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3.2.2 Pasisveikinimas 

Visi mokiniai vaikšto po klasę. Davus mokytojui 

ženklą, jie pasisveikina su greta stovinčiais 

bendraklasiais taip, kaip nurodo mokytojas: 

Pasisveikink taip, kaip sveikinasi 

• politikai TV laidose; 

• futbolo komandos nariai; 

• geri draugai; 

• prancūzai; 

• kaip tau labiausiai patinka sveikintis <...> 
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Seminaro darbotvarkė 

 

10.00 – 12.00 – I sesija 

12.00 – 12.30 – pertrauka 

12.30 – 15.00 – II sesija 
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Seminaro tikslai 

 

1. Apžvelgti švietimo pokyčius Lietuvoje. 

2. Pažvelgti į Geros mokyklos koncepciją. 

3. Supažindinti su atnaujintų mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rodiklių sistema, 

įsivertinimo atlikimo mokykloje 

rekomendacijomis.  
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Seminaro tikslai ir ... 

 
4. Gauti grįžtamąjį ryšį apie rodiklių ir 

rekomendacijų tinkamumą bendrojo ugdymo 

mokyklos praktikai.  

5. Padėti seminaro dalyviams pasirengti rodiklių 

ir rekomendacijų pristatymui savo 

mokykloje.  
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... ir pagrindinis tikslas 
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Ugdymo esmė 

sociokultūrinis 

psichologinis filosofinis 
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Visi požiūriai į ugdymą, 

 nors ir skirtingi, tačiau 

iš esmės yra teisingi, 

nes atspindi  

ugdymo tikrovę. 
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Ugdymas yra bendras visos 

asmenybės lavinimas, 

apimantis žmogaus visumą. 

Turi būti ugdoma kartu ir 

žmogaus kūnas, ir dvasia 

<...>  nes žmogaus kūnas ir 

dvasia turi įtakos vienas 

kitam.    

  Stasys Šalkauskis  
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Ugdymo samprata  
(Aramavičiūtė, 1998) 

• Ugdytojas 

• Ugdytinis 

Objektyvus/subjektyvus procesas  

• Ugdytojo pedagoginiai veiksmai ir 
sprendimai 

• Ugdytinių reakcijos 

Pedagoginė situacija 
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Ugdymo samprata  
(Aramavičiūtė, 1998) 

• Ugdytiniams, kurie nepasirengę gyvenimui 

Įtaka   

• Reakcija į veikiančiojo įtaką 

Sąveika/poveikis 

• Sugebėjimų realizavimas, poreikių patenkinimas, 
tikslų pasiekimas... 

Kūryba ir saviraiška 
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Ugdymo samprata  
(Aramavičiūtė, 1998) 

 

Prasmės atradimas   

 

Vertybių perėmimas ir laikymas savomis 

Nuolatinis, nenutrūkstamas procesas 
 

• Ugdymas ne fragmentiškas, bet globalinis reiškinys 

Vientisas procesas 
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Ugdymo tikslas 

  Brandi ir darni 

asmenybė 
 

 

     (Jovaiša, 2001, p. 23) 
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 Bet kurioje istorinėje situacijoje turi būti 

dedamos visų pastangos – ir tėvų, ir 

pedagogų, ir visos visuomenės – kad 

žmoguje neužgestų žmogus, jo žmogiškoji 

esmė. <...> Tokia turbūt būtų bendroji 

humaniškojo ugdymo pozicija. Skamba 

“nemoksliškai”, bet ar tai – ne esmė?   

    (M.Lukšienė „Jungtys“)   
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Ugdymo funkcijos 

 • Veikdinimas 

• Globojimas 

• Aprūpinimas 

• Mokymas 

• Prusinimas 

• Auklėjimas 

• Švietimas 

• Lavinimas 

• Formavimas   L. Jovaiša (2012) 
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Klasikinė ugdymo 

paradigma 

Laisvojo ugdymo 

paradigma 

Ugdymo paradigma Ugdymosi paradigma 

Pedagogocentristinė 

paradigma 

Pedocentristinė paradigma/ 

Į vaiką orientuota 

paradigma 

Mokymo paradigma  

 

Mokymosi paradigma 

 

Poveikio 

paradigma 

Sąveikos 

paradigma 

Mokymosi 

paradigma 18 
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• Ugdymas – socialinis reiškinys, 

kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai 

jis bendraudamas sąveikauja su aplinka 

bei žmonijos kultūros vertybėmis. 

(http://lt.wikipedia.org/wiki/Ugdymas) 

• Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas 

persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti 

amžiams. (Buda Šakjamunis) 

• Informalus mokymasis vyksta kasdien, 

dalinantis patirtimi, mintimis. 
(http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC66836.pdf) 
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Ateities mokyklos siluetai 

1963 m. šaltinis: http://www.smithsonianmag.com/ 
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Siluetas – tamsoje ar 

migloje dunksančio 

daikto kontūrai  

 
(šaltinis: www.lkz.lt) 
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J. A. Komenskis 

1632 m.  

“Didžioji didaktika” 

 

Klasinė – pamokinė 

sistema 
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Pagrindiniai principai 

1 mokytojas priskiriamas 

1 klasei, kuriai dėsto 

1 mokomąjį dalyką, per 

1 pamoką (trunkančią 45 min); vyrauja 

1 pagrindinis metodas (dažniausiai-paskaita) ir 

išdėsčius medžiagą, mokiniai dažniausiai 

vertinami remiantis 

1 būdu (dažniausiai tai būna testas) 
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Citata (savi)refleksijai 

 

 

“Jokios techninės priemonės nepakeis žmonių 

ugdomosios veiklos. 

 ŽMOGŲ IŠUGDO TIK ŽMOGUS”.  

 
      L. Jovaiša (2001, p. 60)  
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3.2.3 Papasakoti ką nors savo partneriui 

Kokios mintys ir jausmai kyla 
išgirdus, jog dabar kalbėsime 

apie  
„GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJĄ“, 

parengtą įgyvendinant projektą „Kokybės 

vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo 

mokyklose (modelių sukūrimas)“ 
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GERA  MOKYKLA 

GERA MOKYKLA 
GERA  MOKYKLA 

GERA MOKYKLA 
GERA  MOKYKLA  

GERA MOKYKLA 

GERA MOKYKLA 

GERA MOKYKLA 
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Žingsniai 

• Įsivertinimo atsiradimas – tai 

technologijų (proceso) 

išmokimas. 

• Įsivertinimo rodiklių kaita – 

technologijų taikymas 

(pažvelgimas atgal į tai, ką 

esame padarę). 

• Geros mokyklos koncepcija – 

kokybės sampratos kūrimas 

(susitarimai). 27 
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Švietimo kokybės užtikrinimo 

modelis 

KOKYBĖS  
GERINIMAS 

KOKYBĖS  
VERTINIMAS 

KOKYBĖS  
SAMPRATOS  

KŪRIMAS 
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Skaityta ir  analizuota 

• Pasaulyje sukurta teorija ir esanti praktika. 

• Lietuvos dokumentai (Tautinės mokyklos 

koncepcija (1988), BP įvadas (1994), KUK 

(2008), kiti dokumentai ir tekstai). 

• Futurologinis požiūris į mokymasį. 

• Lietuvos švietimo dalyvių požiūris (tyrimas). 

29 



NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 

Geros mokyklos požymiai: 
studijos rezultatai 

Profesionali 

lyderystė 

Aukšta 

mokytojų 

kvalifikacija 

Įsivertinimas ir 

grįžtamasis 

ryšys 

Efektyvi 

vadyba 

Nuolatinis 

profesinis 

tobulėjimas 

Įvairios, 

kūrybiškai 

organizuotos 

pamokos 

Aiški vizija ir 

tikslai 

Išvystyti 

partnerystės 

ryšiai 

Mokytojų ir 

mokinių 

dalyvavimas 

valdyme 

Bendradarbiavimas 

sprendžiant 

problemas 

Bendradarbiavimas 

ir dalinimasis 

gerąja praktika 

Į mokinį 

orientuotas 

ugdymo 

procesas 

Dėmesys 

individua-

liems 

poreikiams 

Nuolatinė 

pažangos 

stebėsena 

Aukšti 

lūkesčiai 

Mokyklos 

atvirumas 

pokyčiams ir 

lankstumas 

Bendros 

vertybės  

Bendradarbiavi

mas su tėvais ir 

bendruomene 

Pripažinimas ir 

skatinimas 

Savarankišku

mo ugdymas 

Gerbiama 

pasaulėžiūrų 

įvairovė 

Asmeninių 

gebėjimų ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas 

Siekiama 

mokymosi 

džiaugsmo 

Skatinama 

asmeninė 

iniciatyva Numonių 

įvairovė ir 

diskusijos –

mokyklos gy-

venimo dalis 

Mokyklos 

strategiją kartu 

kuria mokytojai, 

tėvai, 

bendruomenė 

Įvairūs 

mokymo būdai  

ir šaltiniai 

Tobulėjimą 

skatinanti 

aplinkac 

Mokytojas – 

mokinio 

pagalbininkas 

ir mokymosi 

partneris 

Mokytojai 

mokosi iš 

kolegų ir 

mokinių 

Mokinys yra 

aktyvus 

ugdymo 

proceso 

veikėjas 
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Gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, 

bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti mokykla.  
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Mokykla ir Gera mokykla. Ugdymas 

 

 

 

 

 

Tradicinė, žinias 
suteikianti, 

kontroliuojamoje 
aplinkoje veikianti 

Nuolat besikeičianti, 
mokinių ir visuomenės 
poreikius atliepianti, 

besimokanti 

32 
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Mokykla ir Gera mokykla. Valdymo 

ideologija 
 

 

Mokykla, kurioje 
veikla 

reglamentuojama, 
kontroliuojama 

Savarankiška, 
pasitikinti, gebanti 
mokytis ir tobulėti 
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3. Mokykla įgalinta pati 
atrasti ugdymo programų 

įgyvendinimo būdus 

2. Visų mokyklos veiklos 
aspektų reglamentavimas 

1. Tikslų ir įgaliojimų 
disonansas 

4. Greitai prisitaikanti ir 
kintanti mokykla 

Reglamentavimas, 
priežiūra, pagalba 

Kompleksiškumas 
(visuomenės ir asmens 

poreikiai) 

Supaprastinimas 
(žinių ir vertybių 

sistema) 

Savarankiškumas, 
pasitikėjimas, 

įgalinimas 

 

Geros mokyklos 

samprata apima 

vis daugiau 

kintančios ir 

prisitaikančios – 

besimokančios 

mokyklos 

bruožų  
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Švietimas tai - 
veikla, kuria siekiama 
suteikti asmeniui 
visaverčio savarankiško 
gyvenimo pagrindus ir 
padėti jam nuolat 
tobulinti savo 
gebėjimus.  

• Švietimas savo 

paskirtį geriausiai 

atlieka tada, kai jo 

raida lenkia 

bendrąją visuomenės 

raidą. Jis yra 

valstybės remiama 

visuomenės raidos 

sritis. 
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Švietimo įstatymas 

<...> 

• išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas,  

• išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius 

komunikacinius gebėjimus; 

• padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę 

kultūrą, šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus 

savarankiškai kurti savo gyvenimą; 

• nustatyti jaunuolio kūrybinius gebėjimus ir padėti jam 

įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją; 

• sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir 

tobulėti mokantis visą gyvenimą <...> 
36 
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LIETUVA 2030 
(LRS 2012-05-15. Nutarimas XI-2015) 

ATVIRUMAS –  

tolerancija/dialogas/bendradarbiavimas. 

KŪRYBINGUMAS –  vertingų idėjų 

generavimas ir įgyvendinimas, iššūkių priėmimas 

sėkmei kurti. 

ATSAKOMYBĖ –  už savo veiksmus, 

rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, 

bendruomene, savo šalimi. 
Tu turi teisę, kuri tau uždeda  

pareigą ir atsakomybę 
37 
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VŠS 2013-2022 tikslai 

• <...> 

• pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, 

kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat 

tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys 

profesionalūs mokytojai ir dėstytojai;  

• įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą 

švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią 

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų 

lyderystės darną; 

• <...> 
38 
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VŠS 2013-2022 tikslai 
• <...> 

• suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui 

palankiausias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius; 

• teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi 

sunkumų; 

• sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą 

gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba 
<...> 
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Tradicinis veiklos ciklas 

Įgyvendinimas 
(darbų vykdymas) 

 

 

Planavimas 
(darbų kalendoriaus sudarymas) 
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Mokymasis veikloje 
(pagal H. Whitaker, 1995) 

Projektas 

Apmąstom 

Darom išvadas 

Svarstom 
naujas 

galimybes 

Planuojam 

Projektas  
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Mokyklos bendruomenė – besimokanti, 

refleksyvi organizacija 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

Savistaba Apmąstymas  
Asmeninis 

mokymasis 
 

Mokymasis su 

kitais 
 

Veiklos 
aptarimas Įsivertinimas 

Planavimas  

42 
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Mokymasis su kitais ir iš kitų 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

• Stebint kolegų pamokas. 

• Drauge studijuojant įvairius šaltinius.  

• Dalinantis patirtimi, atradimais, sumanymais ir 

kūriniais. 

• Dirbant su kolegomis.  

• Mokantis iš mokinių. 

 

49 straipsnis. Mokytojo teisės ir pareigos 

2. Mokytojas privalo: 

4) tobulinti savo kvalifikaciją; 

8) bendradarbiauti su kitais mokytojais, 

kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai.                            (LR Švietimo Įstatymas)  
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Sutelktumas 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

Mokytojų ir kito personalo telkimasis į bendrų 

tikslų siekiančias, pasidalinusias pareigomis, 

vieni kitiems padedančių ir bendrų profesinių 

tikslų siekiančių grupes. 
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Refleksyvumas 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

Bendruomenės 
diskusijos 

Veiklos 
apmąstymas 

Įsivertinimas 

Pagrįsti  

susitarimai  

dėl ateities ir  

planavimas 
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Mokymosi ir asmeninio tobulėjimo 

skatinimas 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

• Personalo tobulinimosi paskatos. 

• Tobulinimosi organizavimo sistema. 

46 
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Organizacijos atvirumas pasauliui 
(iš „Geros mokyklos koncepcijos“) 

• Partnerystės. 

• Bendri projektai. 

• Absolventų pasitelkimas. 

• Tinkliniai ryšiai ir kt. 
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„Laiko tėkmę <...> lydi ne tik 

džiaugsmai, bet ir nuoskaudos“ 

     (H.A.Čigriejus) 
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NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 2000 m. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. Projektas 

2002 m. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika  

2002-02-28, Nr. 302.  

2004 m. Įsigaliojo „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika”. Vidaus auditas 

mokyklose privalomas. MTP B4 komponentas 

2007 m. „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašas”               

2007-07-18, Nr. ISAK-1469, (atšauktas 2009 -01- 16 Nr. ISAK-92) 

2008 m. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos (patirties knyga). 

„Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė bei nuostatos apie vidaus audito paskirtį ir 

organizavimą” (tyrimo ataskaita) 

2009 m. „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijos” 2009-03-30 Nr. ISAK-607 (Žin., Inf. pr. 2009-04-08 Nr. 

27(1) – 367) 

2010 m. ES projektas „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” – koncepcija ir 

instrumentai (www.nmva.smm.lt/įsivertinimas) 

2011 m. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804) 

2013 m.  ES projektas, IQES online sistema – mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo 

instrumentai; GEROS MOKYKLOS koncepcija 

2014 m.   ES projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir 

naudojimosi jais rekomendacijų sukūrimas“ 
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Vidaus auditas – veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Kokybės vadybos 

koncepcija  

• Griežtas ir privalomas 

dokumentavimas. 

• Vertinimo kokybės 

standartai. 

• Užmokestis už darbą. 

Besimokančios 

organizacijos koncepcija 

• Minimalus, neprivalomas 

dokumentavimas. 

• Susitarimai. 

• Tobulėjimas, saviraiška. 

 

 

 
50 



NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 

Švietimo įstatymas – 2011 m.  

37 str. 4.: Švietimo kokybei gerinti vykdoma 

švietimo stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos 

įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokyklų 

vadovų ir mokytojų atestacija, mokymosi 

pasiekimų vertinimas. 

37 str. 5.: Mokyklos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo 

metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji 

analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima 

sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 51 
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IQES į ugdymą orientuoto kokybės 

gerinimo modelis.   

Į pirmą planą iškeliami ugdymas ir 

mokymasis 
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Trys tobulinimo lygmenys  

Įgyvendinimas 

Planavimas      Vertinimas 

Analizė 

Įgyvendinimas 

Planavimas      Vertinimas 

Analizė 

Įgyvendinimas 

Planavimas      Vertinimas 

Analizė 

Mokyklos lygmuo 

Ugdymo komandos 
lygmuo - KGR 

Individualus, 
mokytojo- klasės 
lygmuo -GR 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ja

 -
 m

o
k

y
k

la
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Mokyklos veiklos tobulinimo ciklo trukmė paprastai sutampa  

su strateginio planavimo ciklu 

planavimas 

vertinimas įgyvendinimas 

vertinimas 

planavimas 

įgyvendinimas 

įgyvendinimas vertinimas 

planavimas 
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IQES 

Mokyklos kokybės 
vadyba gali būti 
sėkminga, 
jeigu mokytojai  

 nori 

 gali 

 privalo 

 jiems leidžiama 

Švietimo įstatymas -  

mokytojo teisės ir 
pareigos, 49 str.  
 

 

 motyvacija, teisė 

 kompetencija 

 pareiga 

 sąlygų sudarymas 
bendradarbiavimui 

 

 

 

Norintis randa būdą,  o nenorintis – priežasčių. 
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Kada mokytojai ir vadovai turėtų norėti 

įsivertinti ? 

• Vadovų kompetencija, kvalifikacija. 

• Mokytojų kompetencija, kvalifikacija. 

• Bendrųjų programų įgyvendinimas, 

didaktinės nuostatos. Mokymosi 

didaktinė paradigma. 

• Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo instrumentai. 

 

P

A

M

O

K

A

 

56 



NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 

30 min. pertrauka 
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Daug rankų  
didžią naštą  

pakelia 
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Įsivertinimo nauda? 
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Įsivertinimo nauda. Mokslininkų akimis 

• Ugdymosi prasmės suvokimo gilinimas. 

• Mokymosi mokytis plėtotė. 

• (Įsi)vertinimo sistemos optimizavimas (vertinimu kaip 
ugdymu ir duomenų rinkimu). 

• Ugdymo proceso ir rezultatų būklės (dalies ir visumos) 
suvokimas. 

• Teiginių suformulavimas apibendrintų duomenų 
pagrindu. 

• Perspektyvos planavimas. 

• Asmenybės ūgties užtikrinimas. 
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• Plėtoti veiksmingą kasdieninę praktiką. 

• Stiprinti sistemingą vertinimą ir įrodymais 

grįstų sprendimų priėmimą. 

• Ugdyti mokytojų gebėjimą kolektyviai dirbti 

vardan sėkmės (pasiekimų, mokėjimo mokytis, 

susidomėjimo išlaikymo, pagarbos sau ir 

kitiems, bendruomenės puoselėjimo ir t.t.) 

 

Siūlomų patobulinimų esmė 
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Mokyklos įsivertinimo prasmė 

   naudinga 

   malonu 

   įdomu 

 

                         

                                 į  m  a  n  o  m  a 
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Mokyklos veiklos įsivertinimo modelio 

(2014) sandara 
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Mokyklos veiklos įsivertinimo modelis 

(2014) 
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Mokyklos kultūrą sudaro vertybių sistema, kuria 
vadovaujasi organizacija. Vertybių sistema (Dubauskas, 
2006) pripažįstama organizacijos narių, veikia jų elgesį 
ir yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų bei 
pasireiškia tradicijomis, ceremonijomis ritualais ir 
simboliais. 

Mokyklos kultūra 

Vertybės 

Požiūriai  

Įsitikinimai  

Tradicijos  
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Mokyklos kultūros reikšmė 

• Mokyklos kultūra lemia jos narių aktyvumą, 

prasmingą veiklą, sėkmę, pasitenkinimą - stiprų 

tapatumo jausmą. 

• Bendra mokyklos atmosfera ir klasės klimatas 

tiesiogiai veikia mokymą ir mokymąsi 

(Dobranskienė, 2004). Kiekvienos mokyklos vadovo 

ir bendruomenės rūpestis - mokyklos kultūros 

formavimas, plėtojimas ir tobulinimas. 
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Mokyklos kultūra lemia 

 sėkmingą veiklą 
Apibendrinant sėkmingai dirbančių mokyklų praktiką, 

nustatyta (Balevičienė, 2012) mokyklos veiklos sėkmę 

lemiančių veiksnių sandara: 

•bendros, aptartos ir visų pripažįstamos 

vertybės; 

•pagal jas iškelti siekiniai; 

•siekių įgyvendinimo gebėjimai;  

•vykdomos veiklos profesionalumas. 
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Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo rodiklių modelis (2014) 
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Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus 
audito metodika (2002) 

Ugdymo turinys 

Mokymosi  

pasiekimai 

Mokymas ir 

mokymasis 

Pagalba  

mokiniams 

Etosas 

Ištekliai 

Mokyklos  

valdymas 

32 veiklos rodikliai 

88 pagalbiniai rodikliai 
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Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus 
audito tvarkos aprašas (2007) 

Pagalba  

mokiniui 

Ugdymas ir 

mokymasis 

Mokyklos  

kultūra 
Mokyklos  

valdymas 

22 temos 

67 rodikliai 

Pasiekimai 
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2014 metų modelio sritys ir temos 

1. Rezultatai 
2. Ugdymas(is)  

ir  
mokinių patirtys 

 
3. Aplinkos 

4. Vadyba 
 ir lyderystė 

Vadovavimas 

 mokymuisi 

Mokymosi patirtys 

Vertinimas ugdant 

Planavimas 

Mokymasis 

 be sienų 
Mokymasis 

 ir veikimas 

 komandomis 

Asmeninis  

meistriškumas 

Veiklos  

planavimas 

 ir organizavimas 

Įgalinanti mokytis 

 fizinė aplinka 

Asmenybės branda 

Pasiekimai  

ir pažanga 

71 



NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 

5. 

Mokyklos  

strateginis  

valdymas 

2000: 

2007: 

4. 

Lyderystė ir 

 vadyba 

3. 

Aplinkos 

1. 

Rezultatai 

2. 

Ugdymas(is) ir  

mokinių patirtys 

2014: 

4. 

Pagalba  

mokiniui 

1. 

Mokyklos  

kultūra 

2. 

Ugdymas  

ir  

mokymasis 

3. 

Pasiekimai 

1. Ugdymo 

       turinys       

4. 

Pagalba  

moksleiviams 

5. 

Etosas 

6. 

Ištekliai 

7. Valdymas  

ir  

kokybės  

garantavimas 

2. 

Mokymosi  

pasiekimai 

3. 

Mokymasis 

 ir  

ugdymas 
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Mokyklos įsivertinimo rodiklių sinergija 

• Mokymosi, mokymo ir vertinimo pusiausvyra. 

• Grupinė veikla, siekiant puoselėti mokymo (si) 

kultūrą. 

• Mokymo naujovių papildymas 

technologijomis. 
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Užduotis.  

Palyginkite įsivertinimo modelius 

2002 metai 2007 metai 2014 metai 

1 

2  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 74 
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2002 metai 2007 metai 2014 metai 

7 sritys 5 sritys 4 sritys 

32 rodikliai 22 temos 11 temų  

88 pagalbiniai rodikliai 67 veiklos rodikliai 3+9+5+8=25 rodikliai 

Iliustracijos (kokybės 

standarto aprašas) 
Rodiklių paaiškinimai 

Raktiniai žodžiai, rodiklių 

paaiškinimai 

5 lygių vertinimo skalė 5 lygių vertinimo skalė Vertinimo skalė? 

Intensyvus matavimas ir 

rezultatų fiksavimas 

Siekiama reflektuoti veiklas, 

ieškant priežasčių 
Siekiama? 

Griežtas tempo ir vertinimo 

masto reglamentavimas 

Nuolatinis, nenutrūkstamas, 

duomenimis grįstas procesas 
Vertinimo nuostata? 

Visuotinimo principas 

matuojant veiklas 

Galimybės tobulinti 

pasirinktas sritis 
Vertinimo principai? 

Kokybės vadybos modelio 

bruožai 

Besimokančios organizacijos 

modelio bruožai 
Modelio bruožai? 75 
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76 
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Geros mokyklos koncepcija 

 ir  

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo modelis 
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Geros mokyklos koncepcija 

Bendrojo ugdymo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

modelis 

Branda, pasiekimai, 

pažanga 

1. Rezultatai 

Ugdymas/mokymas 

Gyvenimas mokykloje. 

Ugdymasis/mokymasis 

2  Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys 

Ugdymo aplinka  3. Aplinkos  

Lyderystė ir vadyba 

(personalas, bendruomenė) 

4. Vadyba ir lyderystė 
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Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo modelis. 

Žvilgsnis iš arčiau 
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1. Rezultatai 

1.1. Asmenybės 

branda 

1.2. Pasiekimai 

ir pažanga 

1.1.1. 

Asmenybės 

tapsmas 

1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga 

1.2.2. 

Mokyklos 

pasiekimai 

ir pažanga 
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2. Ugdymasis ir 

mokinių patirtys 

2.1. Planavimas 

2.4. Vertinimas 

ugdant 

2.2. Vadovavimas 

mokymuisi 

2.3. Mokymosi 

patirtys 

2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių 

poreikius 

2.1.2. Ugdymo 

planai ir 

tvarkaraščiai 

2.1.1. 

Ugdymo 

tikslai 

2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių  

skatinimas 

2.2.2.Mokymosi 

organizavimas 

2.3.1. 

Mokymasis 

2.3.2. Ugdymas 

mokyklos 

gyvenimu 

2.4.1. 

Vertinimas 

ugdymui  

2.4.2. 

Mokinių 

įsivertinimas 

81 



NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 

3. Aplinkos  

3.1. Įgalinanti 

mokytis fizinė 

aplinka 

3.2. Mokymasis be 

sienų 

3.2.2. 

Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje 

3.1.1. Įranga ir 

priemonės  
3.1.2. Pastatas 

ir jo aplinka 

3.2.1. 

Mokymasis ne 

mokykloje 

3.1.3.  

Aplinkų 

bendrakūra 
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4. Lyderystė ir  

įgalinanti vadyba 
4.1. Veiklos 

planavimas ir 

organizavimas 

4.2. Mokymasis 

ir veikimas 

komandomis 
4.3. Asmeninis 

meistriškumas 

4.1.1. 

perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai 

4.1.3. 

Mokyklos 

savivalda 

4.1.2. 

Lyderystė 

4.2.1. 

Veikimas 

kartu 

4.2.3. 

Mokyklos 

tinklaveika 

4.2.2. 

Tėvų/globėjų 

galimybių 

pažinimas ir 

didinimas 

4.3.1. 

Kompetencija 

4.3.2. Nuolatinis 

profesinis 

tobulėjimas 
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Užduotis. 

Įvertinkite visumos ir dalies santykį 

• Pasidalinkite po 4 ir pasirinkite metų laiką. 

• Individualiai skaitykite 2014 metų Bendrojo 

ugdymo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo modelio vieną sritį (pagal metų 

laiką). 

• Susiraskite tą pačią sritį turinčius “ekspertus” ir 

aptarkite, kokia srities esmė ir paskirtis 

modelyje. 

• Grįžę į savo grupę pasidalinkite patirtimi. 
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• 4 sritis • 3 sritis 

• 2 sritis • 1 sritis 

Pavasaris Vasara  

Ruduo  Žiema 
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Metodo “Durstinys” /“Mozaika“  

schema 

• Bendradarbiaujančios grupės 

 

• Ekspertų grupės 

 

 

• Bendradarbiaujančios grupės 
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Visumos ir dalies santykis 
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“Bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijos” 
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“Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijos”. Turinys 

ĮSIVERTINIMAS 

Įsivertinimo  

galimybės Įsivertinimo  

 modelio 

sandara 

Kokia 

paskirtis? 

Principai 
Etapai 

Organizavimas 

IQES online  

klausimynai 
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MOKYKLOS KULTŪRA 

 

 

 

 

VADYBA 

IR 

LYDE-

RYSTĖ 

UGDYMAS(IS) IR 

MOKINIŲ 

PATIRTYS 

 

 

 

APLINKOS 

 

 

 

REZULTATAI 

SRITIS TEMA RODIKLIS RAKTINIAI 

ŽODŽIAI 

DETALESNIS RODIKLIO APRAŠYMAS 
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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

paskirtis 

Mokyklos veiklos gerinimas  

• atrandant ir patvirtinant mokinių ugdymo(si) 
sėkmes, 

• nustatant tobulintinas sritis, 

• priimant bendrus sprendimus dėl būtinų 
veiksmų,  

• siekiant bendrai sutartos mokinių mokymo(si) 
kokybės.  
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Įsivertinimas yra mokyklos bendruomenės 

refleksija: problemų apmąstymas, įrodymų 

rinkimas (tyrimas) ir dialogas vertinant bei 

interpretuojant įrodymus.  

 

• Įsivertindama mokykla: 

- pasitikrina, ar teisingu keliu eina;  

- įžvelgia giluminius dalykus;  

- atranda naujas galimybes.  
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Mokyklos įsivertinimo PRINCIPAI 

93 

Ugdymo (si) 
tobulinimas 

Vieša diskusija 
ir 

komunikacija 

Pagrįstų 
įrodymų 
rinkimas 

Grįžtamasis 
ryšys ir 

refleksyvumas 

Tęstinumas Lyderystė 
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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 

PROCESO  ETAPAI 

Pasirengimas          Įsivertinimo                Įsivertinimo               Įsivertinimo              Atsiskaitymas   

 įsivertinti                 koncepcijos               metodikos                 atlikimas                  ir informavimas 

                                  kūrimas                      parengimas 

 

KOKIO REZULTATO SIEKIAMA?               KĄ REIKIA IŠSIAIŠKINTI?                 KAS DAROMA? 

Vertinimo srities 

apibrėžimas 

Vertinimo 

koncepcijos 

sukūrimas 

Instrumentų 

kūrimas 

Vertinimo  

atlikimas 

Analizė ir 

priemonių 

planavimas 

• Susitarimas dėl 

vertinimo tikslų, 

paskirties ir formos 

• Vertinimo 

užsakymo 

derinimas 

• Eigos plano ir 

žaidimo taisyklių 

apbrėžimas 

• Duomenų 

interpretavimo 

kriterijų 

išsiaiškinimas 

• Duomenų 

interpretavimas, 

išvadų darymas 

• Ataskaitos 

rengimas 
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1 etapas. Pasirengimas įsivertinti 

• Įsivertinimo sričių, temų, rodiklių 

numatymas.  

• Problemų krepšelio formavimas: 

– Apie ką norime ar privalome sužinoti daugiau?  

– Koks yra mūsų pagrindinis motyvas, dėl kurio 

renkamės būtent šiuos ar kitus aspektus?  

– Kokios naudos mums teikia šios papildomos žinios 

atsižvelgiant į mūsų mokyklos misiją? 

– Kas atsitiktų, jeigu mes neatliktume šio vertinimo? 
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2 etapas. Įsivertinimo koncepcijos kūrimas 

• Įsivertinimo tikslų numatymas.  

• Susitarimas dėl atsakomybės ir dalyvavimo. 

• Vertinimo eigos planavimas.  

• Taisyklių dėl vertinimo eigos apibrėžimas. 

• Iliustracijų arba duomenų interpretavimo kriterijų 
kūrimas: 
– Kokių tikslų bus siekiama atliekant įsivertinimą? 

– Į kokius klausimus turi atsakyti vertinimas?  

– Ką norime ar privalome sužinoti?  

– Ar suformuluoti indikatoriai atspindi siekiamos kokybės požymius? 

– Ar pavyks stebėti ir fiksuoti indikatorius (požymius) praktikoje? 

– Kokius duomenis rinksime? Kokius duomenis vertėtų perimti iš 
kitų tyrimų (pvz.: standartizuotų testų)? 

– Ar parengtas eigos planas ir apie jį informuoti susiję asmenys? 
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3 etapas. Tyrimo metodikos parengimas 

• Tyrimo metodų numatymas. 

• Įsivertinimo instrumentų parinkimas arba 
kūrimas:  
– Ar vertinimo komanda susipažinusi su įprastais vertinimo 

instrumentais (taikymo galimybėmis, pranašumais ir 
trūkumais)?  

– Ar planuojamą vertinimą reiks pakartoti vėliau? (pakartotinai 
naudojant standartizuotus vertinimo instrumentus galima 
tiksliau įvertinti mokyklos tobulinimo veiklos sėkmingumą);  

– Ar bus naudojami mokslininkų sukurti vertinimo instrumentai? 
(žiūr.: www.IQESonline.lt) 

– Ar esami instrumentai pritaikomi prie savų poreikių?  

–  Ar vertinimo komanda turi kurti savo instrumentus?   

– Kaip numatyta išbandyti vertinimo komandos sukurtus 
instrumentus? (Instrumentų išbandymo jokiu būdu nereikėtų 
atsisakyti.)  97 
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4 etapas. Įsivertinimo atlikimas 

Duomenų rinkimas, fiksavimas 

‒ Ar visi duomenų rinkime dalyvaujantys asmenys yra 

gavę žodines ir / ar raštiškas instrukcijas, ar visi 

pasirengę tyrimui?  

‒ Kokiomis priemonėmis užtikrinama duomenų 

apsauga?  

‒ Kas ir kada informuojamas apie duomenis ir 

įtraukiamas į duomenų interpretavimą?  

‒ Kaip atrodys visiems mokyklos mokytojams 

prieinama rezultatų ataskaita (su apdorotais 

anonimiškais duomenimis)? 
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5 etapas. Apibendrinimas. Interpretuojami 

gauti tyrimo duomenys  

• Duomenų analizė. 

• Išvadų formulavimas.  

• Ataskaitos parengimas.  

• Informavimas. Interpretuojant vertinimo rezultatus, reikėtų 
aptarti: 

– ką reiškia tokie rezultatai mokiniams, mokytojams, mokyklos 
vadovui, visai mokyklai? 

– ar yra kitų informacijos šaltinių, kuriais galima būtų pasinaudoti 
vertinimo rezultatams patvirtinti arba paneigti?  

– kokius ryšius įžvelgiame tarp atskirų rezultatų? 

– kurie gauti rezultatai, mūsų nuomone, yra svarbiausi? 

– kokias jau galima padaryti išvadas? 

– kokius tobulinimo tikslus sau  kelsime? 

– kokiomis priemonėmis juos įgyvendinsime? 
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5 etapas. Apibendrinimas 

Etapo klausimai: 
• Kaip reikėtų rašyti ir apipavidalinti mokyklos savęs vertinimo 

ataskaitą? (Darbas palengvėja, jeigu galutinę ataskaitą rašo 
vienas vertinimo komandos narys)  

• Kaip apie svarbiausius vertinimo rezultatus reikėtų informuoti 
mokyklos steigėją? Ar mokyklos vadovybė gali tai padaryti 
per metinę ataskaitą, ar anksčiau?  

• Kaip informuojami apklausų dalyviai (pvz., tėvai) ir kiti 
mokyklos partneriai (pvz., mokymo įmonės, aukštesnės 
pakopos mokyklos)?  

• Ar be informavimo raštu reikėtų papildomai surengti 
baigiamąjį renginį, skirtą žodinei ataskaitai ir dialogui tarp 
mokyklos partnerių?  

• Kaip pateikti tolesnių veiksmų planą, remiantis įsivertinimo 
duomenimis?  
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5 etapo pabaiga  

Parengta mokyklos įsivertinimo ataskaita, kurios 
turinys siūlomas toks: 

• Pratarmė su padėka vertinimo komandai, dalyviams ir 
apklaustiesiems. 

•Svarbiausių rezultatų apžvalga, nurodoma data, tyrimo laikas.  

•Vertinimo tikslai. 

•Apklaustieji, dalyviai ir taikyti metodai (įskaitant grąžintų 
anketų procentinę dalį ir t.t.). 

•Svarbiausi duomenys pateikti glausta ir anonimiška forma (pvz., 
grafiškai pavaizduoti vidurkiai ir atsakymų pasiskirstymas).  
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Kaip įsivertinimui panaudoti  

IQES online Lietuva klausimynus?  

2 SRITIS. UGDYMAS IR MOKINIŲ PATIRTYS  

Rodikliai Klausimynas Skalės 

2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių 

poreikius  

Mokinių apklausa. Pagalba 

mokiniui LT  (Mk12)  

Pagalba mokiniams; 

Rūpinimasis mokiniais;  

Mokinių problemos 

mokykloje  

Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui 

LT  (T05)  

Vaiko savijauta mokykloje 

Mokytojų apklausa Pagalba 

mokiniui LT  (M11)  

Mokyklos pagalbos veikla; 

Mokytojų kompetencija 

prevencijos srityje; Mokytojų 

kompetencija intervencijos 

(pagalbos teikimo) srityje;  
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Kaip įsivertinimui panaudoti  

IQES online Lietuva klausimynus?  

3 SRITIS. APLINKOS  

Rodikliai Klausimynas Skalės 

3.1. TEMA. 

Įgalinančios 

mokytis aplinkos 

Mokytojų apklausa apie mokyklos 

ir mokymo kokybę (M04)  

Mokyklos kaip gyvenimo 

erdvės požymiai  

Mokinių apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (5 - 12 

klasės) (Mk08)  

Mokykla kaip gyvenamoji 

aplinka  

Tėvų apklausa apie mokyklos 

veiklos kokybę  (T01)  

Mokykla kaip gyvenimo ir 

patyrimo erdvė  
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Rekomendacijos 

• Įsivertinimo paskirtis – atskleisti konkrečioje 

mokykloje vykstančių procesų unikalumą ir 

lokalumą.  

• Esminis įsivertinimo tikslas – gerinti veiklos 

kokybę visose mokyklos gyvenimo srityse. 

• Įsivertinant veiklos kokybę, konkrečios 

mokyklos bendruomenės atspirties taškas yra 

susitarimai dėl to, kas yra vertinga. 
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Kliūtys atliekant vertinimą (Brägger G., Posse N., Aebischer W., 2011)  

• Neaiškus vertinimo tikslas; 

• Neaiški procedūra; 

• Trūksta kompetencijos vertinimui atlikti; 

• Neaišku, kas atsitinka su duomenimis; 

• Nėra reikiamų išteklių; 

• Turima negatyvios patirties; 

• Trūksta pasiryžimo tobulėti. 
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Gera mokykla (Brägger G., Posse N. 2007, p.9) 

• siekdama įgyvendinti savo misiją išsikelia kokybės 
tikslus, 

• nuosekliai ir įveikiamais žingsniai juos įgyvendina, 

• pasitikrina, ar jai pavyko įgyvendinti išsikeltus 
tikslus, 

• reguliariai atlikdama esamos būklės analizę nustato 
tas sritis, kuriose reikia puoselėti pasiektą gerą 
kokybę arba gerinti esamą padėtį, 

• įvertina, ar pokyčiai iš tiesų padarė pageidautą 
poveikį, 

• pateikia ataskaitą apie savo darbą. 
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Rekomendacijos. Kas kitaip? 

• Reglamentuota pareiga įsivertinti. 

• Pateikiama įsivertinimo metodikų įvairovė. 

• Akcentuojami kokybiniai rodikliai. 

• Įsivertinimas pateikiamas kaip mokymosi modelis 

(bendruomenės refleksija). 

• Nusakomas direktoriaus vaidmuo įsivertinime. 

• Nurodoma, jog bendruomenė pati nusprendžiama 

dėl vertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio 

kokybės požymių ir kriterijų aprašymo. 
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Dienos refleksija  
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1. Kas naudinga mokyklai, 

mokytojui šiuose rodikliuose 

ir rekomendacijose? 

 

2. Kokie yra trukdžiai , kas 

taisytina šiuose rodikliuose ir 

rekomendacijose?  
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