
GEROS 

MOKYKLOS 

KONCEPCIJA

PROJEKTAS 2013

NMVA



Lietuva: mokyklų kokybės vertinimo modelis, 2008 m.
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Kaip bus mokomasi ateityje? ES ekspertai:
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Tobuli pastatai tobulam valdymui

 Planuoti

 Aprašyti

 Išmatuoti

 Klasifikuoti

 Skirstyti

 Organizuoti

 Stebėti

 Normalizuoti

 Drausminti

 Bausti

Ţr.: Michel Foucault “Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas”

J.Bentham “Panopticon”, 1795

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Panopticon.jpg


Kas būdinga (tradicinėms) 

valstybinėms švietimo sistemoms?

 centralizuotai kuriamos (nacionalinės, bendrosios) 

ugdymo programos 

 ugdymo turinio struktūravimo tradicijos

 mokinių grupavimo tradicijos

 norminimo kultūra ir atitikimo joms vertinimas

 laiko skaidymo tradicijos ir mokyklos darbo organizavimo 

tvarka

 apibrėţtas mokytojo ir mokinio santykis 

 nurodytas mokymo būdas ir mokymosi šaltiniai

 mokyklų pastatų standartai

 efektyvaus mokyklos valdymo modelis



Tobula mokykla?



Netobulas modernumas?



Erdvių ir pedagogikos ryšys:
Australijos švietimo ministerijos rekomendacijos, 2005



Šveicarija: „metalinė“ mokymosi klasė...



...ir asmeninė mokymosi vieta



Kodėl? Apie asmenines erdves ir daiktus

 Ţmogui reikia palaikančios suasmenintos 

aplinkos, kad pamirštų pasaulio nejaukumą, 

atsikratytų gynybos ir galėtų uţsiimti 

svarbesniais gyvenimo uţdaviniais, taip pat ir 

kurti

 Mūsų daiktai tenkina mūsų dvasinius poreikius –

prisiminimų, ryšių su kitais ţmonėmis, apsaugos 

ir drauge mūsų unikalumo jausmo

 Daiktai gali būti ir simboliais, atspindinčiais 

mus pačius, padedančiais suprasti, kas esame ir 

ką turime daryti  



Klasės patalpos: 
vienos mokyklos pvz. 

MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ MOKYMOSI KAMBARYS

Apmąstymų 
palėpė prasižengusiems

Kalbėjimosi 
kambarys

(grupiniam darbui, 

konsultacijoms)

INDĖLIO KLASĖ
(tai yra mums įprasto „frontalaus“ 
dėstymo  klasė naujos medžiagos 

išaiškinimui ir bendravimui)

Lentos koridoriuje draugų konsultacijoms

Mokinių mokymosi vietos

Mokytojų stalai 



Kodėl? „Landšaftinio“ mokymosi filosofija

Mokiniai negali išmokti mokytis nuolat lakstydami po 

kabinetus ir pamokas – tam reikia laiko ir santykinės 

ramybės.

Mokykla – susitikimų vieta, todėl joje būtinos jaukios 

graţios funkcionalios bendros erdvės. Bet kiekvienam – ir 

mokiniui, ir mokytojui – reikia asmeninės vietos. Kaip 

namie.

Išgriauti nebūtinas sienas – ne tik fiziškai, bet ir mokytojų 

galvose. Palikti galimybes greitai lengvai per(si)grupuoti. 



GM apibrėţimas: Lietuvos ekspertų nuomonė, 2013

Gera mokykla - atvira, sveika 

(darni), gyva, prasmės ir atradimų 

mokantis siekianti, bendruomenės 

susitarimais savo veiklą grindţianti 

ir nuolat besimokanti mokykla



BRANDA, PASIEKIMAI ir PAŽANGA GYVENIMAS MOKYKLOJE UGDYMASIS/MOKYMASIS 

PERSONALASUGDYMAS/MOKYMAS

UGDYMO APLINKA

VIETOS BENDRUOMENĖ ir STEIGĖJAS

UGDYMO REZULTATAIMOKINIŲ PATIRTYS
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BENDRUOMENĖ kaip BESIMOKANTI ORGANIZACIJA

LYDERYSTĖ  ir VADYBA



Asmenybinė branda (savivoka, 

savivertė, vertybinė orientacija ir 

gyvenimo būdas)

Mokymosi pasiekimai (bendrosios 

kompetencijos, dalykinės 

kompetencijos)

Mokymosi pažanga (per tam tikrą 

laiką pasiektas lygis -

atsiţvelgiant į programose 

numatytus reikalavimus, bet taip 

pat ir mokymosi startą bei 

asmenines raidos galimybes) 

GYVENIMAS MOKYKLOJE

Savijauta (būti priimtam, 

pripaţintam, vertinamam, 

saugiam, patirti buvimo 

mokykloje dţiaugsmą ir 

prasmę)

Bendruomeniškumas

(narystė, vienybė, dalinimasis, 

rūpinimasis kitais, pagalba,

įsipareigojimai)

Savivalda (tarimasis, 

sprendimų  inicijavimas, 

priėmimas ir įgyvendinimas, 

mokyklos gyvenimo kūrimas)

Įvykiai ir nuotykiai (projektai, 

akcijos, talkos , pramogos ir 

kiti renginiai) 

UGDYMASIS/MOKYMASIS

Įdomus (provokuojantis, 

kuriantis iššūkius, 

asmeniškai prasmingas, 

įkvepiantis, įtraukiantis) 

Auginantis (atitinkantis 

asmens poreikius, 

stimuliuojantis, 

pakankamai gilus ir 

sudėtingas)

Interaktyvus (pagrįstas 

sąveikomis, dialogiškas, 

tinklinis, be sienų 

(globalus)

.............

.............

UGDYMO REZULTATAIMOKINIŲ PATIRTYS

Ugdymo rezultatai, arba 

veiksmingumas, lyginami su jų 

pasiekimo „kaina“, tai yra 

mokinių patirtimis mokykloje. 

Kurie svarbesni?

TAI, KAS SVARBIAUSIA - MOKYKLOS MISIJA



PERSONALAS

........................

........................

........................

........................

UGDYMAS/MOKYMAS

........................

........................

........................

........................

UGDYMO APLINKA

Erdvių funkcionalumas 

(patogumas, naudojimo 

įvairovė, mokymąsi 

stimuliuojančios detalės 

ir įranga)

Jaukumas ir estetika

Mokinių indėlis kuriant 

aplinką

BENDRUOMENĖ kaip BESIMOKANTI ORGANIZACIJA

.........................

............................

............................

LYDERYSTĖ  ir VADYBA

............................

............................

............................

Ar reikia/įmanoma pateikti 

geros mokyklos veiklos 

„receptą“, jei mokyklos yra 

skirtingų tipų ir dydţių, įkurtos 

skirtingose vietovėse ir 

aplinkose, dirba su skirtingais 

vaikais turėdamos skirtingus 

išteklius ir tenkina ne visai 

vienodus tėvų ir vietos 

bendruomenių lūkesčius?

MOKYKLA KAIP ORGANIZACIJA – SĄLYGA MISIJAI ĮGYVENDINTI


