1 Priedas – šioms užduotims: „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“, „Erdvės
tyrinėjimas“
INDIKATORIŲ SĄRAŠAS VERTINTI VERTYBES IR ĮGŪDŽIUS
Mes imamės asmeninių iniciatyvų ir prisiimamame atsakomybę už mokymąsi.
Suvokiame to ką sakome ir darome pasekmes.
Klaidas suprantame kaip atspirties taškus augimui ir mokymuisi.
Kai ieškome sudėtingų problemų sprendimų, naudojamės žiniomis, kurias gavome
per skirtingas pamokas.
Naujame kritinį mąstymą vertinant idėjas ir informaciją.
Turime drąsos plėsti savo „komforto zoną“
Padedame vieni kitiems spręsti problemas išklausydami abi puses ir ieškodami
visiems priimtino sprendimo.
Klausomės kitų ir stengiamės suprasti, ką jie iš tiesų nori pasakyti.
Pripažįstame ir priimame skirtingus požiūrius ( pvz. mąstymo, rašymo, tyrinėjimo).
Turime drąsos būti savimi.
Jaučiamės, kad turime jėgų diegti pokyčius ir spręsti vietos bendruomenės
problemas.
Naudojame nesmurtinę komunikaciją įtemptose situacijose (pvz. vietoj kaltinimų
naudojame frazę „Aš jaučiuosi“).
Turime ar sukuriame saugią aplinką reikšti emocijas (pvz. gamtoje, menė,
muzikoje, draugystėje, grupėje, sporte).
Dėstomos pamokos žinias pritaikome vietos problemų supratimui (mokyklos,
šeimos, apylinkių ir t.t.).
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką mes išmetame, suprasdami, kad ateities
kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių gamtos resursų, kuriuos naudojame
dabar.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti dalykus, kurių mums iš tiesų nereikia.
Rūpinamės aplinka – ypatingai nykstančiomis rūšimis ir ekosistemomis, sužeistais
laukiniais gyvūnais ir jų namais.
Mokomės jaustis gerai būdami tuo, kuo esame.
Jaučiamės esantys gamtos dalimi.
Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami savo požiūrio, interesų ir jausmų
skirtumus.
Galvojame apie atliekų, angies dioksido ir taršos mažinimo būdus.
Įsivertiname kas mums yra svarbu ir kas ne.
Rūpinamės savimi ir savo šeima.
Leidžiame laiką su žmonėmis gyvai bendraudami su jais.
Neteisiame, o priimame kitus.
Renkamės mėgstamą darbą, o ne galvojame tik kiek uždirbsime.

2 Priedas – užduočiai „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“
INIKATORIŲ SĄRAŠAS MOKINIAMS
Bendri indikatoriai
Mes gerbiame, vertiname vienas kitą ir ieškome būdų suprasti žmonių
skirtumus.
Mums būdingas pasitikėjimas savimi.
Mes pripažįstame ir priimame skirtingus požiūrius (pvz. mąstymo,
rašymo, tyrinėjimo ir kt.).
Konfliktus sprendžiame dialogu.
Mes klausome kitų žmonių ir stengiamės suprasti ką jie iš tikrųjų nori
pasakyti.
Mums svarbus bendravimas
Mes prisiimame atsakomybę mokytis ir imamės iniciatyvų.
Kritiškai vertiname idėjas ir informaciją, kurią gauname.
Turime drąsos būti savimi.
Turime galimybę veikti kaip „kritiški draugai“ suteikdami nuoširdų
grįžtamąjį ryšį vieni kitiems.

Vertinimas

Specialūs indikatoriai: Žinios ir suvokimas
Dėstomos pamokos žinias pritaikome vietos problemų supratimui
(mokyklos, šeimos, apylinkių ir t.t.).
Mes suprantame kaip esame susiję ne tik su žmogaus sukurtais kūriniais,
bet ir natūralia vietos aplinka ir gamta.
Mes suvokiame galimas pasekmes to ką sakome ir darome.
Me suprantame kaip palaikyti santykį ir ryšį su tam tikromis gyvūnų
rūšimis ir augalais.
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką mes išmetame, suprasdami,
kad ateities kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių gamtos resursų,
kuriuos naudojame dabar.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai B: Savęs pažinimas
Mes mokomės gerai jaustis būdami tuo, kuo esame iš tiesų.
Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami savo požiūrio, interesų ir
jausmų skirtumus.
Save suprantame kaip savo pačių socialinio pasaulio kūrėjus.
Naudojame mindfulness (įsisąmoninimas to ką jaučiu ir kaip jaučiuosi)
kaip problemų sprendimą.
Mes surandame tikslą ir prasmę.
Mes gebame pamatyti naujas prasmes, kurios keičia ar pagilina mūsų
supratimą apie tai, kaip elgiamės, ko ir kodėl tikimės ateityje.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai C: Pokyčių kultūra
Jaučiamės, kad turime jėgų kurti pokyčius ir spręsti vietos
bendruomenės problemas.
Mes užduodame „gilius klausimus“ ir ieškome jiems atsakymų už vietos
bendruomenės ribų.
Savo klaidas naudojame kaip mokymosi ir augimo atspirties tašką.
Turime drąsos žengti už savo komforto zonos.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai D: Emociniai ryšiai
Turime ar sukuriame saugią aplinką reikšti emocijas (pvz. gamtoje,
menė, muzikoje, draugiškose grupėse).
Jaučiame ryšį su kitais žmonėmis ir aplinkiniu pasauliu.
Esame empatiški ir rūpinamės žmonėmis bei kitais sutvėrimais.
Mes švenčiame ir esame dėkingai gamtai už jos dosnumą
Turime stiprų suvokimą, kad esame gamtos dalis.
Būdami gamtoje mes jaučiame jos gydymo ir ramybės galias.
Laukinėje gamtoje esame dėmesingi ir ją gerbiame.
Gamtą suprantame kaip asmeninės pilnatvės šaltinį.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai E: Įgūdžiai
Jaučiame, kad įgyjame praktinius gyvenimo įgūdžius ne tik teorines
žinias.
Mes turime galimybę aktyviai rūpintis nykstančiomis rūšimis ir
ekosistemomis, benamiais augintiniais ir sugadintai laukinių gyvūnų
namais.
Mes padedame žmonėms spręsti konfliktus išklausydami abiejų pusių ir
bandydami rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus
Naudojame nesmurtinę komunikaciją įtemptose situacijose (pvz. vietoj
kaltinimų naudojame frazę „Aš jaučiuosi“).
Mūsų atradimai būna ne tik per mąstymą, bet ir per jausmus, vaizduotę
ir pajautimą.
Sprendimų priėmimo mes mokomės atsižvelgdami į ateities kartų
socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius poreikius.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti dalykus, kurių mums iš tiesų
nereikia.
Mokomės smalsumo, spėliojimo, numatymo, tyrinėjimo.
Mes galime susisteminti informaciją, ne tik ją analizuoti.
Ieškodami sprendimų sudėtingoms problemoms spręsti naudojame
žinias iš įvairių pamokų.
Mes ugdome įgūdžius atpažinti sistemas ir modelius.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai F: Kultūrinė kompetencija
Mes džiaugiamės ir naudojame savo vaizduotę (svajones, intuiciją ir
vizijas).
Mes pasineriame į meną, naudojame jį atspindėti kylančius jausmus ir
mintis.

Vertinimas

MOKYKLOS INDIKATORIAI
Taisyklės
Mokykla visada stengiasi suprasti skirtingus moksleivių poreikius ir pagal
tai planuoja kaip suteikti tinkamą išsilavinimą moksleiviams atsižvelgiant į
esamą įvairovę.
Mokyklos veikla yra nešališka ir nediskriminuojanti (nediskriminuojama
jokiu pagrindu, įskaitant tautybę, etninę kilmę, odos spalvą, lytį,
seksualinę orientaciją, įsitikinimus ar religiją).
Mokykla netoleruoja smurto ir patyčių.
Mokykla savo veikloje vadovaujasi tokia politika:
Įsigyja aplinką tausojančius produktus pvz: perka perdirbą popierių, net
jei tai nėra pats pigiausias pasirinkimas;
Naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius;
Mažina išmetamo anglies dioksido kiekį;
Darniai rūšiuoja atliekas, t. y. stengiasi mažinti atliekas, skatina antrinį
žaliavų panaudojimą;
Didina aplinkinių supratimą.
Mokykla suteikia įvairiapusę paramą moksleiviams turintiems įvairių
problemų.
Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene.

vertinimas

Mokymo ir mokymosi strategija
Mokytojai pamokos turinį pateikia kaip kažką įsimintino ir įdomaus, o ne
kaip informaciją, kurią reikia išmokti mintinai.
Mokytojai yra atviri (a) vieni su kitais, b) su mokiniais), jie girdi ir vertina
kitų idėjas.
Naudojami įvairūs mokymo ir mokymosi stiliai.
Mokytojai naudoja įvairius metodus padidinti mokinių susidomėjimą.
Žinios yra sustiprinamos naudojant praktinius metodus.
Mokytojai kalbasi su moksleiviais apie švietimo prasmę ir reikšmę.
Mokytojai suteikia moksleiviams laiko mokytis tarpusavyje ir
bendradarbiauti.

vertinimas

1- tarpdisciplininė tema:
Empatija, rūpestis, pagarba, orientacija į moksleivį
Mokytojai empatiškai ir jautriai reaguoja į moksleivius
A)Mokytojai, b) moksleiviai, c) tėvai jaučia, kad mokykla rūpinasi kas
vyksta aplinkui.

vertinimas

Pagarba mokinių gebėjimams yra kaip mokyklos kultūros dalis
Mokytojai į kiekvieną moksleivį žiūri kaip į unikalų ir puoselėja kiekvieno
individualumą

2- tarpdisciplininė tema:
Įsitraukimas, iniciatyva, atsakomybė
Mokiniai (a) jaučia paskatinimą, b)suteikiamą galimybę) gali su kelti
tikslus ir turėti vizijas įvairiems projektams ar renginiams mokykloje.
Mokiniai (a) jaučia paskatinimą, b)suteikiamą galimybę) gali identifikuoti
problemas ir patys ieškoti jų sprendimo būdų
Mokytojai sąmoningai imasi veiksmų (a) suteikia kiekvienam mokiniui
lygias galimybes, (b) skatina mokinius) , kad būtų galimybė išreikšti
nuomonę.

vertinimas

3- tarpdisciplininė tema:
Mokymosi aplinka, pozityvumas, laimė
Aukštas moralės ir įsipareigojimų lygis darbuotojų tarpe
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai mokyklą paprastai yra linkę vertinti
teigiamai.
Mokykla yra gyvybinga bendruomenė, kurioje mokytojai ir mokiniai
skatinami naujomis idėjomis, mintimis, kryptimis ir galimybėmis.

vertinimas

4 - tarpdisciplininė tema:
Refleksija, kritiškumas, atvirumas, kūrybiškumas, rizika
Mokytojai ir mokiniai leidžia vieni kitiems išbandyti ir surizikuoti
pritaikant kitokius mokymo ar mokymosi būdus klasėje.
Mokytojai sukuria tokią atmosferą, kurioje (a)jie patys, b) tarpusavyje, c)
su mokiniais) galima reflektuoti apie tai, kad nepasisekė.
Mokytojai save laiko ugdytojais, o ne žinių nešiotojais.
Mokiniais, mokytojai ir tėvai save supranta kaip dalį besimokančios
bendruomenės, turinčios bendrus atskaitos taškus.
Mokytojai ir mokiniai kelia vieni kitiems iššūkius, skatinančius persvarstyti
savo elgesį.
Mokytojai yra pakankamai atviri mokytis iš mokinių.

vertinimas

4 - tarpdisciplininė tema:
Transformacija
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai jaučia, kad mokykla suteikia visas
galimybes moksleiviui atsiskleisti.
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai jaučia, kad mokykla suteikia visas
galimybes asmeniniam augimui.

vertinimas

3 Priedas – užduočiai „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“
Didelio formato indikatoriai yra tinkami norint juos sukarpyti į juosteles.

Mes imamės asmeninių iniciatyvų ir
prisiimamam atsakomybę už mokymąsi.
Suvokiame to, ką sakome ir darome,
pasekmes.
Klaidas suprantame kaip atspirties taškus
augimui ir mokymuisi.
Kai ieškome sudėtingų problemų
sprendimų, naudojamės žiniomis, kurias
gavome per skirtingas pamokas.
Naujame kritinį mąstymą vertinant idėjas
ir informaciją.
Turime drąsos plėsti savo „komforto
zoną“.

Padedame vieni kitiems spręsti
problemas išklausydami abi puses ir
ieškodami visiems priimtino sprendimo.
Klausomės kitų ir stengiamės suprasti, ką
jie iš tiesų nori pasakyti.
Pripažįstame ir priimame skirtingus
požiūrius ( pvz. mąstymo, rašymo,
tyrinėjimo).
Turime drąsos būti savimi.

Jaučiamės, kad turime jėgų diegti
pokyčius ir spręsti vietos bendruomenės
problemas.
Naudojame nesmurtinę komunikaciją
įtemptose situacijose (pvz. vietoj

kaltinimų naudojame frazę „Aš
jaučiuosi“).
Turime ar sukuriame saugią aplinką
reikšti emocijas (pvz. gamtoje, menė,
muzikoje, draugystėje, grupėje, sporte).
Dėstomos pamokos žinias pritaikome
vietos problemų supratimui (mokyklos,
šeimos, apylinkių ir t.t.).
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką
mes išmetame, suprasdami, kad ateities
kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių
gamtos resursų, kuriuos naudojame
dabar.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti
dalykus, kurių mums iš tiesų nereikia.

Rūpinamės aplinka – ypatingai
nykstančiomis rūšimis ir ekosistemomis,
sužeistai laukiniais gyvūnais ir jų namais.
Mokomės jaustis gerai būdami tuo, kuo
esame.
Jaučiamės esantys gamtos dalimi.

Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami
savo požiūrio, interesų ir jausmų
skirtumus.
Galvojame apie atliekų, angies dioksido ir
taršos mažinimo būdus.
Įsivertiname kas mums yra svarbu ir kas
ne.

Rūpinamės savimi ir savo šeima.

Leidžiame laiką su žmonėmis gyvai
bendraudami su jais.
Neteisiame, o priimame kitus.

Renkamės mėgstamą darbą, o ne
galvojame tik kiek uždirbsime.

