
Tyrimas „Mokinių humanistinės kultūros ugdymas, panaudojant meninio 

ugdymo privalumus visame ugdymo procese“ 

 

Tyrimas vyko 2015 m. gegužę. Tyrimo tikslas-   įvertinti, kaip  įgyvendinamas vienas 

iš prioritetinių mokyklos veiklos  tikslų - mokinių humanistinės kultūros ugdymas, panaudojant 

meninio ugdymo privalumus visame ugdymo procese. Tai pakartotinas tyrimas, kurio duomenys 

padės įvertinti įvykusius pokyčius. Tyrimo forma- elektroninė mokytojų apklausa.   

 Remiantis tyrimo duomenimis, mokytojų nuomonė suskirstyta į 3 grupes: 

palankiausi veiklos įvertinimai (I), vidutiniškai palankūs (II) bei mažiau palankūs vertinimai, 

labiausiai tobulintinos veiklos sferos (III). 

 

I. Palankiausiai įvertinta: 

 mokykloje yra pakankama meninės ir kultūrinės veiklos formų ir būdų  pasiūla mokiniams,  

 mokykloje pakankamai pastebimi mokinių laimėjimai, pavykę darbai, jais nuoširdžiai 

pasidžiaugiama, 

 mokykloje aiškiai jaučiamas siekis būti bendruomene, ugdančia kūrybiškus ir iniciatyvius 

mokinius, 

 aktyvus mokinių saviraiškos skatinimas ne tik mokykloje (mieste, respublikoje, užsienyje),  

 mokinių skatinimas puoselėti kultūrinį meninį paveldą, 

 pastangos pažinti mokinių stiprybes ir jas  išnaudoti įvairioje raiškoje, siekis stiprinti jų 

savivertę,  

 galimybės mokiniams patirti sėkmę sudarymas, 

 etiketo ir kalbos kultūros svarbos suvokimo ugdymas, 

 mokinių sklandžios ir drąsios saviraiškos skatinimas. 

 

II. Vidutiniškai  palankūs vertinimai: 

 

 mokinių gebėjimo nudžiuginti ir  dalintis ugdymas,  

 tolerancijos naujovėms, kitokiam požiūriui, kultūrai ugdymas, 

 mokinių pastangų ir rezultatų atitikimo suvokimo skatinimas, 

 kūrybinio bendradarbiavimo, mokinių darnių santykių skatinimas, 

 empatijos, atjautos ugdymas, 

 mokinių kūrybiškumo, vaizduotės ugdymas, 

 socialinės pagalbos svarbos supratimo ugdymas, 

 mokytojų pastangos ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai vertinti savo  ir kitų darbus, 

 pamokose, neformalaus ugdymo užsiėmimuose sudarytos sąlygos, galimybės mokiniams 

atskleisti savo kūrybines galias,  

 komunikacijos menu skatinimas, 

 mokykloje tarp mokytojų ir mokinių vyrauja malonus bendravimo tonas, pagarba ir 

geranoriškumas, skatinantis mokinių kūrybines galias, interesus, 



 mokiniai pakankamai sulaukia pamokose pagyrimų, paskatinimo bei pripažinimo iš 

mokytojų, 

 mokinių skatinimas sekti  pavyzdžiais, pavyzdžių analizės gebėjimų ugdymas. 

 

III. Mažiausiai palankūs mokytojų įvertinimai: 

 

 Nuolatinis domėjimasis bei mokinių ugdymo(si) poreikių analizavimas, planuojant 

kultūrinio ugdymo bendradarbiavimo formas bei būdus, 

 ugdomi mokinių suvokimo ir analizės įgūdžiai,  

 atsakomybės prieš grupę, komandą, tarpusavio pagalbos skatinimas,  

 turinčių idėjų, iniciatyvių mokytojų  palaikymas,  pagalbos suteikimas, atsižvelgimas bei 

įsiklausymas į  jų siūlymus. 

 

 

                                                              Tyrimą koordinavo psichologė Ž. Gedgaudienė 


