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Ar pažįstame tuos, už kuriuos 
esame atsakingi?

Tatjana Balvočienė

2017-10-30

...Gimnazijoje ugdomos dalykinės ir 
bendrosios mokinių kompetencijos, kuriama 

besimokanti organizacija, kurios nariai 
bendradarbiauja, dirba atsakingai ir

profesionaliai.

Iš Šilutės Vydūno gimnazijos misijos

T. Balvočienė, 2017
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...Vertybės nusako mokyklos veiklos 
tobulinimo kryptį.

Iš Geros mokyklos koncepcijos

T. Balvočienė, 2017

Mokyklos 
vizija

Mokyklos 
misija

Mokyklos 
vertybės

T. Balvočienė, 2017
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Mokyklos 
vizija

Mokyklos 
misija

Mokyklos 
vertybės

Organizacijos misija (arba 
paskirtis) nurodo esminę 
priežastį dėl ko egzistuoja 

organizacija, kam ji 
reikalinga.

Tai ilgalaikis tikslas. 
Paprastai jis nurodomas 

3–5 metams, tačiau 
ugdymo įstaiga gali 

numatyti ir 10 ar ne 15 
metų tikslą.

Organizacijos vertybės 
apibrėžia pagrindinius 
organizacijos veiklos 

principus, kuriais 
remiantis ji organizuoja 

savo darbą.

T. Balvočienė, 2017
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Mokyklos 
vertybės

Mokyklos misija

Mokyklos vizija

T. Balvočienė, 2017

T. Balvočienė, 2017

Mes savo gimnazijos vertybes
išskyrėme ir apibrėžėme visi kartu
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Atsakingumas

– kiekvienam bendruomenės nariui žinomų ir 
suvokiamų tvarkų, susitarimų, įsipareigojimų 
nepriekaištingas vykdymas.

T. Balvočienė, 2017

Bendradarbiavimas

– visų bendruomenės narių veikimas kartu, 
planuojant veiklas, derinant interesus, padedant 
vieni kitiems, dalijantis atsakomybe ir taip 
siekiant bendrų gimnazijos tikslų.

T. Balvočienė, 2017
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Profesionalumas

– pozityvi nuostata į nuolatinį asmeninį ir 
dalykinį tobulėjimą, gebant atpažinti ir spręsti 
įvairias iškilusias problemas, kokybiškai atlikti 
pareigas, valdyti situaciją ir gebėti priimti 
konstruktyvią kritiką.

T. Balvočienė, 2017

Metodinė taryba

Dalyvavimas BMT3

Išorės vertinimas

Lyderių laikas 2

Pokyčio projektas

Sklaida

Bendradarbiavimas

Modelio kūrimas

...Šiek tiek istorijos (septyneri pastarieji metai)

T. Balvočienė, 2017
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Vertinimo metu kaupiama informacija, jos fiksavimas, panaudojimas

MOKYKLOS

METODIKOS TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKINYS

M
okyklos įsivertinim

o ir kitų tyrim
ų rezultatai, išvados, rekom

endacijos

GRUPĖ MOKYTOJŲ ,  
DIRBANČIŲ

KONKREČIOJE KLASĖJE

MOKYTOJAS TĖVAI

„Šoktonas“, Nr. 15,
2012 m.  rugsėjis

© Tatjana Balvočienė, 2012
© Kęstutis Mockus, 2012

Kaip pažinti tuos, už kuriuos 
esame atsakingi?

T. Balvočienė, 2017
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Gimnazijos struktūrinių vienetų tarpusavio ryšio ir veiklų derinimo schema

© Tatjana Balvočienė, 2012, 2014
© Kęstutis Mockus, 2012

„Šoktonas“, Nr. 15,
2012 m.  rugsėjis

MOKYKLOS

METODINĖ TARYBA

TĖVAI

MOKYTOJŲ

TARYBA

MOKINYS

M
okyklos įsivertinim

o ir kitų tyrim
ų rezultatai, išvados, rekom

endacijos
MOKYTOJAS

GRUPĖ MOKYTOJŲ ,  
DIRBANČIŲ

KONKREČIOJE KLASĖJE

MGMG

MG MG

Mokinio individualios pažangos (MIP) 
stebėjimas ir fiksavimas

Nuo 2013 metų sausio mėnesio 
įgyvendinamas pokyčio projektas
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MIP projekto tikslas

Įgyvendinant kiekvieno gimnazijos mokinio 
individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, 

 padėti mokiniams
 siekti geresnių mokymosi rezultatų,

 gerai jaustis gimnazijoje,

 ugdyti/tobulinti socialinius gebėjimus,

 į mokinių ugdymą labiau įtraukti tėvus.

T. Balvočienė, 2017

MIP projekto dalyviai

 1–4 (9–12) klasių mokiniai

 Klasių vadovai

 Mokytojai

 Administracija

 Mokinių tėvai

 Pagalbos mokiniui specialistai

T. Balvočienė, 2017
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MIP projekto anketos

 Nuo 2017-2018 m. m. anketose – mokinių lūkesčiai
 Tai padės įsivertinti pažangą

T. Balvočienė, 2017

Iš mokinių lūkesčių
(anketos vienos iš trečių gimnazijos klasių)
 <...> išsiugdyti supratimą, kad mokykloje svarbu ne 

pažymiai, o gautos žinios.

 Šiais metais stengsiuos mažiau vėluoti į pamokas, 
nebėgti iš pamokų, išlikti drausmingam, <...>

 Jaučiuosi atsakingas už savo mokymąsi, tikiuosi gerų 
rezultatų.

 Stengsiuos būti draugiškesnis, padėsiu apsiprasti 
mokykloje pirmokams.

 Stengsiuos pasiūlyti daugiau idėjų klasės ir mokyklos 
veiklai.

 ...
T. Balvočienė, 2017
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Iš mokinių refleksijų (1)
(anketos vienos iš pirmų gimnazijos klasių, dabartinių 
ketvirtokų)
 Pastebėjau, kad paskutiniu metu pasikeitė man 

patinkantys dalykai, pomėgiai. Aplankiau daugiau 
mokyklos renginių, pamėgau knygas, pamokose 
iškilus neaiškumams, klausiu.

 Mokymo sistema esu patenkintas. Patinka, kad 
kviečia prie lentos, asmeniškai paaiškina.

 Pirmame pusmetyje mokinimosi atžvilgiu buvo 
sunkoka priprasti prie testų tvarkaraščio, bet 
stengiausi kuo geriau pasiruošti. <...> Antrame 
pusmetyje buvo lengviau mokytis, nes pripratau.

T. Balvočienė, 2017

Iš mokinių refleksijų (2)
(anketos vienos iš pirmų gimnazijos klasių, dabartinių 
ketvirtokų)
 Atėjau į gimnaziją su baime dėl patyčių. Bet dabar 

man labai gerai būti šioje gimnazijoje ir šioje klasėje. 
Nemėgau eiti į mokyklą, o dabar einu su malonumu.

 Jaučiausi truputį suvaržytas, dabar jaučiuosi laisvai.

 Pasikeitė požiūris į matematiką, tai lėmė pažymio 
padidėjimą.

 Šioje gimnazijoje norėčiau tobulėti mokslo atžvilgiu 
ir stengsiuos tai padaryti.

 ...
T. Balvočienė, 2017
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Iš mokinių refleksijų (3)
(anketos vienos iš antrų gimnazijos klasių, dabartinių 
ketvirtokų)
 Labiau pradėjau pasitikėti savimi. Pradėjau pastebėti 

tuos, kuriems reikia pagalbos, ir gebėti padėti jiems.

 Gal gerai ir nesimokinu, bet tikrai stengiuosi. Šioje 
mokykloje man tikrai labai patinka, kažko pakeisti net 
nesinorėtų.

 Labiau išsiaiškinau savo stipriąsias puses ateities 
specialybei. Jaučiuosi mokykloje laisvai, galiu būti savimi.

 Dalinuosi savo įspūdžiais apie mokyklą su artimaisiais.

 Mano kūrybingumas padėjo geriau dirbti grupėje.

T. Balvočienė, 2017

Iš mokinių refleksijų (4)
(anketos vienos iš antrų gimnazijos klasių, dabartinių 
ketvirtokų)
 Antrais mokslo metais Vydūne jaučiuosi tikresnis šios 

mokyklos mokinys. Šie mokslo metais paskatino mane 
imtis iniciatyvos būti savarankiškesniu ir jausti 
atsakomybę už pareigas ir atsiskaitymus.

 Tapau drąsesnis prieš auditoriją, pradėjau tinkamai 
organizuoti savo laiką, suderindamas mokslus ir 
pomėgius.

 Pažinau mokytojus, su visais susibendravau, pradėjau 
bendrauti su daugiau žmonių, atsirado daugiau 
pažįstamų žmonių.

 ...
T. Balvočienė, 2017
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Patirties sklaida

 2012 m., 2014 m., 2016 m. – pranešimai direktoriams

 2014 m. spalio 21 d.– respublikinė konferencija „Mokytojas 
tyrėjas – pedagogo lyderystės, profesinio tobulėjimo ir 
ugdymo kokybės sąlyga“

 2015 m. – gimnazijos metodinės tarybos veiklos pristatymas 
Klaipėdos L. Stulpino progimnazijos metodinei tarybai 

 2017 m. vasario 2 d. – Šilutės rajono mokyklų forumas 
„Mokinio individuali pažanga mokyklų bendradarbiavimo 
galimybių kontekste“

T. Balvočienė, 2017

Bendradarbiavimas

 Dalinimosi patirtimi vizitai (į Klaipėdos Liudviko 
Stulpino progimnaziją)

 Gilinimasis į standartizuotų testų rezultatų 
panaudojimo galimybes (Tauragės Šaltinio 
progimnazijoje)

 Mokymosi vizitas į Vilniaus Gabijos gimnaziją ir VšĮ 
„Mokyklų tobulinimo centras“ (kartu su Juknaičių ir 
Kintų pagrindinių mokyklų komandomis) 

T. Balvočienė, 2017
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Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje
2016 m. birželio 15 d.

T. Balvočienė, 2017

„Gimnazijos mokytojai 
dėkojo, kad informatyvi 
pranešimų medžiaga turėtų 
sustiprinti jų mokyklos ir 
rajono progimnazijų bei 
pagrindinių mokyklų ryšius, 
nes bet kuri mokykla visų 
pirma turi būti orientuota į 
mokinį, jo sėkmingą 
gebėjimą mokytis, galimybę 
būti bendruomenės nariu.“

T. Balvočienė, 2017
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Vilniaus Gabijos gimnazijoje ir Mokyklų tobulinimo centre
2017 m. birželio 21 d. 

T. Balvočienė, 2017
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Bendradarbiavimo pradžia
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Pasibaigus mokyklų metodinių tarybų susitikimui
2017 m. spalio 23 d.

T. Balvočienė, 2017

Mokinių 
adaptacija

Bendradarbiavimo 
kryptys

Vertinimo 
sistemų
dermė

Dalykų 
mokytojų 

susitarimai

Bibliotekų 
ryšių 

plėtotė

Dalinimasis
patirtimi

Kvalifikacijos 
kėlimas

Bendri
renginiai

T. Balvočienė, 2017
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Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis

Vaikai yra mokslininkai.
Jie smalsūs ir viską stebi.

Jie sugalvoja hipotezes ir bando jas eksperimentuodami.

Tad ką padarome mes, mokytojai,
kad vaikai taip nekenčia mokslo?

Pagal R. A. & R. A.


