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1. Šiandieniniame švietimo kontekste neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo sritis papildo 

formaliojo švietimo programas ir suprantama kaip lygiavertis edukacinis indėlis į mokinių 

individualių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimą meno mokyklose. Mokyklos 

veiklos įsivertinimas yra sistemingas veiklos naudingumo ir rezultatų tyrimas (Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, 2019). Neformaliojo vaikų švietimo 

teikėjų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas vykdomas šiose srityse:  1) pasiekimai ir pažanga; 

2) ugdymo organizavimas;  3) ugdymo(si) aplinka; 4) lyderystė ir vadyba. Įsivertinimo procesas 

tiesiogiai susijęs mokinių ugdymo kokybės, ugdymo(si) aplinkos tinkamumo, mokytojų ir vadovų 

kompetencijų nustatymu bei su mokyklos veiklos gerinimu.  

2. Vienas iš esminių Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokykloje atlikto veiklos 

įsivertinimo privalumų –  pagrindinių ugdymo(si) proceso dalyvių (mokinių, jų tėvų ir mokytojų) 

požiūrio į mokyklos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą, jos tobulinimą ir vizijos (lūkesčių) analizė.  

Tyrimo eiga ir rezultatai leidžia teigti, kad Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės 

užtikrinimo metodika (2019)  yra tinkama ugdymo(si) proceso dalyvių požiūriui į  ugdymo kokybę, 

ugdymo(si) aplinkos tinkamumą, mokytojų ir vadovų kompetencijas tirti. Mokyklos veiklos 

įsivertinimas atitinka pagrindinius tyrimo metodologijai keliamus reikalavimus: tyrimo imtis yra 

tikslinė ir pakankama, atsakymų į klausimus, teiginių sudarymo ir atsakymo variantų žymėjimo 

pobūdis turinio bei formos atžvilgiu yra suprantamas, tyrimas atitinka anonimiškumo kriterijų. 

Duomenų analize ir veiklos kokybės įsivertinimu grįstos švietimo kokybės kultūros gerinimas yra 

svarbus Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos prioritetas. Todėl svarbu stiprinti 

mokyklos bendruomenės narių gebėjimą naudotis veiklos įsivertinimo duomenimis tobulinant 

mokyklos veiklą. 

3. Tyrime dalyvavę Grigiškių meno mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai turi savitą požiūrį 

į mokyklos veiklą, vykdomų programų kokybę, pedagogų bei vadovų kompetencijas ir savus 

lūkesčius. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad kai kurie mokyklos veiklos kokybės aspektai 

buvo vertinami nevienareikšmiai – vieni palankiau, kiti ne. Paaiškėjo, kad mokyklos bendruomenė 

veiklos kokybę labiau sieja su ugdymo(si) aplinkos, mokytojų kvalifikacijos ir nuolatinio 

tobulėjimo, lyderystės ir vadybos aspektais, mažiau su kitomis ugdymo organizavimo, pažangos ir 

pasiekimų sritimis.  

a) Pasiekimų ir pažangos sritis.  Labiausiai mokiniai ir tėvai ugdymosi tikslų, pasiekimų ir 

jų vertinimo srityje akcentavo dalykinių (meninių) ir bendrųjų  kompetencijų  ugdymo svarbą 

pasirinktos specialybės pamokose. Mokytojai vieningai nurodė ugdymo proceso planavimo svarbą 

tam, kad mokiniai  galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes. Tačiau mokinių ir 

tėvų supažindinimą su planuojamais ugdymo tikslais mokytojai  priskyrė prie mažiau svarbių 

požymių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tėvai akcentuoja individualaus bendravimo, ugdymo 

refleksijos svarbą. Jų nuomone, būtų labai svarbu mokytojams aptarti ugdymo(si) eigą, pasiekimus 

bei pažangą individualiai su vaikais ir tėvais.  

b) Ugdymo organizavimo sritis. Daugiau nei po tris ketvirtadalius tėvų ir mokytojų pažymi 

mokykloje dirbančių pedagogų profesinės kvalifikacijos ir  nuolatinio tobulėjimo svarbą. Jų 

manymu, mokykloje nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, 

ugdymo programoje (plane) numatytose veiklose vyrauja aktyvūs (įtraukiantys)  ugdymo metodai. 

Mokytojai itin palankiai vertino  personalo vadybą mokykloje: teigiamą mikroklimatą, gerą 

savijautą, mokykloje veikiančią darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo 

sistemą. Tėvai ir mokytojai ugdymo individualizavimą sieja su pedagogų skatinimu mokinius 

išsikelti asmeninius tikslus ir į(si)vertinti pažangą, tačiau beveik ketvirtadalis mokinių šį aspektą 
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įvardijo kaip mažiausiai svarbų. Jie akcentavo įvairių meninių veiklų ir mokykloje vykdomų 

edukacinių projektų kūrimo ir įgyvendinimo svarbą.  

Bendravimo ir bendradarbiavimo mokykloje aspektų atžvilgiu visų tyrime dalyvavusių 

bendruomenės narių nuomonė vieninga: mokykla yra atvira bendradarbiavimui su kitais partneriais, 

įtraukia bendruomenę, ypač tėvus, į mokyklos veiklų planavimą. Tarp mažiau vertinamų aspektų 

beveik trečdalis tėvų nurodė ugdymo proceso mokykloje individualizavimą ir lankstumą, veiklų 

atitikimą planuojamam turiniui. Jiems mažiau svarbus atrodo ir ugdymo priemonių, edukacinių 

aplinkų kūrimo poreikio nustatymas kartu su bendruomenės nariais. Beveik trečdalis mokytojų 

mažiausiai svarbiais ugdymo organizavimo aspektais nurodė bendruomenės galimybes vertinti 

ugdymo paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti.  

c) Ugdymo(si) aplinkos sritis. Vienas iš ugdymo (mokymo ir mokymosi) proceso tikslų – 

sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas. Absoliuti dauguma mokytojų,  mokinių ir jų tėvų (beveik po 

tris ketvirtadalius)  labai svarbiu psichologinės aplinkos mokykloje aspektu įvardija mokyklos 

bendruomenės tarpasmeninius santykius, grindžiamus pagarba ir pasitikėjimu. Dauguma tėvų 

pažymi emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinančios aplinkos,  galimybių jų vaikams rodyti 

iniciatyvą, jaustis saugiai ir pasitikėti savimi bei kitais, reikšti savo nuomonę, svarbą. Panašiai tiek 

mokinių  išskiria mokytojų asmeninių savybių (draugiškumo, jų pagalbos silpniau besimokantiems 

mokiniams, pozityvumo), gero mikroklimato mokykloje kūrimo svarbą. Tai leidžia teigti, kad 

ugdytojų ir ugdytinių bendravimas, tarpasmeniniai santykiai, teigiamų mokinių emocijų 

išryškinimas yra esminė pedagoginės sąveikos dalis mokykloje.  

Fizinės ugdymo(si) aplinkos ir priemonių srityje tyrimo dalyviai itin palankiai vertina 

ugdymo erdvių mokykloje saugumą, ugdymo programų specifikai pritaikytas aplinkas, ugdymui 

organizuoti reikalingą įrangą ir priemones, kurios atitinka programos turinį ir ugdytinių amžių. 

Mažiausiai svarbiu fizinės  ugdymo(si) aplinkos aspektu mokytojai pažymėjo mokinių dalyvavimo 

kuriant ugdymo aplinką mokykloje svarbą.  

d) Lyderystės ir vadybos sritis. Mokyklos kultūra ir strategija susijusi su lyderystės ir 

vadybos sritimis. Tai du tarpusavyje susiję komponentai, nuo kurių priklauso mokyklos veiklos 

kokybė ir perspektyva, duomenimis grįstas sprendimų priėmimas. Svarbiausiu mokyklos vizijos ir 

misijos  tikslu tyrime dalyvavę mokytojai  ir tėvai  įvardija mokyklos bendruomenės žinojimą apie 

mokyklos veiklos tikslus, jų pripažinimą ir prisiėmimą atsakomybės už mokyklos tikslų 

įgyvendinimą. Jų nuomone, svarbu  mokyklos veiklos įsivertinimo duomenis panaudoti tobulinant 

ir kuriant naujas ugdymo programas, gerinant jų kokybę. Vadybos srityje svarbiausiu aspektu 

daugiau kaip du trečdaliai tėvų įvardija skaidrų ir tikslingą mokyklos biudžeto ir materialinių 

išteklių tvarkymą, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. Beveik pusei mokykloje dirbančių 

mokytojų šis aspektas pasirodė mažiau svarbus. Daugiau nei du trečdaliai mokinių svarbiausiais 

mokyklos įvaizdžio aspektais nurodė pasididžiavimą savo mokykla, nes tai yra gera ir jauki 

mokykla, joje dirba kompetentingi vadovai ir  mokytojai, organizuojami renginiai, koncertai, 

festivaliai, konkursai.  

4. Kokybiniu tyrimu (atvirieji klausimai) atskleisti stiprieji mokyklos veiklos aspektai: geras 

psichologinį mikroklimatas; mokyklos bendruomenės sutelktumas, kompetentingumas, 

kolegialumas; aktyvi koncertinė veikla; bendruomenės, ypač tėvų, kitų partnerių įtraukimas į 

mokyklos veiklų planavimą; ugdymui organizuoti atnaujinta reikalingą įranga, mokymosi 

priemones. Tėvų nuomone, mokyklos internetinis puslapis prisideda prie gero įvaizdžio apie 

mokyklą formavimo; jie pritaria pajamų mokesčio skyrimui meno mokyklai ir vertina mokyklos 

administracijos siunčiamą dalykinę informaciją internetu. 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai siejami su ugdymo erdvių trūkumu,  ugdymo paslaugų 

teritorinio prieinamumo užtikrinimu,  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integravimu į 

programas, kitais ugdymo organizavimo klausimais (mokinių užimtumas, tvarkaraštis, dalyko 

turinio apimtis, repertuaras, individualizuotas grįžtamasis ryšys). Tėvai pažymėjo mokinių 

koncertinės veiklos plėtojimą mokykloje ir mieste, dalyvavimą kituose muzikiniuose renginiuose, 

projektuose, konkursuose, festivaliuose.  


