Aktyvų mokymąsi
įgalinančių edukacinių
erdvių bendrakūra
1

Projekto tikslas:

Vilniaus Naujamiesčio mokyklos
pokyčio projektas

Plėtoti
edukacinę
vertę
kuriančių
mokyklos erdvių įvairovę, padedančią
kiekvienam mokiniui per aktyvią praktinę
veiklą patirti atradimo džiaugsmą ir
užtikrinančią asmeninės pažangos ūgtį.
Tikslo pagrindimas: atliktas tyrimas atskleidė, kad
įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo dimensijos
žemiausiai mokinių įvertinti faktoriai yra: aktyvus
mokymasis, įsitraukimas ir mokymosi sėkmė, todėl
mokyklos bendruomenei buvo ypač svarbus mokinių
ugdymas dinamiškose, motyvuojančiose, kiekvieną
mokinį įtraukiančiose į aktyvią praktinę veiklą
edukacinėse erdvėse. Pokyčio kryptys – mokymosi
efektyvumo užtikrinimas kartu su mokiniais ir jų tėvais
plėtojant
mokyklos
edukacinių
erdvių
įvairovę,
padedančią įprasminti mokymąsi ir didinant sąveiką tarp
vaikų aktyvinti mokymąsi.
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Rezultatai:
sukurtos mokyklos edukacinės erdvės užtikrino
visų mokinių įtrauktį;
ugdymo
turinys
papildytas
natūraliais
objektais, tiriamaisiais darbais, atradimais,
priežasčių-pasekmių paieška. Sužadinta mokinių
motyvacija;
bendruomenės
dienos
,,Mokyklos
erdvių
istorijos‘‘ veiklose dalyvavo apie 30 proc. tėvų,
40 proc. mokinių ir 85 proc. mokytojų;
išplėtota edukacinę vertę kuriančių mokyklos
erdvių įvairovė;
padidėjo 1-10 klasių mokinių akademinė
pažanga (2019 m. – 82 proc., 2018 m. – 80 proc.,
2017 m. – 79 proc.), aukštesniuoju lygmeniu
besimokančiųjų dalis (2019 m. – 10 proc., 2018 m.
– 6,4 proc.);
sustiprėjęs mokytojų profesinės sėkmės pojūtis:
35 proc. padidėjęs profesinis kapitalas ir
pasitikėjimas;
pagerėjusi mokymo(si) modeliavimo kokybė:
apie 65 proc. pamokų, kuriose mokytojas
vadovaujasi mokymosi paradigma (2015 m.
išorės vertinimo duomenimis – 38,6 proc.).

Pokyčio
komanda:
direktorė
Danutė
Mišrienė,
pavaduotoja ugdymui Natalija Grigutienė, lietuvių kalbos
mokytoja Živilė Anušauskaitė, etikos mokytoja Regina
Kozlovskienė, matematikos mokytoja Olga Milošienė,
lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Bogomolova, „Renkuosi
mokyti!“ anglų kalbos mokytoja Giedrė Juškaitė,
„Renkuosi mokyti!“ pilietiškumo pagrindų mokytojas
Vaidotas Steponavičius.

Įgyvendintos veiklos:
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išgrynintos klasių ir bendrų mokyklos
edukacinių erdvių tobulinimo kryptys: visos
mokyklos bendruomenės grupės (mokiniai,
tėvai, mokytojai) išdiskutavo ir vizualiai
pristatė tobulintinų mokyklos edukacinių
erdvių projektus;
suformuotos
4
pokyčio
įgyvendinimo
komandos (po 3-4 mokytojus);
komandos nariai pasidalino vaidmenimis,
drauge konstravo pokyčio veiklas;
įvyko susitarimai dėl pamokos kriterijų /
protokolo / mokymo būdų keitimo ir
paveikiausių metodų kiekvienam mokiniui
parinkimo;
organizuota mokyklos bendruomenės diena
,,Mokyklos erdvių istorijos‘‘;
suplanuotos pokyčio tvarumą užtikrinančios
veiklos
ateinančius
dvejus
metus
įgyvendinant ,,Kokybės krepšelio‘‘ projektą.
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Patarimas kitoms mokykloms:

Nebijokite pokyčių! Viską atperka spindinčios
mokinių akys. Nepamirškite pasidžiaugti net
mažiausiais pasiekimais. Pokyčiai prasideda
nuo mažų dalykų, bet trunka ilgai. Jeigu norite,
kad pokytis įvyktų – keiskite palaipsniui, nes
kai kam pokyčiai būna labai skausmingi. Taip
pat
didesnę
sėkmę
patirsite,
jeigu
susimažinsite tikslus ir lūkesčius iki minimumo.

