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Giluminio audito išvados ir rekomendacijos 

 

Pagalbinis rodiklis 2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, 

kūrybiškumas, sistemingumas vertinamas labai gerai t.y. priskiriamas 4 vertinimo lygiui. 

Išvados.  

1. Pasirinkti ugdymo metodai ir būdai atitinka lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendrąją 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą „Ąžuoliuko takeliu“ ir Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą. 

2. Vaikams sudarytos sąlygos padedančios tenkinti jų poreikius per pagrindinė jų amžiui 

būdingą veiklą – žaidimą. 

3. Visi pedagogai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ruošiantis 

ugdomajai veiklai. 

Rekomendacijos.  

Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kuriant motyvuojančią grupių edukacinę aplinką. 

 

Pagalbinis rodiklis 2.3.3. vertinamas gerai ir priskiriamas 3 vertinimo lygiui.   

 

Išvados 

1. Ugdytiniai skatinami pagyrimu, nuolat parenkamomis priemonėmis, skatinančiomis 

vaikų veiklą ir saviraišką. 



2.  Pedagogai aktyviai dalyvaujantys metodinėje veikloje ir ugdymo procese skatinami 

direktorės pagyrimais ir garbės raštais.  

3. Tėvai už edukacinės aplinkos kūrimą ir dalyvavimą darželio renginiuose 

apdovanojami padėkos raštais.  

4. Ugdytojų ir ugdytinių sąveika grindžiama partneryste, suaugusiųjų ir vaikų sąveika, 

paremta lygiavertiškumo principais, atsižvelgiant į ugdytinių individualius poreikius. 

5. Su vaikais tikslingai bendrauja lopšelio- darželio specialistai. 

 

Rekomendacija 

Siūlome sudaryti darbo grupę ir parengti darbuotojų skatinimo tvarką. 

 

Paskatinimas - vienas iš žmogaus elgesio korekcijos metodų. Pagyrimas yra teigiamų poelgių, 

savo galimybių patvirtinimo stimulas (L. Ostrivskaja). 

 

Pagalbinį rodiklį 2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas vertiname 3 lygiu. 

 

Išvada. Tikslinės, veiksmingos priemonės skatina visapusišką vaiko ugdymą ir palaiko 

ugdymo (si) motyvaciją. 

 

Rekomendacija. Išanalizavus pedagogų atsakymus išryškėjo nepakankamas 

bendradarbiavimas su tėvais. Siūlytume aktyviau bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, kviečiant juos 

dalyvauti ugdomojoje veikloje, gaminant didaktines priemones, siūlant kartu su vaikais atlikti 

užduotis namuose. 
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