VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VEIKLOS KOKYBĖS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA
2019-2020 m. m.
Mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo apklausa atlikta naudojantis IQES online
Lietuva internetine platforma, respondentai pakviesti per elektroninį paštą. Nusiunčiant nuorodą.
Apklausos anketos buvo pateiktos 19 dalyvių (mokyklos mokytojams, administracijos
darbuotojams). Pilnai atsakyta 11 klausimynų (57,9 %), iš dalies atsakytas 1 klausimynas, atsakytų
klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) sudaro 63,2%.
Respondentai, remdamiesi savo nuomone bei patirtimi, įvertino mokyklos veiklos sritis:
1. Rezultatai
2. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys
3. Ugdymo(-si) aplinkos
4. Lyderystė ir vadyba
Kokybės vertinimui buvo naudojama keturių lygių skalė, t. y. 1 lygis – visiškai nesutinku, 2
lygis – ko gero, nesutinku, 3 lygis – ko gero, sutinku, 4 lygis – visiškai sutinku.
5 aukščiausios vertės
RODIKLIS
3.1.2. Pastatas
ir jo aplinka

3.2.1.
Mokymasis ne
mokykloje

RAKTINIAI
ŽODŽIAI
Estetiškumas

Mokyklos
teritorijos
naudojimas
ugdymui

Edukacinės
išvykos

Detalusis rodiklio aprašymas

Įvertinimas

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.
Ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos teritorija
– „klasės lauke“. Įvairios mokyklos aplinkos
(želdiniai, bandymų zonos, stadionai, aikštynai,
poilsio zonos ir t. t.) naudojamos kaip mokymosi
lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai žino jų
edukacines galimybes ir geba panaudoti ugdymui:
teorijos pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui ir
kitokiam mokymuisi, sveikatos stiprinimui,
žaidimams ir kt.
Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje –
gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios
institucijose ir kt. – galimybėmis ir organizuoja
realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už
mokyklos ribų esančiose aplinkose. Tai aktualizuoja
ugdymą, suteikia mokiniams galimybę įgyti
įvairesnės patirties, būti mokomiems įvairesnių
žmonių ir susieti mokymąsi su savo interesais.
Mokytojai analizuoja ir aptaria mokinių mokymosi
už mokyklos ribų poveikį, tobulina taikomus būdus
ir ieško naujų galimybių
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4.2.2.
Į(si)traukimas
Bendradarbiavi
mas
su tėvais

2.3.2.
Ugdymas
mokyklos
gyvenimu

Veiklos, įvykiai
ir
nuotykiai

Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą. Tėvai
įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis
(plėsdami jų kultūrinį akiratį, skatindami pažintinį
aktyvumą, padėdami išsikelti ambicingus
ugdymosi tikslus ir jų siekti, taip pat dalyvaudami
mokyklos veiklose, individualiuose ir bendruose
susitikimuose su mokytojais, inicijuodami
prasmingas veiklas, projektus, vesdami
pamokas ar kitas veiklas). Bendradarbiaujama
abiem pusėms tinkamu laiku.
Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir
renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų,
parodų ir kt. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir
vietos bendruomenė. Mokykla atlieka svarbų
vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių,
jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildo
prasmingomis veiklomis.
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Detalusis rodiklio aprašymas

Įvertinimas

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 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, 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.
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.
Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų
mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą,
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5 žemiausios vertės
RODIKLIS
1.1.1.
Asmenybės
tapsmas

RAKTINIAI
ŽODŽIAI
Savivoka,
savivertė

Gyvenimo
planavimas

Socialumas

3.1.3. Aplinkų
bendrakūra

Mokinių
įtraukimas
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1.2.1. Mokinio Pažangos
pasiekimai
pastovumas
ir pažanga

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
Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta
naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų,
tvirtesnių vertybinių nuostatų. Pažangos tempas yra
tinkamas mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne
sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma,
pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir
atrodo prasminga.
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Mokyklos veiklos kokybės giluminiam įsivertinimui pasirinkta:
Tema: Mokymasis ir veikimas komandomis, rodiklis – 4.2.1. Veikimas kartu.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė
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