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Problemos ir konteksto analizė 
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Problema 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS 
VERTINIMAS SAVIVALDYBĖS 

LYGMENYJE 



5 

Kodėl problemą spręsti aktualu? 

 Ar tam ką kuriame, lemta išlikti?  

        (D. Fink, A. Hargreaves) 
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Problemos konteksto apžvalga PEST metodu 

Politiniai veiksniai: 

• Nuolat besikeičiančios 

valstybinės švietimo politikos 
nuostatos 

• Švietimo finansavimas 

neatitinka deklaruojamo 

valstybės prioriteto švietimui 

 

 

 

Technologiniai veiksniai 

• Moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra; 

• Mokymo priemonių ir 
mokymosi aplinkų 

tobulinimas; 

•Įstaigų turtas nėra efektyviai 
valdomas 

 

 

 

Ekonominiai veiksniai 

• Sudėtinga miesto ekonominė 

situacija; 

• Nepalanki mokinio krepšelio 

metodika; 

• ES projektai 

 

 

 

 

  Socialiniai veiksniai 

• Populiacija (senėjanti 

visuomenė, mažėjantis 

gyventojų skaičius); 

•50 proc. mokytojų yra per 50 
m.; 

• Migracija; 

• Jaunuolių nusikalstamumas; 

• Didelė bedarbystė 

 

 

 

 

Problemos 
aplinka 
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Veiksniai, darantys įtaką mokyklos veiklos kokybės vertinimo 

sistemai  
(pagal žuvies griaučių diagramą)  

Steigėjas ir 
švietimo skyrius 

Teisinė bazė Finansai Pedagogai 

• Naujas 
užsakymas 
stebėsenos 
kultūrai 

• Vadyba 
(popierizmas) 

• Etatų skaičius 

• Partnerystė 

• Nėra pamatuotų 
stebėsėnos 
vertinimo 
instrumentų 

• Ar pasirinkti 
instrumentai veda 
į sėkmę? 

• Pasimetimas 
metodų įvairovėje 

• Abstraktus 
švietimo 
įstatymas, 
strategija 

• Strateginiam 
darbui 
nepakanka lėšų 
(nėra „eilutės“ – 
nėra susitarimo 
tarp švietimo 
skyriaus ir 
savivaldybės 
administracijos) 

 

• Postsovietinis 
mąstymas 
(amžius) 

• Laiko stoka 
(mokytojų 
krūviai) 

• Motyvacija atlikti 
vertinimą 

• Trūksta 
kompetencijos 
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Kas šiuo metu yra daroma  
vertinant ugdymo kokybę? 

 Valstybės lygmuo – išorės vertinimas 

 

 Savivaldybės lygmuo - ? (reikia susitarimo) 

 

 Ugdymo įstaigos lygmuo – įsivertinimas (vidaus 
auditas) 
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Švietimo skyriaus funkcijos  

• tiria ir vertina švietimo būklę;  

• analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų švietimo 
poreikiai Panevėžio miesto savivaldybėje; 

• koordinuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklą;  

• konsultuoja įstaigų vadovus ir mokytojus, mokyklų 
bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo ir 
ugdymo turinio įgyvendinimo; informacinės, psichologinės, 
socialinės, specialiosios pagalbos teikimo; 

• vertina  mokinių mokymosi pasiekimus;   

• organizuoja švietimo įstaigų moksleivių  egzaminus; 
vadovų ir mokytojų atestaciją. 
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(Ne)išnaudotos ugdymo kokybės 
vertinimo galimybės 

 Išorės vertinimas (15 mokyklų; 30 išorės 
vertintojų) 

 Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 
modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėje 

 MSTP (4 mokyklos) 

 BMT (6 mokyklos) 

 ŠVIS 
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SSGG (per problemos prizmę) 

Naudingos Žalingos 

V
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Stiprybės 

Stipri savivaldybės švietimo komanda 

Aukštos kvalifikacijos pedagogai 

Aukšti egzaminų rezultatai 

Stipri pagalba mokiniui ir mokytojui 

Aktyvus dalyvavimas ES projektuose 

 

 

 

Silpnybės 

Lyderystė (stoka ar nepanaudotos galimybės?) 

Nesusitarta dėl mokyklos veiklos kokybės 
vertinimo kriterijų  

Pedagogų kaitos problema 

Mokytojų ir vadovų skatinimas 

Mokinių motyvacija pagrindinio ugdymo 
koncentre 

Galimybės 

Optimaliai panaudoti turimas kompetencijas 

Inicijuoti glaudesnį bendradarbiavimą visais 
lygmenimis 

Kolegialiai spręsti veiklos kokybės vertinimo 
klausimus 

 

Grėsmės 

Prastėjanti ugdymo kokybė 

Mokytojų ir bendruomenės nepasitenkinimas 

Prastėjantis visuomenės požiūris į mokyklą 
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Išvados – kas iš to? 

 Kvalifikacija   ≠   kompetencija 

 Prarastas laikas 

 Turim – nepanaudojam 

 Traukinys ... nelaukia 
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Galimi sprendimai 
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Reikia susitarti 

1) Susitarimas švietimo skyriuje 

 Susitarimas dėl vertinimo rodiklių, kriterijų, laikotarpių 

 Susitarimas dėl vertinimo metodų 

 

2) Susitarimas su švietimo įstaigomis 

 Susitarimas dėl vertintinų veiklų, turinčių įtakos 
ugdymo kokybei 

 Skatinti naują stebėsenos kultūrą (skatinti įstaigas 
kreiptis konsultavimo pagalbos, arbitražo funkcijų) 
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Sprendimų medis   

Kaip vertinti 
mokyklos ugdymo 
veiklos kokybę 
savivaldybės 
lygmenyje? 

Formalus (teisinis) 
įgaliojimas vykdyti 
stebėseną 

Susitarimo principas 
(darbo grupės, 
konferencijos, 
patirties sklaida, kt.) 

Administracijos direktoriaus įsakymas 

Savivaldybės tarybos sprendimas 

Švietimo skyrius 

Ugdymo įstaigos 

Vertintinos veiklos, 
turinčios įtakos ugdymo 
kokybei 

Kriterijai 

Laikotarpiai 
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Prieš priimant sprendimą, turi būti apsvarstytas ne 
tik galutinis efektas, bet ir įgyvendinimo galimybės 

Alternatyva D 

Alternatyva B 
Alternatyva C 

Įgyvendinamumas 
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Sunku Lengva 

Formalus (teisinis) 
įgaliojimas vykdyti 

stebėseną 

Susitarimo principas 
(darbo grupės, 
konferencijos, 
patirties sklaida, kt.) 

Pasinaudoti 
(ne)išnaudotomis 
galimybėmis  
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(Ne)išnaudotos ugdymo kokybės 
vertinimo galimybės 

 Išorės vertinimas (15 mokyklų; 30 išorės 
vertintojų) 

 Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 
modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėje 

 MSTP (4 mokyklos) 

 BMT (6 mokyklos) 

 ŠVIS 
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Įgyvendinimo planas 
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Įgyvendinimo planas 

1 

Uždaviniai Priemonės 

1. Savivaldybės tarybos 
sprendimas 

2. Administracijos 
direktoriaus įsakymas 

Stebėsenos rodikliai 

1. Sprendimo 
priėmimo statusas 

2. Įsakymo priėmimo 
statusas 

Mokyklos veiklos kokybės vertinimas savivaldybės lygmenyje Tikslas 

Siektinos 
reikšmės 

1. Priimtas 
sprendimas 

2. Priimtas 
įsakymas 

2   

    Švietimo skyriaus ir 
mokyklų susitarimai 

 

 

Nustatyti: 

• kriterijai,  

• laikotarpiai,  

• metodai 

 

 

Efektyviai 

veikianti ir  

veiksminga  

mokyklų  

veiklos  

kokybės  

vertinimo  

sistema 

Juridiškai įteisinti 
veiklos kokybės 
vertinimą 

Diegti susitarimo 
kultūrą 
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Laukiamas poveikis 

Interesų grupė 

MOKINIAI 

Poveikis 

• Didės mokymosi motyvacija 

• Gerės ugdymo kokybė ir 
rezultatai 

Poveikio vertinimas 

Teigiamas 

MOKYTOJAI 
• Įgis naujų kompetencijų 

• Kils mokytojo profesijos prestižas 
Mišrus 

VISUOMENĖ 
• Formuojamas teigiamas 

visuomenės požiūris į mokyklą 
Mišrus 

SAVIVALDYBĖ 

• Objektyvi informacija apie 
švietimo būklę 

• Veiksmingas strateginis 
planavimas ir racionalus lėšų 
panaudojimas 

Teigiamas 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ  


