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Apklausos tikslas – apžvelgti, kaip sekasi 
įgyvendinti Rekomendacijas dėl visos dienos 
mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo, 
konkrečius VDM modelius.

Apklaustos visos VDM išbandyme 
dalyvaujančios mokyklos



Kokio pokyčio siekiate vykdant VDM veiklą?

Mokyklų tikslai pagal sritis Konkretūs tikslai pagal sritis

Tikslai, susiję su nauda mokiniams Pagerinti mokinių pasiekimus, individualią pažangą

Daugiau galimybių mokiniams rinktis įvairesnius ugdymo metodus,

būdus

Ugdyti mokinių socialines-emocines kompetencijas

Integruoti formalų ugdymą ir neformalų švietimą

Padidinti švietimo ir mokymosi pagalbos prieinamumo

Labiau atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius

organizuojant ugdymą

Stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius, didinti fizinį aktyvumą

Tikslai, susiję su nauda tėvams (globėjams,

rūpintojams)

Įtraukti tėvus, socialinius partnerius į ugdymo procesą

Gerinti sąlygas tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus

Užtikrinti mokinių saugumą po pamokų

Tikslai, susiję su nauda mokyklos bendruomenei Stiprinti mokyklos personalo vadybinius, ugdymo organizavimo

gebėjimus

Gerinti mokyklos įvaizdį, pasitikėjimą mokykla

Gerinti mokinių savijautą ir mokyklos mikroklimatą



VDM modelių atitikimas mokyklų poreikiams

• 67 proc. mokyklų pasirinktas VDM modelis atitinka 
mokyklos išsikeltus tikslus

• 97,5 proc. mokyklų VDM veikloje kartu su kitais 
mokiniais dalyvauja ir socialinę paramą gaunantys 
mokiniai, 80 proc. mokyklų – didelių ir labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, o 35 
proc. mokyklų – grįžtančių emigrantų vaikai.



VDM įgyvendinimo vertinimas pagal VDM 
uždavinius atspindinčius aspektus



VDM įgyvendinimo vertinimas pagal VDM 
uždavinius atspindinčius aspektus



Iššūkiai, su kuriais susiduriama įgyvendinant 
VDM:

Su mokyklų steigėjų 

kompetencija susijusios 

problemos:

• Mokyklinių autobusų trūkumas arba nesuderintas jų grafikas, mokinių nepalydėjimas iki

autobuso

• Lėšų VDM personalui finansuoti trūkumas

• Steigėjo neprisidėjimas prie VDM veiklos

Maitinimo organizavimo 

problemos:

• Maitinimo (pavakarių) trūkumas

• Maitinimo organizavimo problemos

Su personalu susijusios 

problemos:

• Nepakankamos dirbančio personalo kompetencijos

• Per mažas personalo atlyginimas

• Personalo stoka – sudėtinga pritraukti savanorius, rasti norinčių dirbti; Didelė specialistų

kaita dėl mažo atlyginimo ir kompetencijų trūkumo;

• Specialistų perdegimas

• Nepakankamas mokyklos bendruomenės įsitraukimas į VDM veiklas, susitelkimas

• Socialinių partnerių nepakankamas įsitraukimas arba nekokybiška pagalba

Ugdymo organizavimo 

problemos:

• Mokyklų vadovams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams trūksta organizacinių

kompetencijų suderinant tvarkaraščius

• Mokyklose trūksta patalpų, priemonių kokybiškai vykdyti VDM veiklą arba jos nepritaikytos

• Edukacinių užsiėmimų trūkumas už mokyklos ribų (pvz., sociokultūrinių programų ir pan.)
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KAS TOLIAU?


