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Įsi ver tin da mos pa žan gos po žy mius, mo kyk los daž niau siai iš ryš ki na re zul ta tų 
sri tį. Ap tar da mos re zul ta tus pa mi ni įvai rius as pek tus: lai ką, per ku rį pa sie kia
mi re zul ta tai, ben drų jų ir da ly ki nių kom pe ten ci jų ug dy mą, ste bint ir ska ti nant 
kiek vie no mo ki nio pa žan gą, orien ta vi mą si į aka de mi nius (kog ni ty vi nius) pa sie
ki mus, vi są mo kyk los gy ve ni mą, kur mo ki nio ūg tis grin džia ma vi su mi niu po
žiū riu.

Mo kyk lų at skai to my bė ir re zul ta ty vu mas lai ko mi sėk min go mis veik lo mis, 
per ku rias at si sklei džia mo ki nių ug dy mo(si) pa sie ki mų ati tik tis vals ty bės ke lia
miems tiks lams. Mo kyk los daž niau siai ana li zuo ja sta tis ti nius mo ki nių pa sie ki
mų duo me nis, į mo ki nio pa žan gą žvel gia per re zul ta tą, ver ti na mą pa žy miu, nes 
tai pa ly gin ti yra leng viau. Mo kyk lo se dar stin ga nuo dug nes nio kiek vie no mo ki
nio iš ga lių pa ži ni mo, di fe ren ci juo to ug dy mo, nuo sek laus in di vi du a lios mo ki nio 
pa žan gos ste bė ji mo.

Iš ori nio ver ti ni mo me tu mo kyk loms daž nai re ko men duo ta mo ki nių mo ky mo si 
pa žan gą sie ti su ug dy mo(si) or ga ni za vi mo kai ta, per so na li zuo tu mo ki nių ug dy
mu ir vi sos mo kyk los pa žan ga. Ta čiau šių veik lų ko ky bė lė tai kin ta, mo kyk loms 
rei kia pa lai ky mo.

Mo kyk los (pre ten da vu sios į Ge ros mo kyk los no mi na ci ją) skir tin gai in ter pre tuo
ja ge ru mo sam pra tą: vie noms svar bes ni iš ori niai, leng vai mo ki nio ir pe da go go 
elg se no je pa ste bi mi po žy miai, ki toms – gi lu mi niai mo kyk los kul tū ros as pek tai, 
dė me sys mo ki niui kaip as me ny bei, vi sų jo ga lių ug dy mui.
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Geros mokyklos vizija:  
kokia ji šiandien?

Kas yra ge ra mo kyk la ir ko kia ji tu rė tų bū ti? Ar ge ros mo
kyk los sam pra ta tu ri at liep ti be si kei čian čius vi suo me nės po rei
kius, vi suo me nės po žiū rį į mo kyk los tiks lą ir pa skir tį, šiuo lai ki
niam pi lie čiui rei ka lin gų ge bė ji mų ir kom pe ten ci jų kai tą, mo
ky mo ir mo ky mo si pro ce so trans for ma ci ją? 

Glo ba li za ci ja, spar tus tech no lo gi jų vys ty ma sis, gau si in
for ma ci jos sklai da, eko no mi niai, kul tū ri niai, so cia li niai po ky
čiai vi suo me nė je le mia sa vi tą pro ble ma ti ką ir ska ti na mo kyk
las ieš ko ti veiks min ges nių ug dy mo ir mo ky mo si bū dų. Šios 
pa ieš kos reiš kia si ug dy mo pa ra dig mų kai ta. Įvai rios ug dy mo 
pa ra dig mos (ar jų de ri nys) lei džia pa si rink ti ra cio na lius veik
los prin ci pus. At ras ti ra cio na les nius veik los mo de lius pa de da 
uni ver sa lus šiuo lai ki nės mo kyk los rai dos orien ty ras – Ge ros 
mo kyk los kon cep ci ja (2015). Jos pa skir tis – at skleis ti ver tin gus 
ir pa gei dau ja mus mo kyk los bruo žus, pa ska tin ti mo kyk los ben
druo me nės kū ry biš ku mą ir il ga lai kes to bu li ni mo ini cia ty vas. 
Ge ros mo kyk los sam pra ta tu rė tų ne tik nu sta ty ti sie kia mus ge
ros mo kyk los bruo žus, bet ir pa dė ti mo kyk lai spręs ti ky lan čius 
klau si mus, pa ti ria mus sun ku mus. 

Ge ra mo kyk la – pa ma ti nė mis hu ma nis ti nė mis ver ty
bė mis ug dy mą grin džian ti, pras mės, at ra di mų ir vi sa pu siš ko 
as mens ug dy mo(si), sėk mės sie kian ti mo kyk la, sa vo veik lo je 
be si va do vau jan ti mo kyk los ben druo me nės su si ta ri mais ir mo
ky mu si. 

Ge ros mo kyk los kon cep ci ja, 2015

Ge ra mo kyk la – da bar ties ir at ei ties mo kyk la, ku ri pa ren
gia ne tik pi lie ti nio są mo nin gu mo, bet ir tik ro vės ar ti ku lia ci jos, 
ge bė ji mo pa sa ko ti, ana li zuo ti, in ter pre tuo ti, ga liau siai – in di vi
du a ly bės ir ben drys tės ga lių ne sto ko jan tį žmo gų.

Le o ni das Dons kis, 2015

Kuriuos pažangos aspektus 
pastebi dabarties mokyklos?

Jei gu vi suo me nė bus tik pa sy vi ste bė to ja, ne ga lė si me įgy
ven din ti nu ma ty tų ini cia ty vų, ne pa vyks su ma žin ti so cia li nės at
skir ties, vi suo me nės už da ru mo, su stip rin ti ben druo me nių so li da
ru mo, už tik rin ti ly čių ly gy bės, pa siek ti reikš min gų po ky čių ki to se 
svar bio se sri ty se. 

Tu ri me įveik ti iner ci ją ir kon tras tus, nu sta ty ti aiš kius tiks lus ir 
jų nuo sek liai siek ti. 

Lie tu vos pa žan gos stra te gi ja „Lie tu va 2030“

Mo kyk la – vai kui, to dėl, vi sų pir ma, jis tu ri jaus ti dė me sį ir 
pa gal bą. Kad rū pi ni ma sis kiek vie nu mo ki niu bū tų kryp tin gas ir 
pa vei kus, tu ri bū ti ste bi mas kiek vie no mo ky ma sis ir da ro ma pa
žan ga. Kad mo kyk los veik la bū tų sėk min ga, rei ka lin gas veik los 
(įsi)ver ti ni mas. Vals ty bi nė je švie ti mo 2013–2022 me tų stra te gi jo je 
nu ma ty ta, kad iki 2022 me tų kiek vie na mo kyk la ir sa vi val dy bė 
skelbs pa žan gos ata skai tas. Na cio na li nė mo kyk lų ver ti ni mo 
agen tū ra, ga vu si įsi ver ti ni mo in for ma ci ją iš 912 ša lies mo kyk lų 
(t. y. 76,4 proc. vi sų Lie tu vos mo kyk lų) ga li teig ti, kad 674 mo
kyk los (56,5 proc.) jau šiuo me tu pe ri odiš kai ste bi sa vo mo ki nių 
ir mo kyk los pa žan gą. Va di na si, Vals ty bi nės švie ti mo 2013–2022 
me tų stra te gi jos sie ki nys  – 2017 me tais mo kyk lų, pa skel bu sių 
apie sa vo pa žan gą, da lis su da rys 50 proc. – yra pa siek tas. 

Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je mo ki nių pa tir tys ir jų pa sie kia
mi re zul ta tai lai ko mi vie no dai svar biais. Va do vau da ma si ge ros 
mo kyk los sam pra ta, mo kyk los ben druo me nė ren ka si, ko kiais 
bū dais or ga ni zuo ti ug dy mo(si) pro ce są ir siek ti ge res nės mo
ki nių pa žan gos: bū ti tra di ci ne, ži nias per tei kian čia, kon tro liuo
ja mo je, reg la men tuo to je ap lin ko je vei kian čia mo kyk la ar tap ti 
nuo lat be si kei čian čia, mo ki nių ir vi suo me nės po rei kius at lie
pian čia, be si mo kan čia, to bu lė jan čia mo kyk la. Ki taip ta riant, 
mo kyk los ben druo me nė pa ti ap si spren džia, kaip spar čiai siek ti 
to bu les nio bū vio, aukš tes nės ug dy mo(si) pa ko pos.

Mo kyk lų sa vęs ver ti ni mo duo me ni mis, daž niau siai pa žan
ga sie ja ma su mo ki nių pa sie ki mais ir mo ki nių po rei kių ten ki
ni mu (1 pav.). Ki taip ta riant, kas ket vir ta in for ma ci ją pa tei ku si 
mo kyk la svar biau sia mo kyk los mi si jos da li mi yra lin ku si lai ky ti 
re zul ta tus.

Mo kyk los, sa vo pa žan gą įžvel gian čios vi su mi nio as me
ny bės ug dy mo re zul ta tų sri ty je, pa žy mi, kad at si žvel giant į 
mo ki nių ben drų jų kom pe ten ci jų ug dy mo re zul ta tus bū ti nas 
pa vei kes nis pe da go gi nės prak ti kos po ky tis, kon struk ty ves nis 
ben dra vi mas ir ben dra dar bia vi mas tarp ko le gų, mo ky to jo ir 
mo ki nių tė vų, mo ky to jų ir mo kyk los va do vų. 

Re čiau siai mo kyk los ir kiek vie no mo ki nio pa žan ga sie ja ma 
su ug dy mo(si) ap lin kų kū ri mu, są ly gų ug dy tis ino va ty viais bū
dais, tai kant tech no lo gi jas, įvai rius in for ma ci jos šal ti nius, su da ry
mu. Mo kyk los sa vi val da taip pat nė ra lai ko ma reikš min gu veiks
niu ver ti nant ir ska ti nant to bu lin ti mo kyk los pa žan gą (2 pav.).

Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je svar biau siu sėk min gos mo
kyk los veik los po žy miu lai ko mas tin ka mas mo kyk los mi si jos 
įgy ven di ni mas, t. y. ge ri (pa gei dau ja mi, pri im ti ni) ug dy
mo(si) re zul ta tai ir tur tin gos, įsi me nan čios, pra smin gos, 
ma lo nios gy ve ni mo mo kyk lo je pa tir tys (žr. schemą 1 psl.).

Vi suo me nei sub jek ty viai ver ti nant mo kyk lą svar biau siais 
ge ru mo ro dik liais daž niau siai lai ko mi for ma lūs mo ki nio aka de
mi niai pa sie ki mai – eg za mi nų, tes tų re zul ta tai. Ge ros mo kyk los 
kon cep ci jo je at krei pia mas dė me sys į tai, kad tu rė tų bū ti ski
ria ma ne vie na re zul ta tų rū šis – gre ta pa sie ki mų, pa brė žia ma 
ir as me ny bės bran da, pa žan ga. Svar bu at si žvelg ti ir į re zul ta
tų pa sie ki mo bū dą: jų ne tu rė tų bū ti sie kia ma skau džio mis ar 
gniuž dan čio mis pa tir ti mis. Abu as pek tai – re zul ta tai ir jų pa
sie ki mo pro ce sas – yra ly gia ver čiai. Mo kyk lo je, kaip ir šei mo je, 
mo ki niai mo ko si su vok ti sa ve kaip as me ny bes, džiaug tis sa vo 
pa sie ki mais ir kan triai įveik ti ne sėk mes, mo ky da mie si ne bi jo
ti klys ti, ti kė ti, kad pa vyks. Jie mo ko mi pri im ti nau jus iš šū kius 
kaip ke lią į to bu lė ji mą, pa grįs tai pa si ti kė ti sa vo jė go mis, ta čiau 
adek va čiai ir kri tiš kai ver tin ti re a ly bę. 

As me ny bės au gi mui sa vi raiš kus da ly va vi mas mo kyk los 
gy ve ni me toks pat svar bus, kaip ir for ma lu sis švie ti mas. Ge ro je 
mo kyk lo je, su si pi nant veik loms, su si lie ja gy ve ni mas ir ug dy
mas(is), ug dy mui(si) skir tos erd vės ku ria mos tam, kad ras tų si 
nau jų pa tir čių ir idė jų, kaip mo ky tis įdo miau, pra smin giau. Mo
kyk los gy ve ni me yra daug įdo mios veik los, įvy kių ir nuo ty kių, 
ku rių ini cia to riu mi ir ly de riu ga li bū ti kiek vie nas mo kyk los ben
druo me nės na rys. Vy rau ja dar na, hu ma niš ki san ty kiai, to le ran
ci ja ir ge ra no riš ku mas. Ska ti na ma mo ki nių sa vi raiš ka, ak ty vus 
da ly va vi mas ne for ma lia ja me švie ti me, įvai riuo se pro jek tuo se 
ir te mi niuo se ren gi niuo se, ku rių me tu ug do mi mo ki nių mąs
ty mo, kū ry bin gu mo, ly de rys tės ir ki ti ge bė ji mai, el ge sio, ben
dra vi mo, ben dra dar bia vi mo įgū džiai. Mo kyk lo je puo se lė ja mos 
po zi ty vios, am ži no sios ver ty bės, ska ti na mas svei kas gy ve ni mo 
bū das. Mo ki niai jau čia si sau gūs, pri im ti, jų nuo mo nė ir idė jos 
iš klau so mos ir ger bia mos. Sa vo bu vi mą mo kyk lo je jie lai ko 
pras min gu.
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1 pav. Dažniausiai mokyklų pasirenkami pažangą atspindintys aspektai

Šaltinis: NMVA duomenys

Procentai

Verta pabrėžti, kad mokyklos, planuodamos savo veiklas 
ir pažangą, siekia orientuotis į visuminį asmenybės ugdymą, 
atsižvelgti į individualius mokinių poreikius, polinkius ir ga
limybes, individualią pažangą. Tačiau, įsivertindamos veiklą, 
aprašydamos pažangos požymius, mokyklos dažniausiai iš
ryškina rezultatų (mokinių pasiekimų) sritį. Aptariant rezulta
tus, išryškinami skirtingi aspektai: vieniems yra svarbus laikas, 
per kurį pasiekiami rezultatai, kitiems – bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų ugdymas, stebint ir skatinant kiekvieno mokinio 
individualią pažangą, tretiems – orientavimasis tik į akademi
nius (kognityvinius) pasiekimus, ketvirtiems – visas mokyklos 
gyvenimas, kur mokinio pažangos siekis grindžiamas visumi
niu požiūriu į asmenį, visų jo galių (fizinių, psichinių, dvasinių) 
ugdymu.

Sveikintina, kad mokyklos ieško paveikesnių ugdymo(si) 
būdų kiekvieno mokinio saviraiškos sklaidai ir pažangai  aka
deminių rezultatų augimą sieja su mokinių ir tėvų pasitenki
nimu mokykloje organizuojamu ugdymo procesu, rezultatais. 

Tačiau svarbu ir tai, kad mokykla stebėtų ir sistemingai anali
zuotų mokyklos gyvenimo ir rezultatų pokyčius. Pagal Geros 
mokyklos koncepciją, svarbus mokyklos veiklos aspektas – ne 
tik stabilūs akademiniai rezultatai, aukšto lygio palaikymas 
(arba nuoseklus jų augimas), bet ir mokinių neformalusis švie
timas, saviugda, dalyvavimas įvairiose socialinėse, kultūrinėse 
veiklose, olimpiadose, konkursuose. Kitaip tariant, ugdant yra 
svarbus orientavimasis į mokinių poreikius ir polinkius. Iš įsi
vertinimo duomenų matyti, kad pažangą šioje srityje stebi kas 
ketvirta šalies mokykla (t. y. 25,4 proc. informaciją pateikusių 
mokyklų). 

Dabarties bendrojo ugdymo mokyklose orientavimasis 
į mokinių poreikius apima tris aspektus: poreikių pažinimą, 
pagalbą mokiniui, gabumų ir talentų ugdymą. Mokyklų pa
teikiami pažangos aprašymai siejami su kiekvienu minėtu as
pektu, nors dėmesys skirtingoms veikloms nevienodas – dalis 
mokyklų skiria daugiau dėmesio mokinių poreikiams pažinti, 
kitos mokyklos, pažįstančios savo ugdytinių poreikius, tobulina 

2 pav. Rečiausiai mokyklų pasirenkami pažangą atspindintys aspektai

Šaltinis: NMVA duomenys

Procentai

ie
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veiklą, siekdamos suteikti reikiamą pagalbą ir padėti atskleisti 
prigimtinius polinkius ir gebėjimus. Lietuvos mokyklose dau
gėja dėmesio individualiems mokinių poreikiams, siekiant kie
kvieno mokinio pažangos, mokyklos sieja mokinių pažinimo 
ir ugdymo organizavimo procesus, orientuojasi į aukštesnius 
rezultatus, tačiau problemų vis dar pasitaiko. 

Iš įsivertinimo duomenų matyti, kad mokinių mokymosi 
motyvacijos problema (didesniu ar mažesniu mastu) išlieka 
aktuali bemaž visose šalies mokyklose. Ši problema įžvelgia
ma ir mokyklų veiklos išorinio vertinimo metu. Mokykloms 
siūloma įvairių problemų sprendimo būdų, o ir pačios mo
kyklos renkasi nevienodą kelią. Kai kurios mokyklos mano, 
kad mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis mo
kiniui galėtų būti geresnė, o išorės vertintojai pastebi, kad 
mokyklose reikėtų tobulinti ugdymo procesą. Pavyzdžiui,  
2015 m. 58,3 proc. išorinio vertinimo metu stebėtų pamokų  
(arba 8 280 pamokų) buvo taikyti pasyviojo mokinių moky

mosi metodai. Per išorinį vertinimą rekomenduota mokinių 
mokymosi pažangą sieti su ugdymo(si) organizavimo kaita  
(22,6 proc.) ir visos mokyklos pažanga (23,7 proc.)  šios veiklos 
yra tiesiogiai susijusios priežasties ir pasekmės ryšiais. Ugdy
mo procesą mokykloje valdo pedagogai, todėl profesionalų 
atsakomybė už mokinio mokymosi pažangą yra didesnė nei 
mokinio tėvų. Tačiau bendradarbiavimas su mokinių tėvais 
(ypač pažįstant mokinį, jo poreikius, galimybes) yra aktualus ir 
prasmingas. Iš įsivertinimo duomenų matyti, kad bendradar
biavimo su tėvais pažangą fiksuoja 23,4 proc. pažangos apra
šymus pateikusių mokyklų. 

Iš mokyklų pateiktų pavyzdžių matyti, kad vis la
biau suprantama partneriško bendradarbiavimo su tėvais 
svarba, ieškoma veiksmingų būdų, kaip informuoti tėvus  
(3 pav.), bendradarbiavimo formų, siekiant įtraukti tėvus į daly
vavimą mokyklos gyvenime, kartais net priimant sprendimus.

Pa sak dau gu mos (72,7 proc.) įsi ver ti ni mo ir pa žan gos duo
me nis pa tei ku sių mo kyk lų, veiks min giau sia ben dra dar bia vi mo 
for ma su tė vais – jų in for ma vi mas. In for ma ci ja tė vams yra tei
kia ma įvai riais bū dais (žo džiu, raš tu – elek tro ni niu laiš ku, ži nu
te elek tro ni nia me die ny ne ir kt.). Rei kia pa brėž ti, kad vis la biau 
po pu lia rė jan ti ben dra dar bia vi mo su tė vais for ma – in di vi du a
lūs po kal biai, ku riuo se ap ta ria ma in di vi du a li mo ki nio pa žan ga. 
Šią ben dra dar bia vi mo su tė vais for mą veiks min giau sia lai ko 
kas penk ta mo kyk la (20,8 proc.). Mo kyk los nu ro do ir ki tas ben
dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo su tė vais for mas – tai tė vų die nos 
ar ba sa vai tės, tė vų kon fe ren ci jos, tal kos, sa va no rys tė. Ta čiau 
šios ben dra dar bia vi mo for mos nė ra daž nos (3 pav.).

Tė vų po žiū riu, mo kyk la aiš kiai pa tei kia in for ma ci ją, tė vai 
ži no, į ką ga li kreip tis ki lus klau si mams, ma no, kad mo kyk los 
dar buo to jai iš kar to su si siek tų, jei jų vai kas mo kyk lo je pa tir tų 
sun ku mų (4 pav.).

Mo ki nių tė vai re čiau siai pri ta ria tei gi niams, ku rie at sklei
džia tė vų part ne rys tę su mo kyk la (4 pav.). Pa sak tė vų, mo kyk la 
ne daž nai or ga ni zuo ja tė vams švie čia muo sius ren gi nius įvai
rio mis vai kų ug dy mo te mo mis, tė vų iš sa ky tos nuo mo nės, kri
ti ka ir pa siū ly mai ne vi suo met yra ap ta ria mi ir įgy ven di na mi. 
Aki vaiz du, kad mo kyk lų ben dra dar bia vi mas su mo ki nių tė vais 
ne pa kan ka mai kon struk ty vus, ne daž nai krei pia mas į stip rios 
part ne rys tės su tė vais for ma vi mą. 

Api ben dri nant ga li ma teig ti, kad Lie tu vos mo kyk los su
pran ta įstai gos pa žan gos svar bą ir kas met vis la biau yra lin ku
sios ją nu sta ty ti, ap ra šy ti ir skelb ti – ši taip sie kia vis aukš tes nės 
veik los ko ky bės tam tik ro se veik los sri ty se ir at lie pia „Vals ty
bi nės švie ti mo 2013–2022 me tų stra te gi jos“ tiks lą – įdieg ti 
duo me nų ana li ze ir įsi ver ti ni mu grįs tą švie ti mo ko ky bės kul tū
rą, už tik ri nan čią sa vi val dos, so cia li nės part ne rys tės ir va do vų 
ly de rys tės dar ną. Ta čiau Lie tu vos mo kyk loms, dir ban čioms ir 
as me ny bes ug dan čioms spar taus tech no lo gi jų ir ino va ci jų 
vys ty mo si am žiu je, ver tė tų de rin ti grei tu mo (spar tos) ir gi lu
mo (pras min gumo, iš min ties) rei ka lau jan čius dar bus, daž niau 
va do vau tis ko ky bi niais po žy miais, api bū di nan čiais mo ki nio 
pa žan gą. Pa žan gos tem pas tu ri bū ti tin ka mas – nei per lė tas, nei 
se ki nan tis. Va do va vi mas mo kyk lai grin džia mas Lie tu vos Res
pub li kos švie ti mo įsta ty me api brėž to mis nuo sta to mis: švie ti
mas, kaip as mens, vi suo me nės ir vals ty bės at ei ties kū ri mo bū das, 
grin džia mas žmo gaus ne lygs ta mos ver tės, jo pa si rin ki mo lais vės, 
do ri nės at sa ko my bės pri pa ži ni mu, de mo kra tiniais san ty kiais, ša
lies kul tū ros tra di ci jo mis, ku rian tis tau tos ta pa ty bę, per duo dan tis 
ver ty bes, ku rios da ro žmo gaus gy ve ni mą pras min gą, vi suo me nės 
gy ve ni mą – dar nų ir so li da rų, vals ty bės – pa žan gų ir sau gų.

3 pav. Darbo su tėvais formų veiksmingumas: mokyklų požiūris

Šaltinis: NMVA duomenys

Procentai

Veiksmingiausia

Veiksmingesnė

Veiksminga

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72,7 (tėvų informavimas)

57,3 (individualūs susitikimai su mokinių tėvais)

37,2 (tėvų susirinkimai)

12

7,5 5,5

20,8

14,3 7,7 4,4

13 14,6 15,6
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4 pav. Mokinių tėvų pritarimas IQESonline teiginiams, apibūdinantiems mokyklų bendradarbiavimą su jais

Šaltinis: NMVA duomenys

Procentai

Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis

Esu tikra(s): jei mano vaikas patirtų sunkumų mokykloje,  
mokyklos darbuotojai iš karto su manimi susisiektų

Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius renginius  
įvairiomis vaikų ugdymo temomis

Mokytojai aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą,  
pasiekimus ir mokymosi spragas

Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais  
(ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla)

Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja vaiko ugdymo klausimais

Tėvams mokykla suteikia pakankamai galimybių  
dalyvauti mokyklos veikloje

Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai  
yra aptariami ir įgyvendinami

Man reguliariai suteikiama galimybė pareikšti  
savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą

Mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių ir tėvų  
dalyvavimas mokyklos bendruomenės gyvenime

Tėvai sutinka su teiginiu Tėvai nesutinka su teiginiu

10 200 30 40 50 60

40,8 0,2

28,2

54,60,9

15,6 3,4

6,7 1,4

3,9

1,4 3,4

53

16,5

8 2,1

0,5

0,2

Geros mokyklos link:  
sėkmės ir trukdžiai

Geros mokyklos koncepcijos paskirtis – būti mokyklai orien
tyru, nurodančiu, kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais ir 
pageidaujamais šalyje. Tačiau svarbi Geros mokyklos koncepci
jos įgyvendinimo sąlyga – visuomenės pritarimas jos idėjoms 
ir mokyklų bendruomenių noras pačioms skatinti, inicijuoti 
pokyčius, keisti mokyklą. 

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis verti
nimas vykdomas atsižvelgiant į šios koncepcijos nuostatas.  
(Įsi)vertinimo duomenys turėtų padėti siekti geros mokyklos 
būvio: nustatyti, ar mokykla kryptingai juda geros mokyklos 
link, kokia pažanga yra daroma ir kuriose veiklos srityse reika
lingas didžiausias postūmis, pagalba. 

Mokyklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rodikliuose (jie 
yra vienodi, nes įsivertinimas ir išorinis vertinimas yra duali 

sistema) nurodytas pageidaujamas, idealus mokyklos veiklos 
būvis, atitinkantis aukščiausią kokybę.  

Lietuvoje jau yra vizija, kokia turėtų būti gera mokykla – pa
tvirtinta Geros mokyklos koncepcija. Tačiau verta apžvelgti, kokia 
dabarties mokyklos tikrovė, remiantis išorinio vertinimo duo
menimis. Tuo tikslu išanalizuoti pastarųjų trejų mokslo metų 
(2013–2016 m.) mokyklų veiklos išorinio vertinimo rezultatai (43 
savivaldybių 157 mokyklų: 47 gimnazijų, 11 vidurinių, 56 pagrin
dinių mokyklų, 26 progimnazijų ir 17 pradinių mokyklų). 

Tarp 2013–2016 m. vertintų mokyklų nebuvo tokių, kurių 
veiklos sritis būtų įvertinta 1 lygiu (prastai, nepatenkinamai). 
Mažoje dalyje (7,6 proc.) vertintų mokyklų (t. y. 12 iš 157) bent 
viena ar daugiau veiklos sričių įvertintos 4 lygiu (labai gerai). 
Rezultatų (mokinių pasiekimų) bei ugdymo ir mokymosi sritys 
yra įvertinamos prasčiausiai (1 lentelė). O būtent šiose srityse 
koncentruojasi sėkmingos mokyklos veiklos požymiai – pagei
daujami, priimtini ugdymo(si) rezultatai ir turtingos, įsimenan
čios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys.

1 lentelė. Mokyklos veiklos sričių vertinimai 2013–2016 m. (proc.)

Šaltinis: NMVA duomenys

 Įvertinimas

Veiklos sritys
2 lygis 3 lygis 4 lygis Lygio 

vidurkis

Mokyklos kultūra 15,9 76,4 7,6 2,92

Ugdymas ir mokymasis 87,9 12,1  2,12

Mokinių pasiekimai 69,4 29,3 1,3 2,32

Pagalba mokiniui 47,1 51,6 1,3 2,54

Mokyklos strateginis valdymas 46,5 51,0 2,5 2,56

Iš įsi ver ti ni mo duo me nų ma ty ti, kad mo kyk los daž niau siai 
sa vo pa žan gą kon sta tuo ja ver tin da mos mo ki nių pa sie ki mus ir 
pa žan gą. Nors kiek vie na mo kyk la tu ri ga li my bę pa ti pa si rink

ti, ko kius mo kyk los veik los as pek tus ji no ri to bu lin ti pir miau
siai, ta čiau rei kia ana li zuo ti prie žas ties ir pa sek mės ry šius, nes 
ug dy mas(is) ir mo ki nių pa tir tys le mia ug dy mo(si) re zul ta tus ir 
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pa sie ki mus. Mo kyk lų veik los ko ky bės įsi ver ti ni mo me to di ko je nu
ro do ma, kad po vei kis re zul ta tams ga li mas įvai riais bū dais: for
ma liuo ju ug dy mu(si), ne for ma liuo ju švie ti mu ir vi su mo kyk los 
gy ve ni mu. 

No rint iš ana li zuo ti da bar ties mo kyk lų veik los sėk mes ir 
truk džius, sie kiant įgy ven din ti Ge ros mo kyk los mi si ją, iš ori nio 
ver ti ni mo me to di kos ro dik liai bu vo kon ver tuo ti: pen kios sri
tys, te mos, ro dik liai sie ti, ly gin ti ir pa rink ti ga li mi ati tik me nys 
at nau jin tuo se ro dik liuo se, iš reikš ti rak ti niais žo džiais (ro dik liai 

pa tvir tin ti Lietuvos Respublikos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
2016 m. ko vo 29 d. įsa ky mu Nr. V267). 

Sie kiant iš skir ti ge riau siai ir pras čiau siai įver tin tus Re zul ta
tų ir Ug dy mo(si) ir mo ki nių pa tir čių veik los as pek tus, ap skai
čiuo tas vi du ti nis šių sri čių veik los as pek to įver ti ni mas (rak ti nio 
žo džio lyg me niu). Ap skai čiuo tas vi du ti nis veik los as pek to įver
ti ni mas – 2,41 (stan dar ti nis nuo kry pis – 0,27), to dėl vi si ver ti ni
mai, di des ni nei 2,68, iš skir ti kaip ge riau siai ver tin ti, o vi si, ma
žes ni nei 2,14, – kaip pras čiau siai įver tin ti (5 pav.).

5 pav. Geriausiai ir prasčiausiai įvertinti Rezultatų (1) ir  Ugdymo(si) ir mokinių patirčių (2) veiklos aspektai

Šaltinis: NMVA duomenys

Ge riau siai ver ti na mas pa sie ki mų as me niš ku mas (vie nas 
iš ro dik lio „Mo ki nio pa sie ki mai ir pa žan ga“ as pek tų). Tai ro do, 
kad mo ki niai tu ri ypa tin gų as me ni nių mo ky mo si ir ki tų veik
lų pa sie ki mų, ku rie mo kyk lo je yra pri pa žįs ta mi ir ska ti na mi. Ši 
ten den ci ja ste bi ma kas met: nuo 2010 me tų tarp stip rių jų mo
kyk los veik los as pek tų pa ten ka ki ti mo ki nių pa sie ki mai. Taip 
pat la bai ge rai ver tin tas „Ug dy mas mo kyk los gy ve ni mu“ ro dik
lis – vi si ke tu ri rak ti nius žo džius ati tin kan tys įver ti ni mai pa te ko 
tarp ge riau siai įver tin tų as pek tų.

Mo kyk lų at skai to my bė ir re zul ta ty vu mas („Mo kyk los pa sie ki
mai ir pa žan ga“) yra pri pa žįs ta mi kaip sėk min gi mo kyk los veik los 
as pek tai, ku rie nu ro do, kad mo ki nių ug dy mo(si) pa sie ki mai ati
tin ka vals ty bės ke lia mus tiks lus, ir šie duo me nys apie mo kyk los 
ir mo ki nių pa sie ki mus yra tei kia mi įvai rioms in te re sų gru pėms. 
Ta čiau ki tas ro dik lio „Mo kyk los pa sie ki mai ir pa žan ga“ as pek tas – 
pa žan gos pa grįs tu mas – pa ten ka tarp sil pnų jų, t. y. to bu lin ti nų, 

veik los as pek tų. Tai ro do, kad trūks ta nuo dug nes nio kiek vie no 
mo ki nio iš ga lių pa ži ni mo, pa žan gos ste bė ji mo ir įver ti ni mo, sie
kiant ge rų ug dy mo(si) pa sie ki mų, ku rie tu ri ati tik ti ne tik vals ty
bės mo kyk lai ke lia mus tiks lus, bet ir kiek vie no mo ki nio in di vi du
a lias ga li my bes, kas yra pa brė žia ma Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je.

Pa gal šiuo lai ki nę ug dy mo(si) sam pra tą, tu ri bū ti sie kia ma 
šį pro ce są (ug dy mą(si)) kuo la biau su as me nin ti. Ta čiau mo kyk lų 
veik los as pek tai, api bū di nan tys mo ky mo si su as me ni ni mą, pa
ten ka tarp sil pnų jų veik los as pek tų: po rei kių pa ži ni mas, di fe ren
ci ja vi mas, in di vi du a li za vi mas, su as me ni ni mas, ver ti ni mas ug dy
mui. Di fe ren ci juo to ug dy mo pro ble ma ke lia ma jau ne vie ne rius 
me tus, taip pat nu ro dant, kad bū ti na to bu lin ti kiek vie no mo ki nio 
pa žan gos ste bė ji mą, ver ti ni mą ir in for ma ci jos tei ki mą mo ki niui 
apie jo mo ky mą si, da ro mą pa žan gą (NMVA me ti nis pra ne ši mas, 
2015). Tai gi, vie nas svar biau sių iš šū kių or ga ni zuo jant ug dy mo 
pro ce są vis dar iš lie ka skir tin gų ge bė ji mų mo ki nių ug dy mas.

Kaip dabarties mokyklos atitinka 
geros mokyklos kriterijus?

Vie nas iš šiuo lai ki nių švie ti mo ko ky bės to bu li ni mo me to
dų yra vie šas mo kyk los pa žan gos pri pa ži ni mas, at sklei džian tis 
ge ruo sius pa vyz džius ne tik švie ti mo ben druo me nei, bet ir pla
čia jai vi suo me nei. Ben dro jo ug dy mo mo kyk los, da ly vau jan čios 
ge riau siai dir ban čių mo kyk lų kon kur se, tu ri aks ti ną ne tik in for
muo ti ap lin ki nius apie sa vo pa sie ki mus, bet ir plė to ti sa vo, kaip 
ge ros mo kyk los kon cep ci ją, įsi ver ti nant ati tik tį Ge ros mo kyk los 
mo de ly je iš skir tiems bruo žams.

Ge riau siai dir ban čių mo kyk lų at ran ką 2015 m. or ga ni za vo 
Na cio na li nė mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ra. Pre ten duo jan čių į 
Ge ros mo kyk los no mi na ci ją mo kyk lų pa raiš kų ver ti ni mas vy ko 
at si žvel giant į ver ti ni mo mo de lio, skir to at rink ti ge riau siai dir
ban čias mo kyk las, ro dik lius. Kon kur si nio ver ti ni mo ro dik liuo se 
bu vo nu ma ty ti ir ug dy mo(si) pro ce so (gy ve ni mas mo kyk lo je), 
ir jo re zul ta tų (as me ny bės ūg tis) as pek tai. Ver ti ni mo mo de
lio ro dik lius su iš ly ga pri ski riant mo ki nių pa tir čių ir mo ky mo si 
re zul ta tų ka te go ri joms, bu vo api ben drin ta mo kyk lų pa teik
ta in for ma ci ja, ku rio je jos pa tei kė duo me nis, api bū di no sa vo 
veik las, jų po žiū riu, ati tin kan čias Ge ros mo kyk los sam pra tą (2 
len te lė).
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2 lentelė. Geros mokyklos vertinimo modelio, skirto atrinkti geriausiai dirbančias mokyklas, rodiklių sklaida

Šaltinis: NMVA duomenys

Mo ki nių pa tir tys / Gy ve ni mas mo kyk lo je Rezultatai / Asmenybės ūgtis

NEC pa reng tų diag nos ti nių tes tų mo ky mo si pa sie ki mų 4 ir 8 
kla sė je ver ti ni mui tai ky mas

Mokinių ir jų tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos 
veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis

Vi du ti nis pa si rink tų lai ky ti eg za mi nų skai čius, ten kan tis vie
nam abi tu rien tui

Mokinių, kurių metinis pažymys atitinka PUPP ir BE vertinimą 
(grupuojant pagal 3 pasiekimų lygius), dalis

Mo kyk los įgy ven di na mų so cia liai orien tuo tų pre ven ci nių pro
gra mų ko ky bė

Mokinių ir jų tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių klasės ir 
mokyklos mikroklimatą, dalis

Mo kyk los or ga ni zuo tų ren gi nių edu ka ci nis kryp tin gu mas Mokinių ir jų tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų 
organizavimo atitiktį mokinių poreikiams, dalis

Edu ka ci nių erd vių pri tai ky mo kū ry biš kai, ino va ty viai veik lai, 
ty ri nė jan čiam, sa vi val džiam mo ky mui si ori gi na lu mas

Išorinio mokyklos vertinimo metu nurodytų stiprybių (+10) 
dalis iš 2 ir 3 srities (ugdymas ir mokymasis, pasiekimai)

Mo kyk los ta ry bo je pri im tų spren di mų skai čius Straipsnių apie mokyklą vietos spaudoje skaičius (per 
pastaruosius 2 metus)  Teik tų pa raiš kų da ly vau ti pro jek tuo se skai čius

Mo ky to jų, per pas ta ruo sius me tus ve du sių at vi ras pa mo kas 
(tie sio giai ne su si ju sias su mo ky to jo ates ta ci ja), ve du sių se mi
na rus ir (ar) skai čiu sių pra ne ši mus, da lis

Fi nan si nės sa vi val dy bės pa ra mos ug dy mo pro ce sui to bu lin ti 
dy dis (3 me tų lai ko tar pis)

Ver ti nant mo kyk los ati ti ki mą Ge ros mo kyk los kri te ri jams, 
dė me sys bu vo skir tas mo kyk los veik los pro ce so ir jų re zul ta
to ver ti ni mo ro dik liams. Ge riau siai dir ban čių mo kyk lų at ran kai 
bu vo nau do ja ma 15 ro dik lių sis te ma: 9 pro ce so ir 6 re zul ta
tų ver ti ni mo ro dik liai (2 len te lė). Rei kia at kreip ti dė me sį, kad 
ga na su dė tin ga vie na reikš miš kai at skir ti pro ce so ir re zul ta to 
ro dik lius, to dėl šis su skirs ty mas ver ti nant mo kyk lų pa raiš kas 
bu vo lai ky tas san ty ki niu, in ter pre tuo ta at si žvel giant į mo kyk
lų pa teik tą in for ma ci ją. Ta čiau iš skir ti ro dik liai ati tin ka Ge ros 
mo kyk los kon cep ci ją, at spin di Ge ros mo kyk los bruo žus. Dau gu
ma ro dik lių tie sio giai iš reiš kia mo kyk los mi si jos įgy ven di ni mą: 
mo kyk lo je su da ry tas są ly gas as me ny bės ūg čiai, or ga ni zuo jant 
dia lo giš ką, ty ri nė jan tį mo ky mą si ir sa vi raiš kų mo ki nių da ly va
vi mą mo kyk los gy ve ni me (ne iš ski riant ir ne at sie jant for ma lio jo 
ir ne for ma lio jo švie ti mo). To kie mo kyk los veik los ko ky bę le
mian tys veiks niai, kaip dar buo to jų pro fe sio na lu mas, mo kyk los 
ko lek ty vo ati tik tis be si mo kan čios or ga ni za ci jos bruo žams, įga
li nan čios ly de rys tės po žy miai, bu vo ver ti na mi kon teks tu a liai, 
sie jant juos su iš oriš kai ste bi mais mo kyk los veik los re zul ta tais. 

Mo kyk los bu vo ver ti na mos re mian tis 2 len te lė je pa teik tais 
ro dik liais, at si žvel gia ma į mo kyk los sa vi tu mą, ti pą. To dėl ir lai
mė to jo mis bu vo at rink tos skir tin gų ti pų mo kyk los (kiek vie no 
ti po po dvi). Ge riau siai dir ban čių mo kyk lų at ran kos ko mi si ja pa
ste bė jo ten den ci ją: be maž vi sos pa raiš kas pa tei ku sios mo kyk
los sa vo veik lą įsi ver ti no ge riau nei at ran kos ko mi si jos na riai. Iš 
to bū tų ga li ma da ry ti prie lai dą, kad, vie na ver tus, įsi ver ti ni mo 
įgū džiai mo kyk lo se dar nė ra stip rūs ar ba mo kyk los, teik da mos 
pa raiš kas, no rė jo tap ti iš skir ti nės ir pri sta tė sa vo veik lą ge riau, 
ne gu ją ver ti no ne pri klau so mi eks per tai (at ran kos ko mi si ja).

Ana li zuo jant kie ky bi nę iš raiš ką tu rin čius mo kyk los veik los 
as pek tus, pa ste bė ta, kad aukš čiau sius įver ti ni mus ga vo tos mo
kyk los, ku rios aiš kiai ap ra šė mo ki nio as me ny bę ug dan čias veik
las. Kie ky bi niai duo me nys ana li zuo ti įver ti nant mo ki nių ir jų tė
vų pri ta ri mo laips nį IQE Son li ne sis te mos tei gi niams, pa vyz džiui: 
„dau ge lis mū sų mo kyk los mo ki nių ge rai su ta ria tar pu sa vy je“, 
„aš esu pa ten kin tas, kad mo kau si bū tent šio je mo kyk lo je“. Ypač 
ge rai šią veik lą ver ti na mo ki nių tė vai – tė vų, vi siš kai ar ba iš da
lies pri ta rian čių ati tin ka miems IQE Son li ne sis te mos tei gi niams, 
da lis yra nuo 46 proc. iki 98 proc. Pa žy mė ti na, kad mo kyk lų, ga
vu sių Ge ros mo kyk los no mi na ci ją, šio ro dik lio že miau sia ri ba yra 
nuo 84 proc. Mo ki nių da lis (vi siš kai ar ba iš da lies pri ta rian čių 

ati tin ka miems IQE Son li ne sis te mos tei gi niams) yra ma žes nė ir 
svy ruo ja tarp 40 ir 81,5 proc. No mi na ci ją ga vu sių mo kyk lų že
miau sia ri ba yra 68 proc. Ly gi nant mo ki nių ir jų tė vų ver ti ni mus, 
mo ki nių ver ti ni mai yra že mes ni. Kar tais tos pa čios mo kyk los 
mo ki nių ir jų tė vų to pa ties ro dik lio ver ti ni mas sky rė si dau giau 
ne gu 20 pro cen tų. Tai ro do, kad mo ki niai, bū da mi kas die niais 
mo kyk los veik los da ly viais, ke lia aukš tes nius rei ka la vi mus ge rai 
mo kyk lai ir sa vo mo kyk los veik lą ver ti na kri tiš kiau.

Pui kiai bu vo ver ti na mas ro dik lis Mo ky to jų, 2014 me tais 
ve du sių at vi ras pa mo kas (tie sio giai ne su si ju sias su mo ky to jo 
ates ta ci ja), ve du sių se mi na rus ir (ar) skai čiu sių pra ne ši mus, da
lis. Mak si ma li taš kų su ma (3 taš kai) bu vo ski ria ma mo kyk loms, 
ku rių ne ma žiau kaip 30 proc. mo ky to jų vyk dė at vi ras veik las 
(pa vyz džiui, ve dė at vi ras pa mo kas, skai tė pra ne ši mus kon fe
ren ci jo se, or ga ni za vo au to ri nius se mi na rus). Ver ti nant pa raiš
kas pa ste bė ta, kad be veik vi so se mo kyk lo se dau giau nei pu sė 
mo ky to jų yra pa sie kę šį ro dik lį, ta čiau ne vi sa da bu vo nu ro do
ma, ar mo ky to jų at vi ros veik los yra su si ju sios su mo ky to jų ates
ta ci jos pro ce su, ug dy mo(si) pro ce so ko ky bės ste bė se na. Tai ga
li ro dy ti, kad mo ky to jai ak ty viai da li ja si sa vo pa tir ti mi, ta čiau 
mo kyk lo je ne vi suo met ana li zuo ja ma, ko kią įta ką mo ky to jų 
at vi ru mas tu ri ug dy mo(si) pro ce sams ir mo ki nių in di vi du a liai 
pa žan gai ir pa sie ki mams.

Kie ky bi nis ro dik lis, ku rį mo kyk los pa čios įsi ver ti no ir eks
per tai įver ti no že miau siai, t. y. Mo ki nių, ku rių me ti nis pa žy mys 
ati tin ka PUPP ir BE ver ti ni mą (gru puo jant pa gal 3 pa sie ki mų ly
gius), da lis – mo kyk lų, pre ten da vu sių į Ge ros mo kyk los no mi
na ci ją, šis ati ti ki mas svy ra vo nuo 32 iki 91,5 proc. No mi na ci ją 
ga vu sių mo kyk lų šių reikš mių že miau sia ver tė sie kė 56,7 proc. 
Nag ri nė jant kie ky bi nių įver ti ni mų skir tu mus pa gal mo kyk lų ti
pus pa ste bi mas ryš kus skir tu mas ver ti nant ro dik lį Pa mo kų or
ga ni za vi mo ati tik tis mo ki nių po rei kiams: ge riau siai šį ro dik lį ver
ti na pra di nių mo kyk lų mo ki nių tė vai, o že miau si ver ti ni mai yra 
gim na zi jų mo ki nių ir jų tė vų. Ši ten den ci ja bū din ga ir tarp ga vu
sių jų Ge ros mo kyk los no mi na ci ją, taip pat ir ne pel niu sių jos. Tai 
pa tvir ti na iš orės ver tin to jų įžval gą, kad ver ti ni mas daž nai yra 
to bu lin ti nas mo kyk los veik los as pek tas. Taip pat api ben drin tus 
iš ori nio ver ti ni mo duo me nis, ro dan čius, kad pra di nių mo kyk lų 
veik los ko ky bė daž nai ver ti na ma aukš čiau ne gu ki tų ti pų.
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Vertinimo modelis, skirtas geriausiai dirbančių mokyklų konkursui. http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2014/03/
GMRodikliuaprasymas.pdf.

Asta Gražytė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo 
politikos analizės skyriaus metodininkė, Erika Kiseliovė, Nacionalinės 
mokyklų vertinimo agentūros Informavimo ir administravimo skyriaus 
vedėja, Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agen
tūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė. 
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Mo kyk los, pre ten da vu sios į Ge ros mo kyk los no mi na ci ją, ga
na ak ty viai sklei džia in for ma ci ją apie sa vo veik lą re gio no spau
do je – ro dik lio Straips nių apie mo kyk lą vie tos spau do je skai čius 
2014 me tais mak si ma lią raiš ką (ne ma žiau kaip 3 straips niai per 
me tus) pa sie kė be veik vi sos mo kyk los. Bet rei kė tų at kreip ti dė
me sį, kad be veik vi si straips niai yra in for ma ci nio po bū džio – ra
šo ma apie įvy ku sius ren gi nius, įreng tas pa tal pas ir pan. Ana li ti
nio po bū džio straips nių ar ba in for ma ci nio po bū džio straips nių, 
grįs tų ana li ti ne me džia ga, kon kur sui ne bu vo pa teik ta. Dau gu
ma straips nių yra pa reng ti di rek to rių pa va duo to jų, re čiau – mo
ky to jų, ypač re tai – mo ki nių. Tai ro do, kad at sa ko my bę už mo
kyk los veik los sklai dą daž niau siai pri si i ma mo kyk los va do vų ko
man dos at sto vai ir įstai gos veik los vie ši ni mo, ge ro sios pa tir ties 
sklai dos as pek tu pa si da ly to ji ly de rys tė reiš kia si dar la bai re tai.

Ver ti nant ko ky bi nius veik los as pek tus rei kė tų at kreip ti 
dė me sį, kad mo kyk los daž nai įgy ven di na įvai rias pre ven ci nes 
pro gra mas, pa vyz džiui, Lions Qu est, Ant ra sis žings nis ir kt. Mo
kyk lo se vyks ta ne ma žai įvai rių ren gi nių, kai ku rie iš jų ati tin ka 
lai ko tar pio, mo kyk los ak tu a li jas, pa vyz džiui: Do ne lai čio skai ti
niai (Do ne lai čio me tai), Vaiž gan to die na (Vaiž gan to var do mo
kyk lo je), Bal ti jos ša lių san drau ga (Klai pė dos m. mo kyk la), Di rek
to rės va lan da, jie įdo mūs mo ki niams.

Ta čiau mo kyk los re tai ana li zuo ja pre ven ci nių pro gra mų 
ko ky bę ar ba ren gi nių edu ka ci nį kryp tin gu mą. Daž niau siai tie
siog ap ra šo pro gra mas ir ren gi nius, iliust ruo ja juos, ta čiau ne
ana li zuo ja jų po vei kio mo ki niams. Pa teik da mos ori gi na lių erd
vių pa vyz džių, pri tai ky tų kū ry biš kai, ino va ty viai veik lai, mo kyk
los daž niau siai ap ra šė ga na tra di ci nes erd ves: mo kyk los mu zie

jus, kie me lius, skai tyk los pa tal pas ir pan. Ta čiau bu vo ir įdo mių, 
iš skir ti nių mo ky mo si erd vių pa vyz džių, pa vyz džiui, prie sko ni
nių au ga lų pa lan gė, me no dirb tu vės, ko ri do riaitrans for me
riai ir kt. Ne re tai bu vo pri sta to mos tuš čios erd vės, tai ro do, 
kad mo kyk los daž niau siai ski ria dė me sį pa čioms erd vėms, jų 
įren gi mui, es te tiš ku mui, ta čiau ne pa kan ka mai su si tel kia, kaip  
erd ves pa nau do ti ug dy mo pro ce sui, jų ben dra kū rai. At kreip ti
nas dė me sys, kad Ge ros mo kyk los no mi na ci ją ga vu sių mo kyk lų 
pa raiš kų prie duo se pa teik ti ren gi nių ap ra šy mai daž niau siai bu
vo kom plek si niai, in teg ruo tai ug dan tys įvai rias kom pe ten ci jas, 
pa vyz džiui: ren gi nys „Ge ra rū pin tis drau gu“ ug do at sa ko my bės 
jaus mą, užuo jau tą, ska ti na vi sos šei mos įsi trau ki mą; kul tū ros 
pa vel do die na „Raš tas. Ra šy to jas. Ra ši nys“ – in te gralus, pa žin
ti nis ren gi nys, skir tas kom pe ten ci joms ug dy ti. Jų ap ra šy muo se 
dau giau dė me sio ski ria ma ren gi nių ver ti ni mui iš mo ki nio po zi
ci jos, pa vyz džiui, pa tei kia ma mo ki nių nuo mo nių apie įvy ku sius 
ren gi nius, pa vie niais at ve jais ana li zuo ja mas jų ug do ma sis po
vei kis ir pa grin džia mas duo me ni mis.

Api ben dri nant mo kyk lų pa teik tas pa raiš kas, ga li ma sa ky
ti, kad mo kyk los, pre ten da vu sios į Ge ros mo kyk los no mi na ci ją 
skir tin gai in ter pre tuo ja ge ru mo ma tą. Pa teik ti kie ky bi niai ir 
ko ky bi niai į(si)ver ti ni mai smar kiai svy ruo ja. Aki vaiz du, kad mo
kyk lo se ga na daž nai or ga ni zuo ja mos pro jek ti nės veik los, vi sos 
pa si žy mi ren gi nių gau sa, dė me siu kul tū ri nės veik los ir mo ki nių 
pa sie ki mų sklai dai. Ver ta pa žy mė ti, kad mo kyk lo se dar sto ko
ja ma kri ti nio ana li ti nio žvilgs nio,  mo ky mo si sėk mę le mian čių 
veik lų, ug do mų jų veik lų po vei kio mo ki nių pa sie ki mams ana
li zės.

Re ko men da ci jos:
•	 Mo kyk loms ver tė tų de rin ti sku bius ir nuo dug nius, il giau 

trun kan čius dar bus, va do vau tis ne tik kie ky bi niais, bet ir ko ky
bi niais po žy miais, api bū di nan čiais mo ki nio pa žan gą. 

•	 Ug dy mo ko ky bė tu rė tų rū pė ti ne tik mo kyk lai, bet ir sa
vi nin ko tei ses bei pa rei gas įgy ven di nan čiai ins ti tu ci jai – ben
drai rū pi nan tis ge ros mo kyk los kū ri mu, ti kė ti na, spar čiau kis tų 
švie ti mo ko ky bė, bū tų tva res nė mo ki nių pa žan ga ir ge rė tų pa
sie ki mai.

•	 Šiuo lai ki nė ug dy mo(si) sam pra ta ska ti na mo ky mą(si) 
su as me nin ti. Veiks min gas su as me nin tas mo ky mas(is) pa dė tų 

mo kyk loms įveik ti vie ną svar biau sių iš šū kių or ga ni zuo jant ug
dy mo pro ce są – skir tin gų ge bė ji mų mo ki nių ug dy mą(si).

•	 Nuo sek lus, sis te min gas ir tiks lin gas kiek vie no mo ki nio 
pa žan gos ste bė ji mas, ver ti ni mas ir grįž ta mo sios in for ma ci jos 
tei ki mas mo ki niui apie jo mo ky mą si, da ro mą pa žan gą šiuo lai
ki nė je mo kyk lo je yra la biau na tū ra li bū ti ny bė nei struk tū ri nė 
pa mo kos da lis. 

•	 Mo kyk loms, ver ti nan čioms ir pri sta tan čioms sa vo veik
lą, ver tė tų nuo dug niau ana li zuo ti nu ma to mų ir įgy ven di na mų 
veik lų tar pu sa vio ry šį ir veik lų po vei kį mo ki nio ug dy mo(si) re
zul ta tams – kaip tai nu ma ty ta Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je.


