
 
 

 „Atviri gyvenimui‘ 

projekto IPU (inovatyvios 

priemonės ugdymui) 

vertinimas 
 

 
Duomenys surinkti spalio 8 d.  

Viso surinkta 26 seminaro dalyvių vertinimo anketos.  

 

Dalyvių skaičius pagal užimamas pareigas pasiskirstė taip: 

 

Dorinio ugdymo (etika) mokytojai – 4 

Dorinio ugdymo (tikyba evangelikų reformatų) mokytojai -3 

Dorinio ugdymo (katalikų tikyba) mokytojai - 7 

Anglų k. mokytoja, klasės auklėtojas -1 

Biologijos mokytojas- 2  

Klasės auklėtojas -2 

Technologijų mokytojas,  klasės auklėtojas , mokyklos psichologas, -1 

Mokyklos VSC -5 

Socialinis pedagogas, klasės auklėtojas 1 

 

 

Vertinant buvo prašoma įvertinti priemonę pagal pateiktą poziciją 5-balėje sistemoje, kur 1 yra pats 

mažiausias vertinimas o 5 didžiausias.  

Dalyvių vertinimai apskaičiuoti procentais ir pateikti kiekvienos pozicijos atskirai diagramose  

 

1. IPU parengtos atsižvelgiant į SLURŠ programą. 

80 proc. dalyvių  įvertino 5 balais (labai gerai)   
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IPU parengtos atsižvelgiant į SLURš
programą

patenkinamai

gerai

labai gerai

https://apklausa.lt/f/pasitenkinimo-darbu-klausimynas-eb7dslb/answers.html


 
 

2. IPU parengtos atsižvelgiant į mokslinės informacijos naujumą ir  pritaikymo galimybes. 

  

 
 

 

3. IPU sudėtinga mokslinė informacija pateikta aiškiai, paprastai, patraukliai ir suprantama 

mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8%

24%

68%

IPU parengtos atsižvelgiant į mokslinės 
informacijos naujumą ir  pritaikymo galimybes.
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3. IPU sudėtinga mokslinė informacija pateikta 
aiškiai, paprastai, patraukliai ir suprantama 

mokiniams

patenkinamai

gerai

labai gerai



 
 

4. IPU tinka rengiantis pamokoms ar kitoms ugdymo veikloms.  

 

 

5. IPU tinka naudoti nuotoliniam mokymui(-si).  
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4. IPU tinka rengiantis pamokoms 
ar kitoms ugdymo veikloms. 

patenkinamai

gerai

labai gerai

16%

84%

5. IPU tinka naudoti nuotoliniam mokymui(-si)

gerai

labai gerai



 
 

6. Vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos 

užtikrinimui yra reikalinga ir teisinė informacija.  

 

 

7. IPU informacija yra pateikiama struktūruota ir nuosekli. 
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6. Vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui ir 
rizikingos lytinės elgsenos prevencijos užtikrinimui yra 

reikalinga ir teisinė informacija
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7. IPU informacija yra pateikiama struktūruota ir 

nuosekli.

gerai

labai gerai



 
 

8. IPU dizainas yra patrauklus, šiuolaikiškas ir asociatyvus. 

 

 

9. IPU patogios naudojimui (paprasta ir aiški navigacija). 
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8. IPU dizainas yra patrauklus, šiuolaikiškas ir 

asociatyvus.

blogai

patenkinamai

gerai

labai gerai
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9. IPU patogios naudojimui (paprasta ir aiški 
navigacija)

gerai

labai gerai



 
 

10. IPU man suteikė naujų žinių, kurios padės stiprinant vaikų ir jaunimo lytinės sveikatą ir 

vykdant rizikingos lytinės elgsenos prevenciją. 

 

  

11. Jūsų manymu, kokia informacija būtų naudinga papildyti internetinę svetainę „Atviri 

gyvenimui“ ?  

 

Dalyvių atsakymai (kalba netaisyta) : 

• Klasę padalijus į dvi dalis mergaičių ir berniukų grupes. Mergaitėms rodant informaciją apie 

vaisingumo sistemą, tuo pačiu būtų gerai ir berniukams turėti reikiamą informaciją (etikos 

mokytoja) 

• Gal aš praleidau, bet visai nepaliestas homoseksualų aspektas. Gal verta išdėstyti jaunimo 

kalba (Tikybos mokytoja, klasės auklėtoja)  

• Būtų gerai, kad būtų skyrelis Naujienos, kuriame galima būtų rasti naujausius tyrimus, 

straipsnius ir pan. (neprisistatė)  

• Gal būtų galimybė išskirti 3-4 klasių amžiaus grupes, nes jau 3-4 (pradinių ) klasių mokiniams 

aktualios tos pačios temos. Pastebėta , kad jau 3-ioje ir 4-toje klasėje mergaitėms prasideda 

ankstyvas brendimas ir su juo susiję pokyčiai: menstruacijos ir pan.(mokyklos VSC) 

• Kuo daugiau įtraukti jaunimą, kad savo pavyzdžiu sudomintų kitus. Būti atsakingu už savo 

gyvenimą ir sveikatą yra madinga. Daugelis svetainių pateikiančių kitokią informaciją, 

pasitelkia jaunimui pažįstamas „žvaigždes“. Dažnai manipuliuojama jausmais ir emocijomis. 

Savęs pažinimas pateikiamas per savo emocijų pažinimą, nuvertinant biologinius kūno 

rodiklius. Gal vertėtų „Atviri gyvenimui“ gal šiek tiek papildyti paties jaunimo pasisakymais. 

(mokyklos VSC) 

• PPT  pateiktys darbui su jaunimu. Pačių jaunuolių interviu -nuomonė, specialistų (medikų 

teisininkų) komentarai (Dorinio ugd.mokytoja, tikyba)  

• Manau,  kad  jauni žmonės dažnai kalba apie homoseksualumą, transeksualius asmenis, jų 

galimybę kurti šeimą- būtų gerai pristatyti ir tas žinias ir pasakyti, kodėl tas santykis nėra 

gerai, šeimos tokiuose santykiuose negalima. Taip pat labai aiškiai pateikti kokiai amžiaus 

grupei ta informacija skirta  (Anglų kalbos mokytoja, klasės auklėtoja)  
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10. IPU man suteikė naujų žinių, kurios padės stiprinant 
vaikų ir jaunimo lytinės sveikatą ir vykdant rizikingos 
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• Temos homoseksualumą, gender ideologiją, visada reikia metodinės medžiagos, metodų 

įvairesnių pristatant temas (Tikybos mokytoja)  

• Mažas pritaikomumas, ir nėra pasirinkimo įvairovės ( Tikybos mokytoja)  

• Daugiau įvairesnės informacijos apie susilaikymą, apie pasiruošimą šeimos gyvenimui, 

pirmąją ir labai dažnai skausmingą pirmąją meilę, pasimatymų kultūrą , savivertę  (Mokytoja 

(tikyba) klasės auklėtoja)  

• Labai reikalinga metodinė medžiaga, pratimai, galbūt net pamokų , klasės valandėlių planai 

(Etikos mokytoja)  

• Ten labai ribotai pateikta medžiaga, norėtųsi įvairesnių temų, daugiau interaktyvumo 

(Dorinio ugdymo mokytoja, klasės auklėtoja)  

• Galėsiu įvertinti tik tada, kai geriau susipažinsiu su turiniu, manau kad tai padrąsins  

pedagogus su vaikais kalbėtis lytiškumo temomis  (mokyklos VSC)  

• Filmukai yra per ilgi ir prastos kokybės, reikia perdaryti (tikybos mokytojas)  

 

Mums labai svarbu išgirsti Jūsų nuomonę. Parašykite prašau, papildomus komentarus, jei 

tokių turite: 

• Apie E.Eriksono tapatybės krizę reikėtų interaktyvaus pristatymo . Šiuo metu jaunam žmogui 

‚normalu „ bandyti būti bet kuo. Kokios pasekmės, kai nepavyksta sėkmingai išspręsti 

tapatybės krizės ir kaip sėkmingai išsprendus pereinama į kitą raidos etapą, kuriame 

formuojasi etinė galia mylėti kitą asmenį. Mokslinių žinių perteikimo , kad atsakomybės 

centras susiformuoja tik 21 m. (etikos mokytoja) 

• Ar bus IPU parengta bendrai , ar galima išskirti amžiaus grupes 1-4 klasių atskirai. Tokio 

amžiaus mergaitėms per sudėtinga suvokti brendimo procesus (hormonų poveikis ir pan.) 

todėl būtų tikslinga šias amžiaus grupes išskirti ir parengti mokomąją medžiagą jiems 

suprantama kalba (Mokyklos VSC) 

• Tai labai reikalingas projektas mūsų šalies lytinio ugdymo sistemai. Ačiū kad jį vykdote. 

Prašome palaikyti jo gyvavimą (technologijų mokytojas, klasės auklėtojas)  

• Labai ačiū už vaisingumo formulę., taip pat kad išskyrėte gimties galios suvaldymo svarbą 

berniukams ir mergaitėms atskiruose filmukuose. Medžiagos labai trūksta, o čia labai 

turtingas turinys prieinamai ir suprantamai išdėstytas. Ačiū. (Tikybos mokytoja, klasės 

auklėtoja) 

• Dažnai mokytojas nėra autoritetas, todėl kalbėti intymiomis temomis yra sunku. SLURŠ 

vykdymo problema buvo tame, kad mokytojai vengdavo ir visaip apeidavo šias temas. „Atviri 

gyvenimui“ tikrai geras įrankis mokytojams ir visiems specialistams ugdymo įstaigose. 

Tobulėjimui ribų nėra. Dėkoju už puikiai atliktą darbą. (Mokyklos VSC) 

• Malonu, kad tokia svetainė atsirado, kaip priemonė mokytojui ir mokiniams (Dorinio ugdymo 

mokytojas, tikyba evangelikų reformatų)  

• Filmuke 5 klasės mergaitėms apie brendimą mergaitės balsas asocijuojasi su jaunesne 

mergaite, pvz.2-3 kl. Mokine. Galėtų būti vyresnės mergaitės balsas ( dorinio ugd. mokytoja)  

• Ačiū už didelį darbą, tai padės darbui su jaunimu ( dorinio ugd. mokytoja) 



 
 

• Dėkojame kad buvo įtraukti dorinio ugdymo mokytojai  (Dorinio ugdymo [reformatų 

tikyba]mokytojas , socialinis pedagogas) 

• Kadangi dirbu su vyresnių klasių moksleiviais, priemonės, kurios sukurtos anim.filmukų 

pavidalu, manau esant gana silpno turinio ir pateikimas primityvokas, tad jų neketinu rodyti 

savo moksleiviams. Taip pat yra medžiagos , kuri yra pernelyg sudėtinga sąvokomis, jų kiekiu, 

diagramomis siūlyčiau paprastinti, pateikti labiau apibendrinant (galima palikti nuorodas į 

tyrimus, diagramas, tiems , kas domėsis giliau) Bet esu labai dėkinga už pokalbius ,parengtus 

testus ir susistemintą medžiagą. Tikrai naudosiuosi svetaine (Tikybos mokytoja)  

• Sveikintina pradžia. Trūksta tęstinumo  (Tikybos mokytoja) 

• Kokia išliks situacija su SLURŠ programa, ar ši programa turės savo vietą atnaujintuose 

programose  (Mokytoja (tikyba) klasės auklėtoja)  

• Ačiū už kruopštų darbą sisteminant ir rengiant medžiagą (Dorinio ugdymo mokytoja, klasės 

auklėtoja) 

• Šaunu, pagaliau atsirado parengtos priemonės ugdymui, kurias gali panaudoti kalbant su 

vaikais.  Bėda kad, esant COVID epidemijai labai sumažėjo bendravimo su vaikais galimybės 

(Mokyklos VSC) 

• Reikia aiškios trumpos koncentruotos informacijos kaip elgtis tikybos mokytojui LGBT 

klausimu ir valstybė kišasi į šeimą vakcinacijos klausimu (tikybos mokytojas) 

 


