Bendradarbiaujant su:

Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Vilniaus Prano Mašioto
pradinė mokykla
Esamos situacijos analizė

2014-06-02, Vilnius

Programa
10:00 – 11:00

Lietuvos švietimo konteksto aptarimas

11:00 – 12:00

Prano Mašioto pradinės mokyklos esamos situacijos analizė

12:00 – 12:40

Pietūs

12:40 – 15:00

Darbas grupėse: mokyklos iššūkių identifikavimas, sprendimų medžių kūrimas
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Apie projektą
PROJEKTAS “PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS”
PROJEKTO TIKSLAS: sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius,
problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
VEIKLOS:
Praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse
galimybių analizė
Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
Pedagogų mokymasis ir bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje

Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas

Metodinių ir mokymo(si) priemonių rengimas
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Siekiant užtikrinti darbų tęstinumą ir kokybę, nuspręsta diegti
projekto metu sukurtą aprašą dalyvaujančiose mokyklose
Projekto veikla 1.2.3. “BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ KŪRIMAS IR PALAIKYMAS”
VEIKLOS TIKSLAS: tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų
edukacines, vadybines kompetencijas dalyvaujant besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų veikloje.
REZULTATAI:
 Atrinkta 18 mokyklų, norinčių dalyvauti besimokančių mokyklų tinkle
 Parengta medžiaga mokyklų komandų ir bendruomenių mokymuisi
 Dviem etapais vykdomas mokyklų komandų mokymasis bendradarbiaujant (I etape – 18 atrinktų mokyklų
komandos, II etape kiekviena I etapo mokykla įtraukė į projektą po dvi naujas mokyklas)
 Parengtas teisės akto projektas – Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano aprašas.

Poveiklė “MOKYKLŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PARENGIMAS”
ALTERNATYVUS UGDYMO PLANAS:
 Rengiamas 6 labiausiai kaitai motyvuotoms mokykloms
 Tobulina pedagogų edukacines ir vadybines kompetencijas
 Turtina metodinę mokymosi bazę

NAUDA MOKYKLAI:
 Inovatyvių ir netradicinių ugdymo metodų taikymas
 Galimybė eksperimentuoti
 Ekspertų konsultacijos ir priežiūra įgyvendinant alternatyvų ugdymo planą
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ES ir Lietuvos prioritetinės sritys švietimo kontekste

EBPO “Inovacijų strategija”

“Lietuva 2030”










Veikli, solidari, besimokanti
visuomenė
Orientacija į kūrybiškumo,
pilietiškumo, lyderystės
ugdymą
Veiksmingos mokymosi visą
gyvenimą sistemos kūrimas
Visų besimokančių asmenų
polinkius ir gabumus
atskleidžiančių programų
kūrimas, judumo skatinimas
Socialinės atskirties
mažinimas







Naujovių kūrimo galių
žmonėms suteikimas (kurio
pagrindas – platus
išsilavinimas, platus įgytų
gebėjimų spektras, lankstus
jų atnaujinimas)
Kelio naujovėms atvėrimas
Žinių kūrimas ir taikymas
Valdymo tobulinimas

“ES 2020”







Mokymasis visą gyvenimą ir
judumas
Švietimo ir mokymo kokybės
bei veiksmingumo gerinimas
Vienodų galimybių aktyvaus
pilietiškumo skatinimas
Novatoriškumo ir
kūrybingumo aspektų
visuose švietimo ir mokymo
lygiuose stiprinimas
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Lietuvos švietimo konteksto rodikliai parodo mokinių,
mokytojų bei ugdymo įstaigų sk. tendencingą mažėjimą
Bendrojo ugdymo valstybinių ir nevalstybinių įstaigų mokinių sk., tūkst.
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Remiantis statistikos departamento duomenimis, mokinių skaičius sparčiai mažėja - nuo 2004 m. sumažėjimas siekia 33 proc.
Pagrindinės priežastys - emigracija ir bendras gyventojų skaičiaus mažėjimas šalyje.
Pasekmė - uždaromos ir jungiamos mokyklos. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje bendrojo ugdymo įstaigų sumažėjo daugiau nei
ketvirtadaliu.
Lygiagrečiai susiduriama ir su pedagogų skaičiaus mažėjimu, 2013 m. Lietuvoje buvo 34,360 tūkst. bendrojo ugdymo įstaigų
pedagogų, t.y. 28 proc. mažiau nei 2004 m.
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Lietuvos kiekybiniai švietimo prieinamumo rodikliai džiugina, tačiau
kokybiniai – mokinių rezultatai – yra žymiai prastesni nei ES vidurkis
Rodikliai
Mokyklų
finansavimas

 Lietuvos švietimui skiriamų valstybės asignavimų dalis prilygsta ES vidurkiui.
 45 proc. lėšų skiriama mokykloms.

Dalyvavimas
ugdyme

 Bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių 18-mečių dalis 2003-2011 m. sudarė 96 proc.
 Pagal 20–24 metų asmenų, įgijusių bent vidurinį išsilavinimą, rodiklį, Lietuva 2003–
2011 m. lenkė ES vidurkį.

Pedagoginio
personalo
struktūra

 Vienam mokytojui tenka 8 mokiniai pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenyje, ES
vidurkis - 12,2 mokinių.
 Per pastaruosius 6 m. mokinių bendrojo ugdymo įstaigose sumažėjo 27 proc., o
mokytojų - 17 proc.
 Po 10-15 m. specialistų nebepakaks į pensiją išeinantiems mokytojams pakeisti.

Mokinių
rezultatai

 Lietuvos mokykla orientuota į vidutinius mokinių rezultatus.
 Tarp 65 valstybių pagal suminį moksleivių gebėjimų indeksą Lietuvos 15-mečiai 2009
m. atsidūrė 40 vietoje.
 Ketvirtokai užėmė 21 poziciją tarp 45 šalių.
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Kintanti aplinka ir visuomenės poreikiai skatina ugdymo
paradigmų kaitą
Sritis

Misija ir tikslai

Vertybės

Mokymosi turinys ir
medžiaga

Mokymo/mokymosi
procesas

Mokymo paradigma

Mokymosi paradigma

Žinių perdavimas

Įgalinimas atrasti ir formuoti žinias

Efektyvus instrukcijų suteikimas

Efektyvaus mokymosi skatinimas

Kiekybinis žinių įsisavinimas

Ugdymas kaip kokybinė
transformacija

Prieinamumo visiems užtikrinimas

Sėkmės visiems užtikrinimas

Vienodi metodai visiems

Individualūs poreikiai ir gebėjimai

Konkurencija

Bendradarbiavimas

Reaktyvumas

Proaktyvumas

Perdavimui parengtos žinios ir
informacija

Žinios konstruojamos individualiai, o
mokymo medžiaga- kintanti

Kultūra paremta visuotinai priimtos
išminties perdavimu

Tyrinėjimas ir faktais pagrįstas
mokymasis

Mokytojo atsakomybė

Mokinio atsakomybė

Skatinamas išorine motyvacija

Skatinamas vidine motyvacija

Paremtas ugdymo programa

Paremtas patirtimi, poreikiais

Individualus, paremtas konkurencija

Komandinis, paremtas
bendradarbiavimu
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Prano Mašioto pradinė mokykla
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Mokinių skaičius mokykloje yra didelis; mokinių su spec.
poreikiais dalis - taip pat didelė


Prano Mašioto pradinė mokykla kasmet pritraukia itin daug naujų vaikų. Mokinių trūkumo problema mokyklai nėra aktuali.



Mokinių skaičius 2013 mokslo metų pradžioje buvo 398, iš kurių 114 vaikų turi spec. poreikių, įskaitant ir logopedo pagalbos
reikalaujančius atvejus.



Klasių skaičius mokykloje nekinta nuo 2011 m., kiekvienais metais yra formuojamos keturios naujos pirmosios klasės.



ŠMM rekomenduojamas optimalus mokinių skaičius pradinėje mokykloje turėtų būti mažesnis nei 398 mokiniai.

Mokinių su spec. poreikiais (su logopediniais sutrikimais) dalis proc.


Mokinių su spec. poreikiais skaičius
Prano Mašioto pradinėje mokykloje
viršija Vilniaus m. sav. ir Lietuvos vidurkį.



Į šį skaičių yra įtraukiami ir vaikai,
kuriems reikalinga logopedo pagalba.



Pastebima
tendencija,
jog
vaikų,
priskiriamų šiai kategorijai, skaičius
didėja, ypač dėl tarties sutrikimų.



Esant dideliam specialiųjų poreikių
turinčių vaikų skaičiui,
mokyklai
reikalinga daugiau žmogiškųjų išteklių.

29
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14
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7

Vilniaus Prano Vilnaiaus m.
Mašioto
sav. pradinės
pradinė
mokyklos
mokykla

Lietuvos
pradinės
mokyklos

Vilniaus m.
sav. bendrojo
ugdymo
mokyklos

Lietuvos
bendrojo
ugdymo
mokyklos

10

Mokinių sk. klasėje vidurkis Lietuvos ir Vilniaus m. sav.
kontekste yra labai aukštas
Mokinių skaičiaus klasėse matematinis vidurkis, 2013 m.

24,88
21,43

Vilniaus Prano Mašioto
pradinė mokykla

Vilnaiaus m. sav. pradinės
mokyklos

22

21,06
18,53

Lietuvos pradinės
mokyklos

17,8

Vilniaus m. sav. bendrojo Lietuvos bendrojo ugdymo
ugdymo mokyklos
mokyklos



Mokinių skaičiaus matematinis vidurkis klasėse Prano Mašioto pradinėje mokykloje yra 25.



Mokinių sk. klasėje viršija ir Vilniaus m. sav., ir bendrus Lietuvos vidurkius.



Kai kuriose klasėse mokinių skaičius siekia 27-28 vaikus. Tokios didelės klasės kelia nepasitenkinimą tarp tėvų ir mokytojų.



Esant tokiam dideliam mokinių skaičiui, remiantis ŠMM duomenimis, mokykla yra pajėgi išsilaikyti iš jai skiriamo mokinio
krepšelio. Minimalus mokinių skaičius pradinės mokyklos klasėje užtikrinantis mokyklos išsilaikymą iš mokinio krepšelio lėšų
yra 22 mokiniai.
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Mokyklos pedagogų vidutinis amžius yra mažesnis nei
Lietuvos ir savivaldybės vidurkis
Mokytojų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžių lyginant su Lietuvos ir sav. vidurkiais, 2013 m.
Vilniaus Prano Mašioto
pradinė mokykla
Iki 29 m.
45-59 m.

16%

30-44 m.
60 m. ir vyresnių

Vilniaus m. sav. pradinės mokyklos

Vilniaus m. sav. bendrojo ugdymo mokyklos

9% 7%

9% 7%

41%

43%

41%

43%

10%
Lietuvos pradinės mokyklos

4%
5%
74%

47%

44%

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos
10% 6%
33%
51%



Prano Mašioto pradinėje mokykloje 30-44 m. amžiaus mokytojai sudaro 74 proc., 10 proc. mokytojų sudaro pedagogai iki 29 m. bei
16 proc. - 45-59 m. amžiaus mokytojai.



Mokykloje nėra nei vieno mokytojo vyresnio nei 60 m.



Bendras mokytojų amžiaus vidurkis yra 35 metai. Lietuvos pradinio ugdymo mokytojų amžiaus vidurkis yra 46 metai.



Remiantis 2013 m. duomenis, mokytojų kaitos mokykloje nėra.



Remiantis Lietuvos vidurkiais, Prano Mašioto pradinėje mokykloje mokytojai yra jaunesni. Jaunas mokytojų amžius lemia mokytojų
imlumą technologijoms bei sumažina mokytojų trūkumo riziką ateityje.
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Vidutinis mokytojui tenkančių valandų skaičius yra
mažesnis nei sav. ir Lietuvos vidurkis
Vidutinis auklėtojui/mokytojui tenkančių visų rūšių darbo valandų skaičiaus pasiskirstymas, 2013 m.
26,54

26,39

25,92

25,77
24,61

Vilniaus Prano Vilnaiaus m. sav. Lietuvos pradinės Vilniaus m. sav.
Lietuvos
Mašioto pradinė
pradinės
mokyklos
bendrojo ugdymo bendrojo ugdymo
mokykla
mokyklos
mokyklos
mokyklos

 Vidutinis visų rūšių darbo valandų
skaičius, tenkantis Prano Mašioto
pradinės mokyklos mokytojui, yra
mažesnis nei Vilniaus m. sav.
vidurkis pradinėms ir bendrojo
ugdymo mokykloms, taip pat
mažesnis ir už Lietuvos vidurkį.
 Valandų skaičius nedidelis dėl
specialistų vedamų šokių ir muzikos
pamokų.

Visų rūšių darbo valandų išskaidymas pagal rūšis per savaitę, 2013 m.
24,61

15,59

0,91

2,33

3,71

Kontaktinės Mokinių darbų Vadovavimas Pasiruošimas
tikrinimas
klasei
pamokoms

1,11

0,96

Neformalus Už papildomus
ugdymas
darbus



Kontaktinės darbo valandos (16)
sudaro 37 proc. visų valandų
skaičiaus.



Neformaliajam ugdymui yra
priskiriama 1,1 valanda per
savaitę.



Mokytojų darbo krūvį pasunkina
dalyvavimas renginiuose, ypač jų
organizavimas mokykloje.

Iš viso
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Prailgintos dienos grupėje pasigendama aiškios
struktūros, tačiau paklausa yra palyginti didelė

Prailgintos grupės
koncepcija

Atsiliepimai

Alternatyva



Prailgintoje grupėje darbo liudijimo pagrindu dirba 6 mokytojai.
Dirbantieji keičiasi rotacijos principu.



Yra suformuotos 5 grupės pagal skirtingas klases iki 15 val. ir 1 grupė
nuo 15 val. iki 18 val.



Grupėje vidutiniškai susirenka apie 15 vaikų.



Įkainis - 2 Lt/val.



Reikalingas prailgintos grupės standartizavimas, apibrėžiantis tikslias
veiklas ir dienotvarkę užsiėmimų metu.



Pageidaujama daugiau laiko skirti namų darbų ruošai bei su ugdymų
susijusiomis veiklomis.



Mokinių tėvai tiksisi, jog prailgintos grupės užsiėmimų metu vaikai
pailsės.



Mokykloje yra alternatyva prailgintai grupei - neformaliojo ugdymo
būreliai (pvz. Folkrolinis ansamblis), kurie taip pat yra mokami.



Netoli mokyklos yra organizuojami papildomo ugdymo užsiėmimai, į
kuriuos vyresni vaikai gali nuvykti patys.
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Didžiąją dalį ugdymo lėšų mokyklai skiria valstybė;
skiriamos ūkio lėšos yra mažesnės nei Lietuvos vidurkis
Ugdymo lėšos, 2013 m.

Ūkio lėšos, 2013 m.
-6%

2.761

3.382
1.756
3.179

Visas MK

MK be savivaldybės dalies

1.069
698

Vilniaus Prano Lietuvos pradinės Vilniaus m. sav. Lietuvos bendrojo
Mašioto pradinė
mokyklos
bendrojo ugdymo ugdymo mokyklos
mokykla
mokyklos



Vilniaus m. savivaldybės skiriama dalis ugdymo lėšoms sudaro 6 proc. visų skiriamų lėšų Prano Mašioto pradinei mokyklai.



Ūkio lėšos, tenkančios vienam mokiniui per metus, ženkliai mažesnės nei Lietuvos vidurkis pradinėms mokykloms ir bendrojo
ugdymo mokykloms.



Nedidelės ūkio lėšos yra dėl neatliktos mokyklos renovacijos, kuri nebuvo vykdoma, nes mokyklos mokinių skaičius nesiekia
500 vaikų.



Ūkio lėšų trūkumas nesuteikia galimybės atlikti renovacijos ir remonto darbų mokykloje.



Mokykla yra įrengta buvusio darželio pastate, kuris priklauso IV kategorijai – pastatui reikalingas kapitalinis pamatų remontas.



Vienam mokiniui tenka 2,96 m2. Patalpos yra akivaizdžiai per mažos.
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2014 m. didžiausia mokinio krepšelio lėšų dalis yra
skiriama darbo užmokesčio išlaidoms
Mokinio krepšelio lėšų sąmata 2014 metams, tūkst. Lt

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Prekių ir paslaugų naudojimas

Planuojamas paskirstymas

937,2

290,4

37,6

Rekomenduojamas paskirstymas

934,2

289,4

41,6



Visas Prano Mašioto pradinei mokyklai skiriamas mokinio krepšelis 2014 m. sudaro 1.265,2 tūkst. Lt.



Mokinio krepšelio lėšų sąmata 2014 metams yra planuojama tik iki 1 proc. nukrypimu nuo rekomenduojamo paskirstymo.



Didžioji dalis lėšų – 74% - yra paskirta darbo užmokesčio išlaidoms padengti.



Prekių ir paslaugų naudojimui, įskaitant spaudinius, mokymosi priemones, kvalifikacijos kėlimui ir IKT reikalingas išlaidas, yra
skiriama 37,6 tūkst. Lt, kurie sudaro mažiau nei 3% visų mokinio krepšelio lėšų.
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Mokinio krepšelio lėšos vadovėliams ir spaudiniams
mažėja; daugiau lėšų skiriama kitoms prekėms
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo prekėms ir paslaugoms ataskaitos duomenys, tūkst. Lt
2011

2012

2013

-49%
15,4

13,4
9,7

10,8 10,4

13,4

12,4

7,9

7,1
2,8

4,2

3,3

5,0
1,0

Ilgalaikis
materialusis ir
nematerialusis
turtas

Kitos paslaugos

Prekės

Kvalifikacijos
kėlimas

Spaudiniai,
vadovėliai

Vaikų vasaros
stovykla



Ilgalaikio turto įsigijimui mokinio krepšelio lėšų buvo skirta tik 2013 m., už kurias nupirkti du nauji kompiuteriai.



Lėšų, skiriamų kitoms paslaugoms, tokioms kaip: elektroninis dienynas, edukacinės programos, kompiuterinė įranga,
ekskursijos, elektroninio skambučio įranga ir pan.; suma kiekvienais metais svyruoja priklausomai nuo esamų poreikių.



Prekių įsigijimui, įskaitant kompiuterinę įrangą, kompiuterių remontą, spausdintuvų kasečių pildymą, mokyklinius baldus,
muzikos instrumentus, spausdintuvus, prizus ir pan., yra skiriama nuo 10 iki 12 tūkst. Lt suma kasmet.



Kvalifikacijos kėlimui 2013 m. buvo skirta 5 tūkst. Lt, t.y. 2,1 tūkst. mažiau nei 2012 metais.



Spaudiniams ir vadovėliams skiriama vis mažiau lėšų: nuo 2011 m. suma sumažėjo beveik dvigubai - iki 7,9 tūkst. Lt.



2013 m. buvo skiriamos papildomos lėšos vaikų vasaros stovyklos programai – 1 tūkst. Lt.
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Apibendrinimas
Silpnybės:


Mokytojoms tenka itin didelis darbo krūvis dėl renginių ir projektų gausos



Mokinių tėvai yra itin reiklūs



Išreikštas mokytojų poreikis sisteminio mąstymo metodikai



Ugdymo pasiekimai viršija bendrus vidurkius, tačiau galėtų būti dar aukštesni

Stiprybės:


Aktyvus mokytojų dalyvavimas įvairiuose projektuose ir renginiuose



Puikus mokyklos įvaizdis dėl kūrybinių metodikų taikymo



Gausus mokinių skaičius



Jaunas mokytojų amžius

Tikslai:


Grįžtamojo ryšio ir tarpusavio komunikacijos tobulinimas tarp mokyklos bendruomenės narių



Sisteminio mąstymo metodų taikymas



Ugdymo pasiekimų gerinimas
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Kur šiuo metu yra mokykla?
Mokyklos misija
?

?

?

MOKINIŲ PATIRTYS
Gyvenimas mokykloje

UGDYMO REZULTATAI
Pasiekimai, pažanga

 Pradinio ugdymo programa, orientuota į asmens
kompetencijų ugdymą.



Tėvai reikalauja daugiau dėmesio pagrindinių ugdymo
dalykų pasiekimų gerinimui.

 IKT ir novatoriškų mokymosi metodų tobulinimas.



Ugdymo rezultatai pagal standartizuotus 4 kl.
patikrinimus yra geresni nei Lietuvos vidurkis visose
srityse: matematikoje, skaityme ir rašyme

 Klasių skaičius mokykloje nekinta nuo 2011 m.
 Vaikų, norinčių ateiti į pirmąją klasę, skaičius auga.

 Mokykloje skatinami kūrybiniai mokymosi būdai.
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Kur mokykla bus ateityje?


Šiuo metu mokykla svarsto tinkamų mokymo metodų pasirinkimo galimybes. Sprendžiama, ar orientuotis į kūrybinių
mokymosi būdų skatinimą, ar susikoncentruoti ties ugdymo pasiekimų gerinimu.



Siekiant išlaikyti esamą mokyklos įvaizdį ir populiarumą, būtina atsižvelgti į mokyklos erdvių gerinimą.



Reikalinga atsižvelgti į mokyklos mokytojų poreikius bei problemas dėl per didelio darbo krūvio ir priemonių trūkumo.



Būtina gerinti komunikaciją tarp mokyklos bendruomenės narių.

Mokyklos misija
?

MOKINIŲ PATIRTYS
Gyvenimas mokykloje

?

?

UGDYMO REZULTATAI
Pasiekimai, pažanga
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Darbas grupėse
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Analitinis problemų radimo ir formulavimo būdas
PROBLEMA: ……………………………………………………………………………………………………………..........................(suformuluota taip, kaip suvokiame)

PRIEŽASTYS
(kilmės istorija arba problemą lėmę veiksniai)
tolimiausios

tolimesnės

SIMPTOMAI
(požymiai)

tiesioginės

Problemos istorija ar ją lemiančių veiksnių sistemos
įsivaizdavimas padeda suprasti problemą ir kurti jos
sprendimus

PASEKMĖS
(kas nutiks, jei toliau nieko nedarysime)
tiesioginės

Įrodymai
(pvz., statistiniai
duomenys,
rodikliai)

tolimesnės

tolimiausios

Įsivaizduojamos ar numatomos nepageidaujamos pasekmės
lemia mūsų nerimą. Jomis pagrindžiame argumentus, kad
problemą reikia spręsti.

Jeigu nuo pirmo klausimo galime prieiti prie tokių
hipotezių, kurioms patikrinti yra duomenų...
Pagrindinis
klausimas

1as lygis

2as lygis

Sumažinti
darbuotojų skaičių

Kaip mes
galime
sumažinti
aikštelės
perpildymą?

Mažinti
automobilių skaičių

Padidinti žmonių,
važiuojančių vienu
automobiliu
skaičių

3as lygis

Perkelti dalį įmonės
kitur

Hipotezės
H1..
H2.
H3.
H4.

Analizės
A1.
A2.

Atleisti dalį
darbuotojų
Priversti darbuotojus
naudotis viešuoju
transportu
Skatinti darbuotojus
kartu važiuoti į darbą

...galime pasverti sprendimus ir
pagrįsti priimtiniausio
pasirinkimą
23

Strateginė sesija
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Strateginės sesijos metu identifikuotis 5 Prano Mašioto
pradinė mokyklos probleminės sritys
Mokyklos iššūkiai

Probleminės sritys

Būtina skatinti bendradarbiavimą ir tėvų įtraukimą
Reikalingas konstruktyvus problemų sprendimas kolektyve, įtampos
mažinimas

BENDRUOMENĖ

Reikalinga mokyklos renovacija

Nepatraukli aplinka

INFRASTRUKTŪRA

Valgyklos problemos (maisto kokybė, apmokėjimo būdai)
Ugdymo procesas orientuotas į kiekybę, o ne į kokybę

Trūksta dalijimosi gerąja patirtimi kolektyve ir partnerių paieškos

UGDYMO KOKYBĖ

Sisteminio mąstymo taikymo metodų trūkumas
Pageidautinas ugdymo procesų skirstymas į įvairios trukmės
periodus

TAISYKLĖS

Savivaldybės ir ŠMM įsakymai riboja sprendimų laisvę
Aikštyno, salės poreikis
Būtinas lėšų pritraukimas pasitelkiant neformaliąją veiklą

NEFORMALUS
UGDYMAS IR
PLĖTRA
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Bendruomenė
Kodėl nepatenkinta bendruomenė?
Priežastys

Sprendimai

Būrelių stoka
Diferencijavimo
stoka
Nepatogūs
mokėjimo būdai
Per didelės
rinkliavos
Palaikymo stoka

Nepatenkinti
neformaliu
ugdymu

Tėvai

Aukšti
reikalavimai
ugdymui

Finansinių
iniciatyvų
gerinimas

Finansai
Mokytojai

Lėšų poreikis
Nuovargis

Tėvai

Santykių
gerinimas per
informaciją

Žema
kvalifikacija

?

Mokytojai

Neįvertinimas
Nepatrauklus
mokymosi
turinys

Pavargę (būrelių
gausa)
Suirzęs
mokytojas

Kvalifikacijos
kėlimas

Sudėtingi
kolektyvo
santykiai
Motyvacijos
stoka

Kolektyvo
santykių
gerinimas

Mokiniai

Mokiniai

Motyvacijos
gerinimas

Tėvų švietimas
Bendra veikla
Bendradarbiavi
mas dėl būrelių
Atskaitomybė
2 proc.
skatinimas
Nemokamų
iniciatyvų
paieška
Lėšų
pritraukimas
Komandinio
darbo mokymai
Tėvų švietimas
laiko planavimo
klausimais
Turinio
patrauklumas
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Infrastruktūra
Kodėl mokyklos infrastruktūra netenkina bendruomenės poreikių?
Priežastys
Bendradarbiavi
mo stoka

Sprendimai

Savivaldybė

Esamų patalpų
atnaujinimas

Kiti prioritetai

Naikinti valgyklą
ir virtuvę

Patalpas
naudoti
ugdymo
reikmėms

Apsikeisti
patalpomis

Lėšų stygius

Nepakankama
patirtis

?

Kompetencijų
trūkumas

Iniciatyvų
trūkumas

Filialas ugdymui
(laikinas
pastatas)

Projektų
rašymas ES
lėšoms gauti

Administracija

Naujos patalpos

Minimalaus
sporto aikštyno
įrengimas

Įrengti
kompiuterių,
muzikos, anglų
kabinetus;
panaudoti
sportui

Naudoti
turimas lėšas,
skirtas
priemonėms
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Ugdymo kokybė
Kodėl ugdymo kokybė neatitinka lūkesčių?
Priežastys

Sprendimai

Didelės klasės
Pervargęs
mokytojas

Nemokėjimas
atsirinkti
renginių

Laiko
planavimas

Atsirinkti
renginius

Prasta vadovėlių
struktūra

Didinti klasių
skaičių

Renginių gausa

Užduočių
paruošimas

?

Diferencijavimas

Bendradarbiavi
mas su sav. per
tėvus
Bendradarbiavi
mas su sav. per
mokytojus

Nėra
bendradarbiavi
mo su sav.
Projektų
neatsirinkimas

Skurdi
materialinė bazė

Iniciatyvų
skatinimas

Savarankiškas
projektų
rašymas
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Taisyklės
Kodėl įstatymai riboja sprendimų laisvę?
Priežastys

Sprendimai
Įstatymai
nuolat keičiasi,
nes keičiasi
valdžia

?

Įstatymų
rengėjai nėra
suinteresuoti,
nesusitinka su
praktikais

Yra aklai
kopijuojamos
užsienio
patirtys
neatsižvelgiant
į visuomenės
mentalitetą

Įsigilinti į
galiojančius
tesiės aktus,
įsakymus,
išsiaiškinti
esamą situaciją,
sekti naujienas

Įstatymų
leidėjai nežino
realios
mokyklos
situacijos

Komunikuoti
apie mokyklos
iššūkius ŠMM

TRUKDANČIOS TAISYKLĖS IR
NORMOS:


Atostogų laikas



Priėmimo į mokyklą reikalavimai



Ekskursijos ir lydintys asmenys



Stovyklų organizavimas



Tvarkaraščių parengimas



Valgyklos meniu sudarymas



Pagalba spec. poreikių vaikams



Pamokos trukmė ir struktūra
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Neformalus ugdymas ir plėtra
Kodėl neformalus ugdymas atneša per mažai pajamų?
Priežastys

Sprendimai

Iniciatyvos stoka

Trūksta viešumo

Nėra patalpų

Trūksta
specialistų

Netinkama bazė

Nepakankama
i išnaudojami
resursai

Netinkamos
patalpos

Neformalaus
ugdymo pasiūla
yra per siaura

Vaikai
iškeliauja į
kitas įstaigas

Didinti
neformalaus
ugdymo įvairovę

Daugiau
projektų,
rėmėjų

?

Efektyviai
išnaudoti
turimas ir
naujas patalpas

Neišnaudotos
tėvų galimybės

Neišnaudotos
nuomininkų
galimybės

Renkamas per
mažas nuomos
mokestis

Pritraukti
specialistus

Resursų paieška

Reklamos
galimybės

Labdaros
koncertai ir
renginiai
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Priedai
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Mokyklos tobulintinos sritys nustatytos atsižvelgiant į
visas suinteresuotų šalių grupes
Kokybinės
suinteresuotų šalių
įžvalgos apie
mokyklos problemas

Intensyvus kūrybinių mokymosi
metodų stoka

Diferencijuotų ugdymo metodų
stoka

Grįžtamojo ryšio trūkumas

Administracija

Siekiama pritraukti dar daugiau
naujų mokinių į pirmąsias klases.
Mokykla yra perpildyta, klasėse
per didelis skaičius vaikų.

Ugdymo diferencijavimas padėtų
siekti geresnių ugdymo
pasiekimų rezultatų. Įvairesnių
metodų taikymas gerina
mokyklos įvaizdį, pritraukia
galimus rėmėjus ir projektus.

Mokyklos administracija
neatsižvelgia į esamą mokytojų
poziciją. Komunikacijos ir
bendradarbiavimo trūkumas
projektų bei renginių
pasirinkimo procesuose.

Mokytojai

Lėšų trūkumas naujoms
priemonėms. Per didelis krūvis
dėl renginių, projektų ir naujovių
gausos. Vadovėliai ne visada
atitinka mokamųjų dalykų
programas.

Mokytojai nepateikia mokymosi
metodų ir aiškinimo būdų
atsižvelgiant į individualaus
vaiko situaciją.

Reikalinga atsirinkti tik
naudingus ir įdomius renginius
bei projektus, taip sumažinant
mokytojų darbo krūvį ir
užtikrinant atliekamų darbų
kokybę.

Mokiniai

Vaikai pamokų metu
nesusikaupia, išsiblaško. Per
mažas dėmesys pagrindinių
dalykų išdėstymui, kuris
neužtikrina pilno pasiruošimo
penktai klasei.

Kai kurie vaikai nuobodžiauja, o
kiti nespėja atlikti užduočių.
Mokinių darbo tempas ir įgūdžiai
yra skirtingi, todėl reikalingos
skirtingos užduotys, įvairūs
aiškinimo būdai ir metodikos.

Vaikai neperduoda informacijos
apie metodus ir aiškinimo būdus,
kurie jiems patiktų ir būtų
lengvai įsisavinami bei
suprantami.

Tėvai

Susirūpinimas dėl bendrojo
ugdymo dalykų pasiekimų.
Pasigendama individualių
užduočių ir namų darbų. Nėra
aiškios mokamosios medžiagos.

Pasigendama mokymosi metodų,
kurie būtų pritaikyti
individualiems vaikų poreikiams,
pačių mokytojų sudarytų
užduočių, atitinkančių dėstomas
temas.

Mokytojai ir tėvai nesutaria dėl
metodų pasirinkimo, bendrojo
ugdymo svarbos kūrybiškumo
kontekste. Tėvai pasigenda
disciplinos ir drausmės ugdymo
pamokų metu.
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Misijos įgyvendinimą lemiantys
veiksniai

Mokyklos misija

Gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi
sėkmės siekianti mokykla
MOKINIŲ PATIRTYS

UGDYMO REZULTATAI

GYVENIMAS MOKYKLOJE UGDYMASIS/MOKYMASIS

BRANDA, PASIEKIMAI ir PAŽANGA

UGDYMAS/MOKYMAS

UGDYMO APLINKA

PERSONALAS

BENDRUOMENĖ kaip BESIMOKANTI ORGANIZACIJA

LYDERYSTĖ ir VADYBA

VIETOS BENDRUOMENĖ ir STEIGĖJAS
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Prognozuojama, jog praleistų pamokų skaičius mažės
Vidutinis vienam mokiniui tenkantis praleistų pamokų sk., 2013 m.
-23%
66,25
50,76

25,64

25,13

2013-2014 I pusmetis

2013-2014 II pusmetis

2013-2014 prognozė metų
vidurkiui

2012-2013 metų vidurkis



Praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui per I pusmetį siekė 25,64 pamokas.



Yra prognozuojama, jog šių mokslo metų vidurkis bus 50,76 praleistos pamokos.



Numatomas praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui yra 23 proc. mažesnis nei 2012-2013 mokslo metų vidurkis.
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