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Giluminis įsivertinimas:

Materialinių išteklių valdymas
Neformalusis ugdymas



Tyrimo eiga
Laikotarpis:
2015 m. vasario – gegužės mėn.
Dalyviai:
mokiniai, neformalaus ugdymo mokytojai,
administracija, buhalterė.
Metodai:
dokumentų analizė, anketa, apklausa žodžiu.



Išvados: Materialinių išteklių valdymas
* Racionaliau išnaudoti patalpų nuomą (sporto, aktų salė), kitos
patalpos, ieškoti galimybių pritraukti neformalaus ugdymo paslaugas
teikiančias organizacijas.
* Ieškoti galimybių atnaujinti mokyklos inventorių ir interjerą, vadovėlius,
tvarkyti biblioteką – skaityklą, turtinti mokyklos erdves, kad mokiniai
galėtų turiningai ilsėtis per pertraukas.
* Sprendžiant 2 proc. panaudojimą įtraukti mokyklos bendruomenės
narius, kad lėšos būtų paskirtos bendruomenei svarbiems reikalams.
* Racionaliau skirstyti IKT
* Aktyviau dalyvauti projektuose.



Išvados: Neformalus ugdymas

Patikrinta: 25   1-9 klasių neformalaus
ugdymo veiklos.

Laikotarpis: kovo - gegužės mėn.
Metodai: tuo pačiu metu apklausiami

mokiniai ir mokytojas užduodant jiems
atskirai analogiškus anketos klausimus,
tikrinamos neformaliojo ugdymo
programos.



Rezultatai. 1-4 klasės:
1-4 klasių veiklos vyksta reguliariai.
Daugeliu atveju sąraše mokinių daugiau negu lanko

nuolatos.
Veiklos rezultatai: beveik pusės mokytojų vykdomas

neformaliojo ugdymo su 1-4 klasių mokiniais veiklas
galima pamatyti mokykloje, mokyklos tinklalapyje,
miesto konkursuose ir renginiuose.

Ne visiems mokiniams būreliai yra įdomūs, tačiau jie
lanko, nes REIKIA. 94 proc. atsakiusiųjų įvardijo, kad
jie kitąmet rinktųsi šį būrelį ir vėl.



Rezultatai. 5-9 klasės
 Ne visos 5-9 klasių veiklos vyksta reguliariai.
 Veiklose beveik visais atvejais dalyvavo daug mažiau mokinių

negu yra sąraše. Kai kuriais atvejais mokinių nepavyko rasti iš
viso.

 Veiklos rezultatai: S.Grovovaja, V.Domatienė, E.Kreizienė,
V.Kilinienė, J.Lukoševičiūtė, V.Domatienė yra dalyvavusios su
mokiniais miesto konkursuose, L.Motiejūnienė organizuoja
veiklas su Mokinų taryba mokykloje, R.Acaus mokinių darbai
puošia mokyklos erdves, A.Beleškevičius organizavo įvairių
kelionių lankant Lietuvą, „Medučiai“ koncertuoja renginiuose.

 Mokiniai, kuriuos pavyko rasti, rinktųsi šį būrelį ir kitąmet, tačiau
pavyko rasti labai mažai mokinių.



Rekomendacijos:
Racionaliau skirstyti materialių išteklių

valdymą, patalpų ir IKT naudojimą,
sudaryti bendruomenės grupę skirstant 2
proc. lėšas, dalyvauti projektuose, ieškoti
galimybių pritraukti lėšas.
Skiriant neformalaus ugdymo valandas

atsižvelgti į mokinių pageidavimus (ištirti
juos) ir realius mokytojų veiklos rezultatus.
Veiklas viešinti.



Ačiū už kantrybę,
supratingumą ir neabejingumą




