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1 sritis. REZULTATAI
Tema
1.1. Asmenybės branda
1.2. Pasiekimai ir pažanga

Veiklos rodiklis
1.1.1. Asmenybės tapsmas
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

3
3
4

Privalumai
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga
Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo programose keliamus tikslus ir
mokykloje besimokančių mokinių galias. Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai)
ir mokyklą baigę mokiniai patenkinti mokyklos indėliu ugdant asmenybes – tikslais, ugdymo būdais,
rezultatais. Mokykla turi ypatingų, originalių (savitų) ugdymo pasiekimų.
Mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro ugdymo(si) laikotarpio ar ugdymo
pagal tam tikrą programą rezultatai (remiantis mokinių veiklos ir elgesio stebėjimu, jų atliktų darbų
įvertinimu, kontrolinių ir kitų diagnostinio vertinimo užduočių, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų,
ugdymo(si) pasiekimų patikrinimų rezultatais). Sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių
pasiekimų dinamika, vertinamas kiekvieno mokytojo darbo poveikis ir mokyklos indėlis į mokinių
pažangą.
Mokytojai yra įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kuriuos taiko kiekvieno mokinio
išgalėms nuodugniau pažinti, ugdymo(si) procesui bei daromai pažangai stebėti ir įvertinti, mokinio
mokymosi sunkumams laiku nustatyti. Turima vertinimo informacija ir tyrimų duomenimis remiamasi
nustatant prioritetinius ugdymo(si) kokybės gerinimo mokykloje uždavinius, kuriant ir koreguojant
mokyklos ugdymo turinį, pasirenkant mokymo(si) priemones ir metodus, planuojant mokytojų
mokymąsi – vieniems iš kitų, drauge ar kt.
Mokykla atsakingai ir tikslingai teikia duomenis apie mokinių ir mokyklos pasiekimus įvairioms
interesų grupėms: savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, dalyvių susirinkimui
(savininkui), valstybei, mokinių tėvams, vietos bendruomenei. Mokinių ir mokyklos pasiekimų
vertinimo rezultatais remiamasi informuojant tėvus ir visuomenę apie ugdymo(si) rezultatus ir kokybę
(pvz., skelbiant mokyklos tinklalapyje, aptariant susirinkimų, susitikimų metu, teikiant žiniasklaidai).
Trūkumai
1.1 - Asmenybės tapsmas.
Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti
asmeninę kompetenciją. Mokiniai pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas
mokymosi bei veiklos galimybes, yra sveikai ambicingi ir atkaklūs. Valdo save stresinėse situacijose,
konstruktyviai sprendžia problemas, yra atsparūs neigiamoms įtakoms, sąmoningai renkasi sveiką
gyvenimo būdą.
Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti
atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus. Jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei jie yra, gerbia
kitą asmenį ir yra geranoriški.
Mokiniams rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė ir jie prisideda ją kuriant. Mokiniai
supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Jie žino, kad yra ne
vienas gyvenimo įprasminimo būdas, moka projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus, keltis tikslus,
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koreguoti ir atnaujinti juos. Jie moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio (taip pat
ir darbo pasaulio) kaitos tendencijas, mokymosi ir veiklos galimybes. Karjeros (profesijos, darbinės ir
visuomeninės veiklos) galimybes mokiniai sieja su ugdymosi galimybėmis. Jie geba tikslingai ir
pagrįstai pasirinkti ugdymosi sritis ir (ar) dalykus vyresnėse klasėse.
2 sritis. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS
Tema
2.1. Ugdymo(si) planavimas

2.2. Vadovavimas mokymuisi
2.3. Mokymosi patirtys
2.4. Vertinimas ugdant

Veiklos rodiklis
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas
2.3.1. Mokymasis
2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu
2.4.1. Vertinimas ugdymui
2.4.2. Mokinių įsivertinimas

4
4
4
4
4
3
4
4
4

Privalumai
2.4.1. - Vertinimas ugdymui
Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas,
kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra taikomi. Mokymosi planavimui, stebėjimui ir koregavimui
naudojami įvairūs vertinimo būdai – diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis, formalus ir
neformalus, tačiau vyrauja kasdienis neformalus formuojamasis vertinimas.
Mokytojai siekia surinkti pakankamai informacijos apie mokinio mokymosi rezultatus, sėkmes
ir problemas, kad neklysdami priimtų sprendimus dėl tolesnio ugdymo. Derinami skirtingi vertinimo
būdai – mokinių pasiekimų patikrinimai, vertinimo aplankai, mokinių pasiekimų aprašai ir kt.
Vertinant pripažįstama formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų visuma,
kiekvienam mokiniui suteikiamos galimybės pasirodyti kuo geriau.
Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku,
būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos. Siekiama
abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo), padedančio mokytojams pasirinkti tinkamesnes mokymo
strategijas, o mokiniams – siekti optimalios asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir vadovauti
pačių mokymuisi.
Trūkumai
2.3.1. Mokymasis
Padedant mokytojui, kartu su mokytoju mokiniai geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai
pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti
pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi
spręsti mokymosi problemas. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos
įrodymus (atskirus darbus ar jų pasiekimų aplankus (portfolio), mokymosi dienoraščius).
Reflektuodami individualią mokymosi patirtį, mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi
gilumą ir tinkamumą.
Mokiniai skatinami sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant
prasmingus ryšius. Jie mokomi vizualizuoti ir paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius,
gebėjimus ir veiklos būdus. Nuolat grįžtant prie jau išmoktų dalykų, mokomasi sieti idėjas, suvokti,
patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą.
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Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios
sudėties ir dydžio grupėse bei partneriškai (poromis). Jie padeda vieni kitiems mokantis. Geba viešai
išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį
(žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge analizuoti ir spręsti problemas, kurti bendrą supratimą, sprendimus ar
darbus.
3 sritis. UGDYMO(SI) APLINKOS
Tema

Veiklos rodiklis

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka
3.2. Mokymasis be sienų

3.1.1. Įranga ir priemonės
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
3.1.3. Aplinkų bendrakūra
3.2.1. Mokymasis ne mokykloje
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

4
4
3
4
4

Privalumai
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
Mokyklos interjeras (spalvų parinkimas, baldai ir jų išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos detalės)
kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. Derinant
skirtingus interjero stilius, kuriamos įvairių paskirčių erdvės – padedančios susikaupti,
stimuliuojančios mąstymą ir mokymąsi, improvizavimą ir kūrybą, bendravimą ir poilsį.
Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas ir šildymas – yra
patogi, sveika ir palanki mokytis. Erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos
skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: pamokoms ir popamokinei veiklai, individualiam, partneriškam,
grupių darbui, mokymuisi su mokytojais ar savarankiškai. Įrengtos zonos aktyviam ir pasyviam
poilsiui, bendravimui. Kiekvienas bendruomenės narys turi vietą pasidėti darbo ar mokymosi
priemones.
Trūkumai
3.1.3. Aplinkų bendrakūra
Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą,
dekoravimą. Mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais, jie vertina bendrakūrą kaip
galimybę būti ir veikti drauge, kurti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, prisiimti atsakomybę,
įgyti patirties ir gebėjimų. Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais. Taip pat eksponuojami
tarpiniai mokymosi rezultatai, atspindintys jo procesą, – eskizai, modeliai, projektai, užrašai.
Mokiniai vertina, domisi, saugo savo ir kitų darbus, mokosi iš jų.
4 sritis. LYDERYSTĖ IR VADYBA
Tema

Veiklos rodiklis

4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1.Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
4.1.2. Lyderystė
4.1.3. Mokyklos savivalda

3
3
3

4

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis

4.3. Asmeninis meistriškumas

4.2.1. Veikimas kartu
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais
4.2.3. Mokyklos tinklaveika
4.3.1. Kompetencija
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3
4
4
4
4

Privalumai
4.3.1. Kompetencija
Mokytojams patinka mokytojo darbas. Jie gerbia mokinius ir laikosi pedagogo etikos, tobulina savo
socialinius emocinius gebėjimus. Mokytojai išmano savo ugdymo sritį, dėstomus dalykus, domisi ir
seka naujoves. Jie dirba kaip savo srities profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir
siekia dirbti kuo geriau.
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas
Mokytojai, susikūrę viziją kaip gerai dirbti, ir ja remdamiesi, vertina savo veiklą ir jos rezultatus,
asmeninės kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo sritis. Asmeninį profesinės veiklos
įsivertinimą palaiko personalo mokymosi kultūra mokykloje: aukšti mokytojų veiklos lūkesčiai,
pagarba profesionalumui, parama tobulinant asmeninį meistriškumą. Asmeninis meistriškumas
paremtas nuostata kuo geriau atlikti savo darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo.
Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai
siekia. Jie mokosi pasinaudodami įvairiomis galimybėmis: savo mokykloje su kolegomis ir iš jų, su
mokiniais ir iš jų, per informacinius ir socialinius kolegialaus mokymosi tinklus, kursuose,
seminaruose, išvykose ir kt.
Trūkumai
9.3 - Mokyklos savivalda
Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių interesai. Savivaldos
atstovai renkami atvirai ir skaidriai. Mokyklos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai
veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus institucija.
Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno
nuomonė. Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra argumentuoti. Visi
savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia mokyklos gyvenimą. Mokykloje yra sistema, kaip
priimami sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, tiek kasdieniam gyvenimui
mokykloje.

SIŪLOMAS TEMINIS ĮSIVERTINIMAS:
TEMA. 2.3. MOKYMOSI PATIRTYS.
VEIKLOS RODIKLIS. 2.3.1. MOKYMASIS.

