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                                                              Kontekstas ir uždaviniai 

Kokybės siekimas ir nuolatinis teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas yra viena iš 

svarbiausių Lietuvos švietimo kaitos krypčių. „Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo 

koncepcijoje“ apibrėžti kokybės dėmenys, tarpusavyje sąveikaujantys: kokybės vertinimas, kokybės 

sampratos kūrimas ir kokybės tobulinimas. 

Vienas iš Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos tikslų – įdiegti duomenų 

analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės 

partnerystės ir vadovų lyderystės darną (antrasis strategijos tikslas). Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad  bendrojo ugdymo mokykloms dar 

ne visada pakankamai sėkmingai sekasi integruoti kokybės vertinimo ir tobulinimo dalykus, aiškiai 

apibrėžti planuojamos pažangos kriterijus ir argumentuotai pagrįsti ją. Konferencijos turinys sudarys 

prielaidas diskutuoti kokybės tobulinimo klausimais, mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių, 

susipažinti su pagalbos galimybėmis, tobulinant veiklos kokybę.  

Pagrindinis šios konferencijos tikslas – skatinti bendrojo ugdymo mokyklas tobulinti 

veiklos kokybę pagrindžiant objektyviais, pagrįstais duomenimis. 

Konferencijos uždaviniai: 

Analizuoti kaip mokyklos naudoja vertinimo duomenis tobulindamos savo veiklą. 

Išsiaiškinti išorinės pagalbos poreikį mokykloms.  

Konferenciją organizuoja Kokybės siekiančių mokyklų klubas kartu su Šakių „Varpo“ 

mokykla, Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra, Ugdymo plėtotės centru ir Prienų švietimo 

centru. 
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Nr. Veikla Laikas Moderatorius/pranešėjas 

1. Dalyvių registracija. Kava 9.30 – 10.00 Organizatoriai 

2. Įžanga. Sveikinimai 10.00-10.30 R. Pavlavičienė, KSM klubo 

prezidentė. Priimančiosios 

organizacijos atstovai. 

3. Vertinimo ir tobulinimo sąveika 10.30 – 10.45 J. Tumlovskaja, NMVA 

Mokyklų įsivertinimo 

skyriaus metodininkė. 

4. Dalyvių suskirstymas darbui grupėse 10.45 – 11.00 R. Pavlavičienė, KSM klubo 

prezidentė. Priimančiosios 

organizacijos atstovai. 

5. Darbas grupėse „Duomenų panaudojimas 

mokyklos tobulinimui ir pažangai. 

Pagalba ir jos poreikis“ 

 

11.00 – 12.30 Grupių vadovai. 

6. Pietūs. Susipažinimas su mokyklos 

erdvėmis 

12.30 – 13.30  

7. Grupių darbų pristatymas 13.30 – 14.30 

 

R. Pavlavičienė. 

J. Tumlovskaja. 

V. Kamenskienė. 

8. Mokyklų veiklos tobulinimo pagalbos 

galimybės 

14.30 – 15.15 UPC Mokyklų tobulinimo 

skyriaus atstovas. 

9. Konferencijos apibendrinimas ir 

užbaigimas 

15.15 – 15.45 R. Pavlavičienė, KSM klubo 

prezidentė. 

 


