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Švietimo pagalbos veiksmingumo vertinimas 

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 2022 m. atliko apklausą, dėl švietimo pagalbos 

veiksmingumo vertinimo. Direktorės sudaryta darbo grupė parengė elektroninę anketinę apklausą 

tėvams, kuria buvo siekiama išsiaiškinti tėvų nuomonę apie švietimo pagalbą, jos veiksmingumą 

lopšelyje-darželyje. Elektroninę anketinę apklausą sudarė 9 klausimai, buvo galima pasirinkti kelis 

atsakymo variantus, pateikti savo.  

Apklausos tikslas – įvertinti, kaip tėvai, kurių vaikams yra teikiama švietimo specialistų 

pagalba, vertina lopšelio-darželio „Žilvitis“ švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą. 

Uždaviniai:  

1. Išsiaiškinti tėvų nuomonę, dėl lopšelio-darželio švietimo pagalbos vaikui 

veiksmingumo. 

2. Išsiaiškinti, kokias švietimo pagalbos formas lopšelis-darželis teikia tėvams, 

siekiant  švietimo pagalbos veiksmingumo. 

3. Atskleisti švietimo pagalbos specialistų ir šeimos bendradarbiavimo svarbiausius 

aspektus siekiant švietimo pagalbos veiksmingumo. 

Anketa buvo siųsta 27 tėvams, iš jų 21 (77,8 proc.) dalyvavo apklausoje.  

Pirmu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokių švietimo pagalbos specialistų 

pagalba yra teikiama lopšelyje-darželyje. Duomenys atsispindi 1 paveiksle.  

 

 
1 pav. Švietimo pagalbos specialistų pagalba lopšelyje-darželyje 

1 paveikslo informacija rodo, tyrime dalyvavusių tėvų vaikams teikiama logopedo (21), 

socialinio pedagogo (2), specialiojo pedagogo (2), mokytojo padėjėjo (2), judesio korekcijos 

specialisto (1) pagalba. 

Antru anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, ar švietimo pagalbos specialistai kartu 

su tėvais aptaria, ko bus siekiama. Tyrimo duomenys parodė, kad visi apklausoje dalyvavę tėvai 

aptaria su švietimo pagalbos specialistais, ko bus siekiama. Tai rodo kokybišką bendradarbiavimą 

tarp tėvų ir švietimo pagalbos specialistų.  

Trečiu anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, ar  iškilus problemoms, sunkumams 

ugdymo procese pedagogai kviečia jas spręsti kartu. Tyrimo rezultatai atsispindi 2 paveiksle.  
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2 pav. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sprendžiant problemas 

Apklausos duomenys parodė, kad didžioji dalis (11) tėvų susidūrę su problemomis ir 

sunkumais jas sprendžia kartu su pedagogais, šiek tiek mažiau tėvų (9) teigia, kad nebuvo poreikio 

spręsti problemų. 1 respondentas neatsakė į klausimą. Tyrimo duomenys rodo, kad tėvai esant 

poreikiui bendradarbiauja su lopšelio-darželio pedagogais.  

Ketvirtu anketos klausimu siekiama sužinoti, kokiomis formomis švietimo pagalba 

teikiama tėvams lopšelyje-darželyje. Tyrimo duomenys atsispindi 3 paveiksle.  

 
3 pav. Švietimo pagalbos formos tėvams lopšelyje-darželyje 

 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad daugiausiai tėvų (20) gauna grupės pedagogų 

konsultacijas vaikų ugdymo, pasiekimų, iškilusių įvairių problemų klausimais. 19 tėvų atsakė, kad 

lopšelyje-darželyje gauna švietimo pagalbos specialistų konsultacijas. Apklausos rezultatai atskleidė, 

kad Vaiko gerovės komisijos konsultacijos (2), lopšelio-darželio organizuojamos paskaitos, 
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seminarai, konferencijos tėvams (2) yra vertinamos, kaip mažiausiai aktyvios švietimo pagalbos 

formos. 

Penktu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokiomis formomis švietimo 

pagalbos specialistai informuoja tėvus apie vaiką, jo ugdymosi pasiekimus. Apklausos duomenys 

pateikti 4 paveiksle.  

 
4 pav. Tėvų informavimo formos  

Atsakymai parodė, kad dažniausios informavimo formos – individualūs pokalbiai (19), 

tėvų susirinkimai (14), rečiausiai tėvai ir švietimo pagalbos specialistai bendrauja raštu (2).  

Apklausos metu buvo siekiama sužinoti, kokiu dažnumu tėvai gauna informaciją apie 

vaiko veiklą, pažangą, pasiekimus iš švietimo pagalbos specialistų. Tėvų atsakymai pateikti 5 

paveiksle.  

 
5 pav. Švietimo pagalbos specialistų teikiamos informacijos dažnumas 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad daugiausiai tėvų (15) gauna informaciją pagal 

poreikį, 4 – kelis kartus per metus ir 2 tėvai, kad informaciją gauna, kas savaitę. Anketoje taip pat 

buvo pateikti atsakymo variantai: kelis kartus per mokslo metus, kartą per mokslo metus, negaunu 

informacijos, kurių nepasirinko nei vienas apklausoje dalyvavęs respondentas. Tai rodo, kad švietimo 

pagalbos specialistai siekia atliepti tėvų poreikius, suteikti jiems visą reikalingą informaciją apie 

švietimo pagalbą lopšelyje-darželyje, vaiko pasiekimus ir daromą pažangą. 

Tėvų buvo klausiama, kaip dažnai jie patys kreipiasi į švietimo pagalbos specialistus dėl 

vaiko daromos pažangos ir pasiekimų. Apklausos atsakymai pateikti 6 paveiksle.  
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6 pav. Tėvų kreipimosi į švietimo pagalbos specialistus dažnumas 

Tyrimo duomenys atskleidė, kad dauguma tėvų (15) kreipiasi į švietimo pagalbos 

specialistus pagal poreikį, 3 tėvai – kelis kartus per mokslo metus, 3 – nesikreipia. Tai rodo, kad 

dauguma tėvų aktyviai įsitraukia į ugdymo procesą, domisi juo. Apklausos duomenys rodo, kad 

vyksta abipusis bendradarbiavimas tarp tėvų ir švietimo pagalbos specialistų ir galima daryti 

prielaidą, kad tėvai noriai kreipiasi į švietimo pagalbos specialistus.  

Apklausos metu buvo prašoma tėvų įvertinti teiginius, kurie užtikrina švietimo pagalbos 

specialistų ir šeimos bendradarbiavimo dermę. Ne visi respondentai įvertino visus teiginius. 

Rezultatai pateikti 1 lentelėje.   

 

1 lentelė. Švietimo pagalbos specialistų ir šeimos bendradarbiavimo dermė 

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai tėvų sutinka (18) ir iš dalies sutinka (2) su 

teiginiu „Vaikui teikiama jam paskirtų švietimo pagalbos specialistų pagalba“. Šiek tiek mažiau tėvų 

sutinka (16) ir iš dalies sutinka (5) su teiginiu „Laiku ir tikslingai gaunu individualias konsultacijas 

apie savo vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius“. Teiginio „Noriai kreipiamės konsultacijos į 

švietimo pagalbos specialistus“ įvertinimas (13 sutinka, 6 iš dalies sutinka) antrina 6 paveikslo 

duomenis, kad tėvai kreipiasi į švietimo pagalbos specialistus noriai. Su teiginiu „Vaiko pasiekimai 

ir pažanga atitinka šeimos lūkesčius“ dauguma tėvų sutinka (12) ir iš dalies sutinka (8), tai rodo, kad 
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Pagal poreikį Kelis kartus per mokslo metus Nesikreipiu

Teiginys   Sutinku  
Iš dalies 

sutinku   

Iš dalies 

nesutinku  
Nesutinku  

Švietimo pagalbos specialistai organizuoja 

individualias ir grupines konsultacines 

9 

(47.4%) 
7 (36.8%) 2 (10.5%) 1 (5.3%) 

Vaikui teikiama jam paskirtų švietimo pagalbos 

specialistų pagalba 

18 

(90.0%) 
2 (10.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Vaiko pasiekimai ir pažanga atitinka šeimos 

lūkesčius 

12 

(60.0%) 
8 (40.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Susitariame su švietimo pagalbos specialistais 

kokiu dažnumu bus vertinami vaikų pasiekimai ir 

pažanga, kokie informavimo būdai priimtiniausi 

12 

(63.2%) 
2 (10.5%) 5 (26.3%) 0 (0.0%) 

Numatytos konsultacijos yra patogiu laiku 
13 

(68.4%) 
3 (15.8%) 2 (10.5%) 1 (5.3%) 

Noriai kreipiamės konsultacijos į švietimo pagalbos 

specialistus 

13 

(68.4%) 
6 (31.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Laiku ir tikslingai gaunu individualias konsultacijas 

apie savo vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius 

16 

(76.2%) 
5 (23.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Domiuosi ugdymo procesu, noriai įsitraukiu į 

ugdymo tęstinumą namuose 

12 

(63.2%) 
6 (31.6%) 1 (5.3%) 0 (0.0%) 
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tėvai teigiamai vertina ne tik vaiko daromą pažangą ir pasiekimus, bet ir švietimo pagalbos specialistų 

teikiamą pagalbą. Su teiginiu „Numatytos konsultacijos yra patogiu laiku“ sutinka-13, iš dalies 

sutinka-3, iš dalies nesutinka-2, nesutinka-1 apklausoje dalyvavę tėvai. Šio teiginio įvertinimas rodo, 

kad daugumai tėvų konsultacijos yra patogiu laiku, tačiau 3 tėvams nėra patogus konsultacijų laikas, 

todėl būtina ieškoti būdų, kad visi tėvai galėtų patogiu metu konsultuotis su švietimo pagalbos 

specialistais.  Teiginio „Susitariame su švietimo pagalbos specialistais kokiu dažnumu bus vertinami 

vaikų pasiekimai ir pažanga, kokie informavimo būdai priimtiniausi“ įvertinimas rodo, kad dauguma 

tėvų sutinka su šiuo teiginiu, tačiau 5 apklausoje dalyvavę tėvai su šiuo teiginiu iš dalies nesutinka. 

Tai rodo, kad būtina su visais tėvais tariantis dėl švietimo pagalbos tikslų ir siekių, susitarti dėl vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo, jo dažnumo, informavimo būdų.  

Paskutiniu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip tėvai vertina švietimo 

pagalbos veiksmingumą lopšelyje-darželyje. Apklausos rezultatai atsispindi 7 paveiksle. 

 

 
7 pav. Švietimo pagalbos veiksmingumo vertinimas 

 Apklausos rezultatai atskleidė, kad 90,5 proc. (19) apklausoje dalyvavusių tėvų mano, 

kad švietimo pagalba lopšelyje-darželyje yra veiksminga. Po vieną apklausoje dalyvavusių tėvų 

mano, kad švietimo pagalba nepakankamai veiksminga ir negali atsakyti.  

Išvados 

1. Dauguma apklausoje dalyvavusių tėvų švietimo pagalbą lopšelyje-darželyje laiko 

veiksminga. Visi apklausoje dalyvavę tėvai sutinka ar iš dalies sutinka su teiginiu, kad vaiko 

pasiekimai ir pažanga atitinka šeimos lūkesčius 

2. Siekiant švietimo pagalbos veiksmingumo dažniausiai gauna grupių pedagogų ir 

švietimo pagalbos specialistų konsultacijas. 

3. Tėvai susidūrę su problemomis ir iššūkiais kreipiasi pagalbos į lopšelio-darželio 

pedagogus, švietimo pagalbos specialistus. Apklausa parodė, kad dažniausia bendradarbiavimo forma 

– individualūs pokalbiai, esant poreikiui tėvai gauna informaciją ir kreipiasi pagalbos į švietimo 

pagalbos specialistus.  

 

Rekomendacijos švietimo pagalbos specialistams ir grupių 

pedagogams 

 
1. Organizuoti paskaitas, seminarus, konferencijas tėvams švietimo pagalbos 

klausimais. 
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1 1

Veiksminga Nepakankamai veiksmiga Negaliu atsakyti
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2. Tariantis dėl švietimo pagalbos tikslų, susitarti kaip dažnai bus vertinami vaikų 

pasiekimai ir pažanga, kokiomis formomis bus informuojami tėvai.  

3. Aptarti su tėvais konsultacijų laiką, formas.  

 

 


