socialiniais partneriais šią pagalbą teikia pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių vadovai, auklėtojai. Ugdymo karjerai programa integruojama į klasių valandėles, 

popamokinę veiklą. Iš pokalbių su direktoriaus pavaduotoja paaiškėjo, kad teikiant pagalbą 

renkantis mokymosi kryptį sudaromi mokinių karjeros kompetencijų ir pasiekimų aplankai, 

kuriuose fiksuojami mokinių gebėjimai, polinkiai. Mokiniai gali rinktis jų ugdymosi poreikius 

atitinkančias neformaliojo švietimo, popamokines veiklas, bet jiems nesiūlomos pasirenkamosios 

programos. Pastebėtina, kad vyraujanti tradicinė pamokos paradigma nesudaro mokiniams 

galimybių taikyti įvairių mokymosi būdų, projektuojant juos bei mokymosi rezultatus į ateitį.  

Kryptingai vykdomas Centro mokinių profesinis konsultavimas ir informavimas, 

supažindinimas su tolesnio mokymosi galimybėmis. 1–10 klasėse vedamos klasės valandėlės, nuo 5 

klasės sudaromi mokinio karjeros kompetencijų ir pasiekimų aplankai, kurie 6–10 klasėse 

papildomi. Psichologė vykdo 9–10 klasių mokinių karjeros įvertinimą, konsultuoja mokinius savęs 

pažinimo, sprendimų priėmimo klausimais. Organizuojamos išvykos į kitas ugdymo įstaigas 

(Kauno Taikomosios dailės mokyklą, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, Kauno darbo 

biržos jaunimo darbo centrą, Kauno Maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą, Kauno apskrities 

gestų kalbos vertėjų centrą, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą ir kt.). 

Organizuojami 10-os klasės mokinių susitikimai su VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 

įdarbinimo specialiste (susipažįstama su įsidarbinimo galimybėmis), Centro buvusiais mokiniais, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) – įvairių profesijų atstovais, turinčiais klausos sutrikimų, 

Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos specialistais (konsultacijoms profesijos 

pasirinkimo klausimais). Pradinėse klasėse organizuojama integruota savaitė, kurios metu į Centrą 
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kviečiami tėveliai, vykstama į tėvelių darbovietes, popamokinė veikla taip pat skiriama karjeros 

ugdymui. Kalbinti Mokinių tarybos nariai gebėjo pateikti pavyzdžių, patvirtinančių teikiamą 

pagalbą renkantis tolimesnę mokymosi įstaigą ir profesiją. Kryptinga veikla planuojant karjerą 

užtikrina beveik visų mokinių sėkmingą tolesnį mokymąsi. 

Centro tėvų pedagoginis švietimas yra geras (3 lygis), išskyrus rodiklį „Tėvų švietimo 

politika“, kuris vertinamas labai gerai (4 lygis). 

Tėvų pagalba mokantis tinkama. Centre parengtas ir nuosekliai įgyvendinamas darbo su 

mokinių tėvais ir mokinių tėvų švietimo planas. Pokalbiai su Centro taryba, Vaiko gerovės 

komisija, administracija leidžia teigti, jog Centre taikomi įvairūs bendravimo ir bendradarbiavimo 

su tėvais metodai, skatinantys tėvų pagalbą mokantis. Klasės vadovai ir mokinio auklėtojas, 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai su mokinių tėvais bendradarbiauja telefonu (jei tėvai turi 

klausos sutrikimą – SMS žinutėmis), naudojantis elektroniniu dienynu, organizuojami individualūs 

susitikimai su mokinių tėvais, tėvų dienos. Tėvams, negalintiems atvykti į Centrą, sudarytos 

galimybės gauti psichologo konsultacijas nuotoliniu būdu „Skype“ programa. Tėvai gauna 

sistemingą ir reguliarią informaciją apie vaikų pasiekimus, pažangą, pedagogai su tėvais aptaria jų 

vaikų socialinių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymosi lūkesčius. ,,Tėvų valandos“ metu 

pagalbos mokiniui specialistai ir Centro vadovai teikia konsultacijas, surdopedagogai konsultuoja 

tėvus klausos ir kalbos ugdymo namuose klausimais. Pokalbiuose akcentuota tėvų pagalbos svarba 

sprendžiant individualias vaiko problemas, kai sudaroma sutartis dėl problemos sprendimo būdų. 

Informacinė medžiaga tėvams publikuojama interneto svetainėje, stenduose. Vaiko gerovės 

komisijos nariai, Centro vadovai teigė, kad ne visi tėvai sėkmingai padeda savo vaikui mokantis: 

dėl skirtingos šeimos kalbinės aplinkos (tėvai girdintys, vaikas kurčias) ir tėvų negebėjimo 

bendrauti su vaiku lietuvių gestų kalba, mažėja tėvų įtaka vaiko auklėjimui, yra tėvų, kurie vengia 

konstruktyviai spręsti problemas, bendradarbiauti su mokykla. 

Tėvų švietimas vykdomas kryptingai, siekiant suteikti tėvams žinių apie sutrikusios 

klausos vaiko kalbos ypatumus, šeimos pagalbą vaikui. Šia tematika pateikiama medžiaga interneto 

svetainėje, organizuojami švietimo renginiai tėvams (bendradarbiaujant su tėvų forumu 

suorganizuotas renginys ,,Kur vaiko laimė ir sėkmė?“, bendradarbiaujant su UAB ,,Biomedikos 

techninis centras“ – renginys FM sistemų panaudojimo ir klausos bei kalbos reabilitacijos tema). 

Centro specialistai organizuoja švietimo renginius vaikų saugumo klausimais (tėvų susirinkimas 

,,Kad vaikai jaustųsi saugūs“, socialinių gebėjimų ugdymo programų ,,Zipio draugai“, ,,Įveikime 

kartu“ pristatymas). Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo programą 2015–2016 m. m. buvo 

suorganizuoti 3 susitikimai su 5–10 klasių mokinių tėvais: psichologė ir socialinė pedagogė 

mokinių tėvus supažindino su teorinėmis žiniomis ir įgūdžiais, kurių jų vaikai mokosi „Paauglystės 

kryžkelių“ programoje, praktinėje veikloje išbandė mokinių gyvenimo įgūdžių ugdyme taikomus 

metodus. Organizuojama Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupė Integracijos ir konsultavimo 

poskyrio tėvams. NMVA organizuotoje apklausoje teiginio ,,Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja 

vaiko ugdymo klausimais“ įverčio vidurkis – 3,5. Centro tarybos nariai akcentavo tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo svarbą, teigė, kad tėvai svarsto Centro veiklos dokumentus, inicijavo lauko 

klasės įrengimą, dalyvauja ,,Darom“ akcijose. Pastebėtina, kad organizuoti pedagoginį tėvų 

švietimą Centrui nėra paprasta, nes šios ugdymo įstaigos mokinių tėvai yra iš skirtingų Lietuvos 

vietų, tačiau vadovų ir pedagogų pastangomis ieškoma ir randama paveikių tėvų švietimo 

organizavimo formų. 

 

5. MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS 

 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro strateginis valdymas vertinamas labai 

gerai (4 lygis). 

Centro strategija veiksminga (4 lygis), išskyrus rodiklius „Mokyklos vizija, misija ir 

tikslai“ bei „Plano įgyvendinimas ir jo poveikis“, kurie vertinami gerai (3 lygis). 

2016–2018 metų Centro strateginį planą, metinius veiklos planus rengė direktoriaus 

įsakymu sudarytos darbo grupės, kurioms vadovavo direktorė. Strateginis planas patvirtintas ir 
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pradėtas įgyvendinti 2015 m. gruodžio mėn. Planas suderintas su Centro taryba, įstaigos savininku. 

Strateginiame plane pristatoma ugdymo įstaiga, pateikta situacijos analizė, suformuluota vizija, 

misija, ir filosofija, orientuota į negirdinčio vaiko asmenybės ugdymą ir bendruomenės pagalbą, 

strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, numatyta strategijos realizavimo vertinimas. 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai formuluojami remiantis ankstesnio plano įgyvendinimo ataskaita 

bei situacijos analize, Centro įsivertinimo duomenimis. Plane fiksuota atsakomybė už tikslų 

įgyvendinimą, numatyti finansiniai resursai planui įgyvendinti. Iš pokalbių su mokytojais, tėvais, 

analizuojant dokumentus paaiškėjo, jog Centro vizijos, misijos ir filosofijos kūrime dalyvavo visa 

mokyklos bendruomenė. Dėl vertybių Centro bendruomenė susitarė dar 2014 m., jos įvardintos 

vertintojų pokalbiuose su tėvais, mokytojais, mokiniais. Vertybės – saugi aplinka, atsakomybė, 

draugiški santykiai, dora, pagarba, bendruomeniškumas – skelbiamos koridoriaus stende, o 

vertybinių nuostatų ugdymas yra ryškus visoje Centro veikloje, tačiau jų aiškaus įvardinimo 

pasigesta strateginiame plane, jos neminimos ir metiniuose veiklos planuose. Konstatuotina, kad 

Centro vizijos (ateities vaizdinio) ir misijos (veiklos paskirties, esmės nurodymo) formuluotės yra 

nepakankamai aiškios, vizijos ir misijos teiginiams trūksta konkretumo, jie atkartoja vieni kitus. 

Planavimo procedūros kryptingos (4 lygis). Iš dokumentų analizės, pokalbių su Metodine 

taryba, Centro taryba, mokiniais, paaiškėjo kad planuojant mokyklos veiklą dalyvauja mokytojai, 

mokiniai, pagal išgales prisideda mokinių tėvai (pvz., svarstant planus teikia pasiūlymų). Rengdama 

strateginį planą, metinius veiklos planus, Centro bendruomenė išlieka nuosekli formuluodama 

tikslus. Keletą metų didžiausias dėmesys kreipiamas į mokinių mokymo ir mokymosi pažangos 

aspektus, remiantis ankstesnių metų veiklos plano įgyvendinimo analize, įsivertinimo duomenimis 

kasmet ši veikla tobulinama ir gilinama, siekiant geresnės ugdymo ir ugdymosi kokybės. Su 

planavimo dokumentų projektais mokytojai supažindinami Mokytojų tarybos posėdžio metu, jie 

svarstomi Centro taryboje, planai skelbiami interneto svetainėje. Galima teigti, kad planavimo 

procesai organizacijoje yra sklandūs ir skatina mokyklos pažangą. 

Planų kokybė ir dermė labai gera (4 lygis) ir vertinama kaip stiprusis mokyklos veiklos 

aspektas. Vertintojų komandai buvo pateikti Centro strateginiai, metiniai veiklos planai bei jų 

priedai, kuriuos išanalizavus buvo konstatuota, kad centro bendruomenė labai gerai planuoja savo 

veiklą. Strateginiame plane bei metiniuose veiklos planuose detaliai analizuojami ankstesniais 

metais pasiekti rezultatai, įsivertinimo duomenys, panaudoti finansiniai ištekliai. Remiantis visais 

šiais duomenimis, formuluojami kitų metų tikslai, priemonės, jų įgyvendinimo būdai, atsakingi 

asmenys, planuojamos lėšos. Vertintojai pastebi, jog visi metinių planų priedai, kurių vertintojams 

buvo pateikta net 19, orientuoti į bendrą visų mokyklos veiklos aspektų planavimą – juose 

numatytos priemonės suderintos su metiniu veiklos planu, detalizuojamos pagal veikos sritis, pvz. 

Metodinės tarybos plane sukonkretinti metinio veiklos plano aspektai, susiję su pamokos kokybe 

bei apibrėžta mokytojų metodinė veikla šiuo aspektu. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas ir 

numatytos priemonės kryptingai padeda siekti metinių veiklos tikslų ir uždavinių ir pan. Visuose 

planuose numatytos priemonės, finansiniai resursai jų įgyvendinimui bei terminai. Ilgalaikių ir 

trumpalaikių mokomųjų dalykų planų tikslai dera su mokyklos metiniais veiklos planais. Vertintojų 

komanda daro išvadą, kad centro bendruomenė turi aiškius susitarimus dėl mokyklos veiklos 

planavimo, vieningai siekia bendrų tikslų – mokinių mokymosi ir mokyklos pažangos.    

Plano įgyvendinimas ir jo poveikis tinkamas (3 lygis). Iš pokalbių su Centro 

administracija, mokytojais, tėvais paaiškėjo, kad bendruomenės nariai susipažinę su strateginiu bei 

metiniu veiklos planais, vieningai siekia bendrų rezultatų, net keletą kartų per metus analizuoja 

planų įgyvendinimo eigą. Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai kasmet pristatomi mokyklos 

bendruomenei. Centro bendruomenė džiaugiasi, kad pastaraisiais metais kreiptas dėmesys į 

mokymosi kokybę paskatino mokytojus analizuoti ir taikyti mokinių mokymosi kompetenciją 

ugdančius metodus, kurie pagyvino mokymosi procesą ir pagerino mokinių mokymosi pasiekimus: 

2015–2016 m. m. metinių įvertinimų vidurkis palyginus su ankstesnių mokslo metų vidurkiu 

pagerėjo 0,16 balo. Pokalbiuose su bendruomenės nariais paaiškėjo, jog įgyvendintos veiklos plano 

priemonės pagerino mokytojų ir auklėtojų bendradarbiavimą stebint ugdymo procesus ir padedant 

mokiniams atlikti namų darbus, suaktyvėjo tėvų įsitraukimas ir dalyvavimas Centro veikloje, 
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pagerintos edukacinės ugdymo įstaigos aplinkos. Vertintojų komanda atkreipia dėmesį, jog 

planuose nusakomi lūkesčiai labiau orientuoti į vykdomą veiklą nei į realius mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos siekius. Vertinimo metu konstatuota, kad tik pusėje Centro mokytojų stebėtų 

pamokų pamokos planavimas ir organizavimas buvo tinkamas (pamokos planavimas vertinamo 

vidurkis – 2,57), pateikti pasiekimų vertinimo pamokoje kriterijai buvo aiškūs mokiniams ir 

pamatuojami, susieti su mokymosi uždaviniu (vertinimo pamokoje vidurkis – 2,22), o ugdymo 

turinio diferencijavimas pamokose vertinamas kaip tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. Šie 

rezultatai rodo, jog 2016 m. Centro veiklos plano lūkesčiai, susiję su pamokos planavimo kokybe 

bei ugdymo turinio diferencijavimu ir individualizavimu, kuriuos įgyvendinus tikimasi, kad 70 

proc. mokytojų tinkamai planuos veiklą bei formuluos vertinimo kriterijus, yra nepakankamai 

pagrįsti.  

Centro įsivertinimas vertinamas gerai (3 lygis). Centro veiklai įsivertinti sudaryta 9 narių 

darbo grupė, kuriai vadovauja direktorės pavaduotoja ugdymui. Įsivertinimo grupė veiklą vykdo 

pagal direktoriaus patvirtintą planą, kuris yra Centro veiklos plano priedas. Analizuojant 

dokumentus, kalbantis su įsivertinimo grupės nariais, nustatyta, jog įsivertinimo grupės veikla 

organizuojama planingai ir nuosekliai. Kiekvienais metais (spalio mėn.) atliekamas Centro veiklos 

kokybės platusis įsivertinimas. Lapkričio mėn. įvertinimas Centro strateginio plano realizavimas ir 

metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimas. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė 

išanalizavus šių tyrimų rezultatus siūlo Centro tarybai tobulintinus rodiklius, o tarybai pritarus 

metinės veiklos plano rengimo grupė, remdamasi strateginio plano tikslais, metinio veiklos plano 

įgyvendinimo rezultatais ir pasirinktais giluminio vertinimo rodikliais, formuluoja kitų metų veiklos 

tikslus. Įsivertinimo grupė sausį–vasarį parengia 2 ir 4 lygio iliustracijas ir organizuoja pasirinktos 

srities (rodiklių ar probleminio klausimo) giluminį įsivertinimą. Įsivertinimas vykdomas įtraukiant į 

tyrimų organizavimą Centro bendruomenės narius. Duomenims rinkti taikant anketinės apklausos 

metodą naudojamasi IQES online.lt sistema, remiamasi stebėtų pamokų, dokumentų analize. 

Pokalbio su įsivertinimo grupe metu teigta, kad giluminis įsivertinimas vyksta iki birželio mėn., 

tačiau 2016 m. Centro veiklos įsivertinimo plane numatyta, kad giluminis įsivertinimas vyks iki 

lapkričio mėn. o rezultatų pristatymas – gruodžio mėn. Pokalbyje paaiškėjo, jog iliustracijų kūrime 

dalyvauja tik koordinacinės grupės nariai. Vertintojai rekomenduoja į iliustracijų kūrimą įtraukti 

visą mokyklos bendruomenę, susitariant dėl kokybės rodiklių, savivaldos grupėms patikėti 

rekomendacijų rengimą dėl veiklos tobulinimo. Vertintojai pastebi, jog metų pabaigoje tiek veiklos 

plano įgyvendinimą stebinti grupė, tiek įsivertinimo grupė, analizuodama giliojo įsivertinimo 

rezultatus, nagrinėja tuos pačius veiklos aspektus ir rekomenduoja atkreipti dėmesį į žmogiškųjų 

išteklių tausojimą, plačiojo ir giliojo įsivertinimo vykdymo ciklo organizavimą.  

Įsivertinimo rezultatų panaudojimas tinkamas (3 lygis). Išanalizavus Centro 2016–2018 m.  

strateginį planą, 2015 m., 2016 m. veiklos planus, pasikabėjus su įsivertinimo grupės, kitais Centro 

bendruomenės nariais, įvertinus Centro įsivertinimo metu išryškintus stipriuosius, tobulintinus bei 

pasirinktus tobulinti mokyklos veiklos aspektus, išryškėjo, jog Centro bendruomenė tinkamai 

naudojasi įsivertinimo metu gauta informacija. Pvz., plačiojo įsivertinimo išvadose įvardinami net 4 

Centro pasirinkti tobulinti aspektai: asmenybės tapsmas, mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; 

mokymosi organizavimas; vertinimas ugdymui. 2016 m. Centro veiklos plane formuluojant veiklos 

tobulinimo tikslus bei numatant jų įgyvendinimo priemones, labiausiai akcentuoti mokinių 

mokymosi lūkesčių ir skatinimo, mokymosi organizavimo, asmenybės tapsmo pažangos skatinimo, 

o vertinimui kaip ugdymui plane skirtas mažesnis dėmesys. Centro veiklos tikslai jau keletą metų 

koncentruojami į mokymo ir mokymosi kokybės gerinimą, tačiau giliojo įsivertinimo iliustracijų 

rengimas bei giluminis priežasčių analizavimas tuo pat metu tobulinamų mokyklos veiklos aspektų  

leidžia laiku ir giliai pažvelgti į problemos esmę, nusistatyti priemones, kurios padėtų spręsti 

konkrečias su ugdymu ar mokinių savijauta susijusias problemas. Vertintojai ragina mokyklos 

bendruomenę įsivertinimo rezultatus viešinti Centro interneto tinklalapyje pabrėžiant, kuo įstaiga 

yra stipri, ir taip didinant visuomenės pasitikėjimą Centro vykdoma veikla. Pastebėtina, kad 

atsakinga ir susitelkusi Centro pedagogų bendruomenė turi visas galimybes tobulinti ir gilinti 

įsivertinimo rezultatų panaudojimo efektyvumą.  
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Vadovavimo stilius veiksmingas (4 lygis). Lyderystė įvertinta gerai (3 lygiu.), o valdymo 

demokratiškumas vertinamas labai gerai (4 lygis) ir yra stiprusis Centro veiklos aspektas 

Centrui vadovauja įsipareigojusi ir darniai dirbanti vadovų komanda, kuri aiškiai 

pasiskirsčiusi vadybines funkcijas, geba inicijuoti ir telkti komandas bei nukreipti jų darbą, 

užtikrina tinkamą komunikaciją bendruomenėje. Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, apibendrinus 

pokalbių su Centro taryba, Metodine taryba, Mokinių taryba rezultatus paaiškėjo, kad mokykloje 

sprendimai priimami vadovaujantis demokratiniais principais, į Centrui svarbius veiklos procesus 

(pvz., strateginio, metinių veiklos planų, jų įgyvendinimo ataskaitų aptarimas, išteklių panaudojimo 

planavimas ir kt.) įtraukiama visa bendruomenė bei savivaldos institucijos. Centro taryba aktyvi, 

inicijuoja pokyčius gerinant ugdomąja aplinką, telkiant tėvų bendruomenę. Tėvų ir Centro 

bendradarbiavimas vykdomas vadovaujantis Centro ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendravimo, bendradarbiavimo ir švietimo tvarkos aprašu. Centre kasmet rengiamas ir 

įgyvendinamas Darbo su mokinių tėvais ir mokinių tėvų švietimo planas. Pasak tėvų ir mokinių, 

Centro administracija atsižvelgia į mokinių poreikius bei tėvų išsakomą nuomonę. Pvz., mokinių 

prašymu buvo pakeistas pamokų tvarkaraštis (pirmadieniais pamokos prasideda nuo 9 val.), nes 

daug mokinių pirmadieniais atvažiuoja iš kitų miestų ar rajonų, tėvų iniciatyva buvo nupirktas 

autobusiukas, įrengta pavėsinė-lauko klasė, kartu sprendžiamos kitos su mokinių poreikiais 

susijusios problemos. Centro bendruomenė dirba sutelktai, siekia bendrų tikslų. Mokytojų 

komandos bendradarbiauja tarpusavyje, taikomi kolegialaus grįžtamojo ryšio principai, mokytojai 

kartu su mokiniais vykdo įvairius mokyklos, miesto, šalies ir tarptautinius projektus, rengia 

metodines priemones. Vertintojai daro išvadą, jog mokyklos valdymo procesai yra sklandūs, 

priimtini visiems bendruomenės nariams.   

Lyderystė Centre vertinama gerai (3 lygis). Mokytojai, tėvai, mokiniai pokalbiuose teigė, 

kad Centro direktorė, pavaduotoja ugdymui yra bendruomenės lyderės. Mokiniai ir mokytojai, 

pavaduotojas ūkiui išskyrė lyderius iš darbuotojų (socialinė pedagogė, psichologė, technologijų ir 

geografijos mokytoją), bei mokinių (mokiniai, atstovaujantys Centro taryboje). Centro Vaiko 

gerovės komisijai, mokytojų tarybai vadovauja direktorė, Metodinei tarybai, Įsivertinimo grupei – 

direktorės pavaduotoja ugdymui. Centre veikia aktyvi Mokinių taryba, kuri inicijuoja kultūrinius ir 

sportinius renginius, inicijuoja akcijas, projektus (pavyzdžiui, Mokytojo dienos, šv. Valentino 

dienos organizavimas, aktyvus dalyvavimas projektų „Noriu būti sveikas ir saugus“, „Savaitės be 

patyčių“ renginiuose, susitikimuose su buvusiais Centro mokiniais „Kur pasuko mano kelias ir kt.). 

Kalbantis su direktore paaiškėjo, kad tarp mokytojų lyderystės raiška nedidelė, nors pavedus suburti 

darbo grupę ar atlikti darbus komandose, mokytojai šias užduotis puikiai įgyvendina. Vertintojai 

pastebi, jog biologijos-chemijos mokytoja aktyviai dirba su socialiniais partneriais (pvz., T. 

Ivanausko muziejumi, Kauno zoologijos sodu) įgyvendindama įvairius projektus, bibliotekininkė 

inicijavo „Knygų klubo“ veiklą, technologijų mokytoja subūrė bendruomenę ir rūpinasi aplinkų 

jaukumu bei puošyba. Visi mokyklos bendruomenės nariai sutartinai teigia, jog viena iš Centro 

stipriųjų pusių – tarptautinių, šalies projektų bei kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir 

įgyvendinimas, dalijimasis patirtimi dalyvaujant gerosios darbo patirties sklaidos renginiuose. 

Centre dirbantys mokytojai įgyvendindami projektus, kvalifikacijos tobulinimo projektus 

demonstruoja lyderystę, kuri gali dar labiau atsiskleisti įgalinus mokytojus, pagalbos specialistus, 

prisiimti atsakomybę ir už Metodinės tarybos, įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos veiklą 

taip stiprinant mokytojų lyderystę ir profesinį tobulėjimą.  

Personalo valdymas vertinamas labai gerai (4 lygis), o personalo darbo organizavimas yra 

stiprusis Centro veiklos aspektas.  

Centre dirba 43 pedagoginiai darbuotojai, iš jų – 3 mokyklos vadovai, 17 mokytojų, 8 

auklėtojai, bibliotekininkė bei 15 pagalbos specialistų. 3 darbuotojams Centras yra nepagindinė 

darbovietė. 8 pagalbos mokiniui specialistai, 2 neformaliojo švietimo mokytojai dirba Centro 

integracijos ir konsultavimo poskyryje. Centre yra pakankamai techninio personalo, kuris dirba jau 

ne pirmus metus. Pedagoginių darbuotojų kaita vyksta nuosekliai dėl mažėjančio mokytojų krūvio, 

susijusio su mokinių skaičiaus mažėjimu, dėl mokytojų pensinio amžiaus bei dėl sudėtingos darbo 

specifikos. Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu (2014 m. rugpjūčio 29 d. 
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ŠMM įsakymas Nr. V-774) Centro darbuotojams keliami ypatingi reikalavimai dėl jų 

kvalifikacijos: visi mokytojai, ugdantys kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius (kochlearinių implantų 

naudotojus) specialiosiose klasėse/grupėse, turi turėti surdopedagogo kvalifikaciją ar tam 

prilygstantį pasirengimą. Ugdymas Centre vyksta lietuvių ir lietuvių gestų kalba, todėl visi 

darbuotojai, dalyvaujantys ugdymo procese, privalo mokėti lietuvių gestų kalbą. Pasak centro 

vadovų, atrenkant personalą jie nuolat susiduria su problemomis, nes Lietuvoje nėra rengiami 

surdopedagogai bei nėra sudarytos sąlygos pedagogams, pradėjusiems dirbti mokykloje, mokytis ir 

išmokti lietuvių gestų kalbos. Centro administracija pati ieško būdų, kaip padėti pedagogams: 

sudaromos sąlygos mokytis gestų kalbos organizuojant gestų kalbos pamokas Centre, visi 

darbuotojai skatinami mokytis gestų kalbos savarankiškai iš gestų kalbos žodynų (tiek spausdintų, 

tiek esančių elektroninėje erdvėje). Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. Centre pradėjo dirbti trys nauji 

mokytojai, kurie per metus turės galimybę įgyti teisę dirbti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

(kochlearinių implantų naudotojų) klasėje išklausydami ne mažiau kaip 40 valandų 

surdopedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą, kurios viena iš 

rengėjų buvo Centro direktorė. Vienas mokytojas, neturintis pedagogo kvalifikacijos, šiuo metu 

studijuoja ir per metus įgis reikiamą kvalifikaciją. Centre dirbančio personalo kvalifikacija gera: yra 

17 vyresniųjų mokytojų (auklėtojų, surdopedagogų), 9 metodininkai (mokytojai, auklėtojai, 

surdopedagogai, spec. pedagogai), 1 surdopedagogas ekspertas. Kiti pedagogai turi žemesnes 

kvalifikacijas. Palyginus stebėtų pamokų, kurios numatytos ugdymo plane vidurkius, akivaizdu, jog 

mokytojų, ugdančių mokinius kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų klasėse, kvalifikacija šioje ugdymo 

įstaigoje neabejotinai daro įtaką bendrajai mokinių ugdymo (-si) kokybei. Apibendrinti stebėtų 

pamokų vidurkiai pagal mokytojų kvalifikacines kategorijas pateikiami 10 lentelėje.    

 

Pamokos veiklų pagal mokytojų kvalifikacines kategorijas apibendrintas vertinimas 

 

 10 lentelė 

Kvalifikacinė kategorija Neatestuotas Mokytojas Vyr. mokytojas Metodininkas 

Vertinimas 1,71 2,56 2,78 2,91 

 

Dėmesys personalui kryptingas (4 lygis). Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, kalbantis su 

Metodine taryba, direktore, išsiaiškinta, jog mokyklos vadovai dalykiškai ir geranoriškai bendrauja 

ir bendradarbiauja su darbuotojais, rodo jiems tinkamą dėmesį. Darbuotojų skatinimo tvarka yra 

aptarta Centro darbo tvarkos taisyklėse, kasmet rengiamas Darbuotojų kompetencijų tobulinimo 

planas bei sudaromos sąlygos darbuotojams tobulinti kompetencijas tiek visiems kartu dalyvaujant 

seminaruose, kurie užsakomi mokykloje atsižvelgiant į centro metų veiklos prioritetus, tiek ir 

individualiai. Mokytojai skatinami bendradarbiauti, dalintis patirtimi, įstaigoje taikomas kolegialus 

grįžtamasis ryšys. Pasak centro direktorės, siekiama, jog visų darbuotojų kvalifikacija atitiktų 

reikalavimus, todėl centras sumoka už specialiosios psichologijos ir pedagogikos kursus 

mokytojams, kurie neturi šio pasirengimo. Ugdymo įstaigoje numatytas kvalifikacijos tobulinimo 

metu įgytų kompetencijų vertinimas ir aptarimas, vykdoma dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose apskaita. Mokytojams, kurie pradeda dirbti mokykloje, skiriamas mentorius. 

Darbuotojai visada pasveikinami jubiliejų proga, už nuopelnus jie skatinami padėkos raštais, visi 

centro darbuotojai kviečiami į kalėdinius, kitus centro renginius, bendruomenės šventę, akciją 

„Darom“ ir pan. Nors Centro darbuotojų atlyginimams dėl lėšų stygiaus taikomas minimalus 

koeficientas, pasak direktorės, kartais pavyksta paskatinti visus darbuotojus simboliškomis 

vienkartinėmis išmokomis, siekiama aprūpinti jų kabinetus pageidaujamomis mokymo 

priemonėmis. Nuoseklus ir kryptingas dėmesys personalui sudaro sąlygas konstruktyviam 

bendravimui ir personalo tobulėjimui, padeda kurti gerą centro mikroklimatą.   

Personalo darbas organizuojamas veiksmingai (4 lygis) ir yra stiprusis centro veiklos 

aspektas. Darbuotojų teisės ir pareigos apibrėžtos darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašuose. 

Visus svarbiausius klausimus, susijusius su Centro veikla, administracija, mokytojai teikia svarstyti 

Centro tarybai. Centre buriamos komandos strateginio plano, metinio veiklos plano parengimui ir 
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įgyvendinimo stebėsenai, pedagogai dalyvauja nuolat veikiančios Vaiko gerovės komisijos, 

Metodinės Tarybos, trijų metodinių gupių ir įsivertinimo grupės veiklose. Taikant kolegialų 

grįžtamąjį ryšį, pedagogai skatinami reflektuoti, bendradarbiauti, nuolat mokytis ir panaudoti savo 

galimybes. Centras didžiuojasi pedagogų komandų pasiekimais įgyvendinant šalies ir tarptautinius 

projektus. Nuo 2012 m. iki šių metų Centre įgyvendinti 5 tarptautinių partnerysčių bei šalies 

projektai, kurie prisidėjo prie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunimo bendravimo tarptautiniu mastu, 

skatino jų sportinę, kultūrinę veiklą, o tarptautinės Leonardo da Vinči programos partnerystės tinklų 

projekto „Skleiskite gestą – profesinės gestų kalbos sklaida Europoje“ įgyvendinimo metu sukurtas 

internetinis daugiakalbis gestų žodynas (www.spreadthesign.com), kuriuo kas mėnesį naudojasi 

apie 60000 lankytojų iš viso pasaulio. Centro mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų komandos 

yra parengusios ir įgyvendinusios kvalifikacijos tobulinimo programas „Švietimo pagalbos 

organizavimas ugdymo įstaigoje“, „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, 

mokymai“, „Pažangių technologijų panaudojimas veiksmingai mokinių, turinčių klausos sutrikimą, 

klausos ir kalbos reabilitacijai‘, vedusios web seminarus „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, 

ugdymo ypatumai“, „Inovatyvių idėjų taikymas SUP mokinių ugdyme“ bei kitus seminarus, kurių 

Centro pedagogai nuo 2013 m įvairiose šalies vietose pravedė net 15. Centro pedagogai kasmet 

rengia metodinės patirties sklaidos konferencijas, dalyvauja sklaidos renginiuose, yra publikavę net 

22 publikacijas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo klausimais, parengę skaitmenines mokymo 

priemones, žodynus, vadovėlį. Šiomis priemonėmis naudojamasi visose šalies mokyklose, kuriose 

ugdomi kurtieji ir neprigirdintys bei kochlearinius implantus naudojantys mokiniai. Apibendrinant 

galima teigti, kad Centro personalo darbas organizuojamas labai gerai, mokytojų komandos veikia 

rezultatyviai, darniai, o visa bendruomenė nuolat ir vieningai siekia organizacijos pažangos.    

Materialinių išteklių valdymas vertinamas labai gerai (4 lygis), išskyrus turto valdymą, 

kuris vertinamas gerai (3 lygis).   

Lėšų vadyba vertinama labai gerai (4 lygis). Centras yra finansiškai savarankiška biudžetinė 

įstaiga, kurio veikla finansuojama pagal 8 programas, iš kurių didžią dalį sudaro mokinio krepšelio 

lėšos, skiriamos ugdymo plano įgyvendinimui. Centro ūkio išlaikymas yra finansuojamas iš 

specialiosios valstybės dotacijos, integracijos ir konsultavimo poskyrio veiklos išlaikymą finansuoja 

Kauno m. savivaldybė. Centro bendruomenė siekia pritraukti papildomų lėšų dalyvaudama 

įvairiuose tarptautiniuose ir šalies projektuose, inicijuoja 2 proc. GPM lėšų pritraukimą. 

Tarptautinių projektų iš ES Švietimo mainų paramos fondo ERASMUS+ programos projektų 

„Spread Share-Connecting trainers of Deaf Pupils in Europe” ir projekto ,,Deaf learning” vykdymui 

Centrui 2015 m. pervesta 24164 eurų. 2015 m. gyventojų pajamų mokesčio Centras gavo apie 1000 

eurų, iš trumpalaikės nuomos pavyko surinkti 300 eurų. Ugdymo įstaiga įsisavino Valstybės 

investicijų projekto lėšas, už kurias palaipsniui buvo remontuojamos bendrabučio patalpos. 

Kalbantis su Centro taryba, Metodine taryba, direktore, pavaduotoja ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams, bibliotekininke paaiškėjo, jog turimas lėšas administracija planuoja ir 

naudoja racionaliai, atsižvelgdama į mokinių ugdymosi ir ugdymo proceso organizavimo poreikius: 

skiriama lėšų mokymo priemonėms, darbuotojų kvalifikacijai, mokinių pažintinei veiklai. Lėšos 

valdomos skaidriai, administracija visada atsiskaito bendruomenei už jų panaudojimą. Aktyvi 

Centro taryba svarsto, kaip geriausiai panaudoti 2 proc. GPM lėšas. Tėvų iniciatyva buvo įrengta 

pavėsinė-lauko klasė, įsigytas mokyklinis autobusiukas, kuris šiuo metu jau yra sugedęs, o jo 

remontui Centro turimų lėšų neužtenka. Dėl to yra apsunkintas mokinių, kurie negali savarankiškai 

atvykti į Centrą, pavėžėjimas. Kalbantis su direktore bei Centro buhaltere, išanalizavus dokumentus 

paaiškėjo, kad MK lėšų Centrui kasmet pritrūksta (vidutiniškai apie 30 proc.) Mokinio krepšelio 

metodika nepalanki specialiosioms mokykloms, kuriose mokosi vaikai, turintys didelių arba labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. PPT išvadose šiems mokiniams yra skiriama švietimo 

pagalbos specialistų (surdopedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio, pedagogo, 

mokytojų padėjėjų) pagalba, o tai reikalauja didesnių finansinių išteklių, nei mokykla gauna pagal 

MK finansavimą. Net ir optimaliai komplektuojant klases, MK lėšų nepakanka. Dėl šių priežasčių 

pedagoginių darbuotojų atlyginimai yra skaičiuojami taikant mažiausią tarnybinio atlyginimo 

koeficientą, jiems mokamas tik 5 proc. priedas. Skurdus MK finansavimas atsiliepia ir mokinių 

http://www.spreadthesign.com/
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ugdymui – ugdymo planas rengiamas skiriant minimalų pamokų skaičių, Centras negali naudoti 

pamokų, skirtų mokinių ugdymo (-si) poreikiams tenkinti. Ūkio lėšų Centro pritrūksta, trūkstamas 

lėšas kompensuoja Kauno m. savivaldybė. Darytina išvada, jog ugdymo įstaigos lėšų valdymas yra 

sudėtinga, tačiau Centro administracijos sėkmingai valdoma problema, o už jos  tinkamą 

išsprendimą atsakomybę turėtų prisiimti švietimo politikos formuotojai. Vertintojų komanda taip 

pat ragina Kauno m. savivaldybės Švietimo skyrių padėti Centrui įsigyti mokyklinį autobusiuką, 

kas išspręstų mokinių su klausos negale atvykimo į mokyklą problemą.  

Turto valdymas vertinamas gerai (3 lygis). Kalbantis su ugdymo įstaigos bendruomenės 

atstovais paaiškėjo, jog Centras stengiasi visais įmanomais būdais apsirūpinti reikiamomis mokymo 

priemonėmis, kurios užtikrintų tinkamą ugdymo organizavimą. Centro bibliotekoje yra 12 782 

egzempliorių (8 495 pavadinimų) spaudinių bei mokymo priemonių, 9 628 egzemplioriai vadovėlių, 

pakankamai žemėlapių, plakatų. Bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo 

programas, mokytojų pageidavimus. Bibliotekoje-informaciniame centre įdiegta kompiuterinė 

mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS, įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos 

mokiniams, kur jie gali ruošti namų darbus, naršyti internete, čia teikiamos spausdinimo, 

kopijavimo paslaugos mokiniams ir mokytojams. Vadovėlių, skirtų bendrojo ugdymo mokykloms ir 

mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais (su ,,S“ raide) netrūksta. Centras turi naujausias 

mokymo priemones, skirtas mokiniams, turintiems klausos sutrikimų, tačiau trūksta 

priemonių/vadovėlių nuosekliam dalyko mokymui, surdopedagogams (SPPC 2014 m. išleistų 

priemonių, skirtų klausos negalę turinčių mokinių tarčiai ugdyti). Centro pedagogai patys yra 

parengę mokymo priemonių, pamokoms rengia pateiktis (pritaikydami ugdymo turinį), vaizdinę 

medžiagą, kurią galima rasti internete http://www.it.nim.kaunas.lm.lt/index.php/kompiuterines-

mokomosios-priemones. Centro turimais duomenimis, 90 proc. įstaigos mokytojų naudoja 

informacines technologijas ugdymo procese, 100 proc. surdopedagogų savo individualiuose 

užsiėmimuose taiko IT ir naudojasi SMP (Speech Viewer, Otto garsų pasaulis ir kt.) priemonėmis. 

Vertinimo savaitę nustatyta, jog beveik visose surdopedagogų pamokose programos naudotos 

tikslingai ir turėjo motyvuojantį poveikį mokinių ugdymuisi. Stebint mokytojų pamokas, 

konstatuota, jog beveik visi mokytojai pamokose taiko informacines technologijas kaip vaizdumą 

didinančią priemonę, labai aktualią Centre ugdomiems mokiniams, tačiau stebėtose pamokose 

informacinės technologijos naudotos kaip statiškos plokščios projekcijos raiška dažnai dubliavo 

vadovėlio medžiagą, trūko tikslingesnio, mokinius sudominančio IT galimybių ar kitų priemonių 

panaudojimo. 63 proc. vertinimo savaitę stebėtų pamokų priemonės ir ugdymo aplinka išnaudota 

labai gerai arba gerai. (žiūr. 11 lentelę). 

 

Ugdymo aplinkos apibendrintas vertinimas (N=46) 

     11 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

8 pamokos 21 pamoka 17 pamokų 0 pamokų 

17,4 proc. 45,6 proc. 37,0 proc. 0 proc. 

 

Centro aplinkos panaudojimo pamokose vertinimo vidurkis yra 2,67 (NMVA duomenimis, 

šalies pagrindinių mokyklų vidurkis šiuo aspektu – 2,64). Veiksmingai IT bei kitos mokymo 

priemonės panaudotos 10 kl. chemijos, 6 kl. geografijos, 7 ir 9 kl. gestų k., 7 kl. žmogaus saugos,8 

kl. fizikos, 6 kl. lietuvių k. 5 kl. istorijos pamokose. Darytina išvada, jog Centro mokytojai turi 

galimybių pasimokyti vieni iš kitų, kaip dar geriau naudoti turimus resursus mokinių mokymosi 

motyvacijai didinti ir pasiekimams gerinti. Centro patalpų panaudojimas vertinamas labai gerai (4 

lygis). Analizuojant pateiktus dokumentus, kalbantis su Centro taryba, direktoriaus pavaduotoju 

ūkiui konstatuota, kad Centre planingai atnaujinamos ir kuriamos naujos mokinių poreikiams 

pritaikytos mokymosi ir laisvalaikio erdvės. Visų klasių (9 klasių komplektai) mokiniai turi savo 

klasių patalpas, kuriose atlieka namų darbus, jose vyksta klasės valandėlės, kita popamokinė veikla, 

skelbiama klasės mokiniams aktuali informacija, klasės elgesio taisyklės. Centre yra įrengta 10 

dalykų kabinetų, kuriuose vyksta didžioji dalis pamokų. Visi pagalbos mokiniui specialistai turi 

http://www.it.nim.kaunas.lm.lt/index.php/kompiuterines-mokomosios-priemones
http://www.it.nim.kaunas.lm.lt/index.php/kompiuterines-mokomosios-priemones
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atskirus kabinetus, aprūpintus reikiamomis mokymo priemonėmis bei kompiuterizuota darbo vieta. 

Yra 12 specialistų kabinetų, sporto ir aktų salės, lauko teritorijoje – sporto įrenginių aikštelė, daug 

vietos žaidimams, pavėsinė-lauko klasė. Centro bendrabutis renovuotas, šiuolaikiškas, estetiškas, 

viename kambaryje gyvena po 3–4 mokinius, jiems sudarytos labai geros gyvenimo sąlygos. 

Bendrabutyje yra poilsio kambarys, poilsio zona, parengtos edukacinės aplinkos, kuriose vaikai gali 

žaisti, ilsėtis, mokytis. Mokyklos valgykla nedidelė, bet jauki ir švari. Bibliotekos-informacinio 

centro erdvėje mokiniai turi galimybių turiningai praleisti laisvalaikį, čia vyksta pamokos, 

neformaliojo švietimo veiklos, susitikimai su rašytojais ar įdomiais žmonėmis, vedami seminarai. 

Išskirtinas jaukus ir reprezentatyvus I aukšto vestibiulis, kuriame įrengta zona poilsiui, labai gerai 

įrengtas mitybos kabinetas, Centras turi patalpą, kuri pritaikyta judesio korekcijos užsiėmimams, 

joje mokiniai gali pailsėti. Visos Centro patalpos jaukios, švarios, išradingai ir kūrybingai papuoštos 

mokinių darbais. Vertintojai atkreipė dėmesį, kad mokyklos sporto salės patalpos akivaizdžiai per 

mažos tinkamai organizuoti sportinę veiklą, be to, salė įrengta trečiame aukšte, todėl labai jautriems 

vibracijai kurtiesiems ir neprigirdintiems mokiniams sunku mokytis žemiau esančiuose kabinetuose. 

Vertintojų komanda vizito metu kreipėsi į įstaigos savininko – Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus atstoves (pokalbyje dalyvavo Švietimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojai Ona Visockienė, vyriausioji specialistė Asta Paliokaitė) dėl tinkamos sporto salės šios 

ugdymo įstaigos mokiniams įrengimo. Centras sumaniai panaudoja mokyklos lauko aplinką 

mokinių ugdymui: tėvų ir mokyklos personalo dėka, mokyklos kieme įrengta lauko klasė-pavėsinė, 

kuria mokytojai ir mokiniai labai džiaugiasi. Apibendrinusi visą surinktą informaciją vertintojų 

komanda daro išvadą, jog mokyklos edukacinės aplinkos racionaliai ir kūrybingai panaudojamos 

bei pritaikomos mokinių ugdymui (-si).  

 

III. CENTRO SAVĘS VERTINIMO VEIKSMINGUMAS 

 

Direktoriaus įsakymu patvirtintą Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro 9 nariai, 

kuriems vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Kiekvienų metų spalio mėn. atliekamas 

Centro veiklos kokybės platusis įsivertinimas. Siekiant proceso ekonomiškumo, veiklų tęstinumo 

įstaigai reiktų įvertinti dažnai atliekamo plačiojo įsivertinimo veiksmingumą ir pasvarstyti 

galimybes jį sieti su strateginio planavimo ciklu. Lapkričio mėn. atliekamas Centro strateginio, 

metinės veiklos planų įgyvendinimo vertinimas, po kurio veiklos kokybės įsivertinimo 

koordinavimo grupė siūlo Centro tarybai tobulintinas sritis. Metinės veiklos plano rengimo grupė 

formuluoja kitų metų centro veiklos tikslus, o įsivertinimo grupė parengia 2 ir 4 lygio iliustracijas ir 

organizuoja pasirinktos srities (rodiklių, probleminio klausimo) giluminį įsivertinimą. Svarbu 

pastebėti, kad įsivertinimo procesas nukreiptas į mokymo (-si) kokybės tobulinimą – Centras dvejus 

metus iš eilės tyrė temos ,,Mokymosi kokybė“ rodiklius. Tyrime didelis dėmesys skirtas ne tik 

pamokos organizavimui ir mokomosios medžiagos pritaikymui pagal mokinių galimybes ir 

poreikius, bet ir mokymosi mokytis bei mokymosi bendradarbiaujant metodams – metodinėse 

grupėse mokytojai aptarė metodus, labiausiai tinkamus klausos sutrikimą turinčių mokinių 

mokymui (-si), tarėsi dėl jų taikymo. Kaip teigiama vertintojams pateiktoje Centro pirminėje 

informacijoje, ,,metodų pasirinkimas prisidėjo prie mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo, nes 

palyginus 2014 ir 2015 metų mokinių metinių įvertinimų vidurkį, šis padidėjo 0,16 balo“. 

Pastebėtina, kad Centro veiklos kokybės įsivertinimas padeda įtraukti daugumą bendruomenės narių 

į mokyklos tobulinimo procesus bei plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą. Mokytojai 

įsivertinimą laiko stimulu tikslingai planuoti ir realizuoti kvalifikacijos tobulinimą, naujovių 

pamokoje diegimą. Centro vadovės yra įsitikinę, kad įsivertinimo rezultatai yra svarbiausi 

duomenys keičiant organizacijos kultūrą ir veiklos kokybę. Vertintojai konstatuoja, kad įsivertinimo 

rezultatai naudojami planuojant įstaigos veiklą ir tai yra vienas iš tinkamos planų dermės garantų. 

Vertintojai rekomenduoja Centro pedagogams aktyviau dalyvauti susitariant dėl siektinų 

veiklos kokybės požymių, t.y. kartu kurti, diskutuoti ir apsvarstyti veiklos kokybės iliustracijas, 

Metodinei tarybai, VGK ar kitoms savivaldos organizacijoms, kurių veikla susijusi su tobulintinu 
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turiniu, rengti rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo, o įsivertinimo grupei patikėti tik procesų 

koordinavimo funkciją. 

 

 

 

 

 

Mokyklų išorinio vertinimo                                                                        Jurgita Verikienė 

skyriaus metodininkė 
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PRIEDAS 

 

KKUNC KONTEKSTINIŲ duomenų suvestinė  

(pateikiama su išorinio vertinimo ataskaita kaip priedas) 
 

Bendra informacija apie mokinius, mokytojus, vadovus 

Mokinių ir klasių komplektų 

skaičius skirtingais mokslo 

metais 

Mokslo metai Komplektų skaičius Mokinių skaičius 

2014–2015 10 70 

2015–2016 10 63 

2016–2017 9 63 
 

 

Mokinių, paliktų kartoti kursą, 

skaičius 

2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m 

2 0 0 
 

 

Pedagogų 

skaičius  

Mokslo metai Skaičius 

2014–2015 Pedagogai (viso) 45 

 Iš jų: 

Mokytojai  20 

Pagalbos mokytojui specialistai 13 

Auklėtojai  12  

2015–2016 Pedagogai (viso) 42 

 Iš jų: 

Mokytojai  18  

Pagalbos mokytojui specialistai 14 

Auklėtojai  10 

2016–2017 Pedagogai (viso) 40 

 Iš jų: 

Mokytojai  17 

Pagalbos mokytojui specialistai 15  

Auklėtojai  8 
 

 

Socialinio, ekonominio konteksto duomenys  
 

 

 

* Jei mokykla tokių duomenų nerenka, neanalizuoja ir jūs negalite jų pateikti, prašome tai pažymėti.  

 

 

Vadovai (nurodyti pareigybes) Vadybinės kategorijos (mokyklos vertinimo metu) 

Direktorė Laimutė Gervinskienė I 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  Rasa 

Jankevičienė 

II 

Renata Valaitytė-Ramuckienė, Neformaliojo 

švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja 

II 

Mokinių šeimos* 
  

2014–2015 m. m.  2015–2016 m. m. 

Socialiai remtinos šeimos 7 8 

Probleminės šeimos 5 5 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos - - 

Pilnos šeimos 31 šeimos (35 vaikų) 34 šeimos (38 vaikų) 

Nepilnos šeimos 28 25 
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Kita informacija 
 

 
 

 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičius (iš viso) 

2014–2015 m. m.  2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m 

70 63 63 

 

Neformalusis švietimas* Mokykloje Už mokyklos ribų 

Lankančių mokinių skaičius: 59 (93,7 proc.) 54 (85,7 proc.) 28 (44,4 proc.) 

* 10 vaikų (15,9 proc.)  lanko 1 būrelį, 49 vaikai (77,8 proc.) lanko kelis būrelius. 

 

Pastarieji 

dveji mokslo  

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

Viduti-

niškai  

Pareng- 

4 kl.  

5-8 

kl.  

9-10 

kl. 

11-12 

kl.  

Viduti-

niškai 

Pareng-

4 kl. 

5-8 

kl.  

9-10 

kl 

11-

12 

kl.  

2014-2015 

m.m. 

101,50 59,14 108 138,2

1 

x 9,58 0,05 12,4

3 

15,6

3 

x 

2015-2016 

m.m. 

82,20 72,92 92,4

3 

76,80 x 5,40 2,48 7,71 6,2 x 

 

Mokslo metai 

Rajono (miesto) 

renginiuose 

Šalies  

renginiuose 

Tarptautiniuose  

renginiuose 
Dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų / 

laureatų 

skaičius 

2014-2015 

Pavadinimus žr. 

priede 

137 30 

apdov. 

208 154 

medaliai 

28 15 medalių 

2015-2016 

Pavadinimus žr. 

priede 

196 17 

apdov. 

185 114 

medalių 

7 11 medalių 

 

Projektai Socialiniai Mokomieji Bendruomenės Tarptautiniai 

Skaičius 

2016-2017 m. m. 

3 9 2 2 

* Socialiniai projektai – socialinius emocinius įgūdžius formuojančios programos ir projektai, 

nukreipti į santykius ir mikroklimatą (,,LIONS QUEST“,  „Antras žingsnis“ ir t.t.); 

 

Mokinių pavėžėjimo poreikis Iki 3 km Virš 3 km 

 Pagal ŠVIS 

duomenis 

Mokyklos 

patikslintais 

duomenimis 

Pagal ŠVIS 

duomenis 

Mokyklos 

patikslintais 

duomenimis 

Veža mokinių tėvai   - 6 - 20 

Veža mokykla - - - - 

 

Mokiniai,  

gaunantys nemokamą maitinimą 

Mokslo metai Mokinių 

skaičius 

Procentas nuo bendro  

(m. m.) mokinių skaičiaus 

2015-2016 48 76,2 

2016-2017 47 74,6 


