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1. Kaitos projekto tema: Pedagoginių darbuotojų vertinimo tobulinimas siekiant didesnio jų įsitraukimo, iniciatyvumo ir dalyvavimo. 

2. Projekto tikslas: Didesnis progimnazijoje dirbančių mokytojų aktyvumas, iniciatyvumas ir įsitraukimas. 

3. Projekto laikas: 2016-11-02 – 2017-11-30 

4. Projekto pagrindimas: Progimnazijoje dirba 64 pedagoginiai darbuotojai, iš kurių 4 ekspertai, 24 mokytojai metodininkai, 27 vyresnieji mokytojai,  

3 mokytojai. Progimnazijoje sudarytos galimybės visiems dirbantiesiems vystyti ir plėtoti savo profesinius gebėjimus, skatinama lyderystė ir 

aktyvumas, palaikomos iniciatyvos. 2016-10-19-23 progimnazijoje vykdytas išorės vertinimas atskleidė, kad ,,daugumos mokytojų, mokinių 

ir aptarnaujančio personalo santykiai geranoriški, dažniausiai vyrauja pagarba“, tačiau  ,,tik dalis mokytojų prisideda kuriant ir puoselėjant 

mokyklos įvaizdį bei aplinką, atsakingai rūpinasi asmenine ir visos mokyklos pažanga“. ,,Mokykloje dirbama komandomis, tačiau pedagogų 

dalyvavimas jose dažnai formalus“. Išorės vertintojų pažymoje akcentuota, kad ,, ...visi mokyklos pedagogai turėtų aktyviau bendradarbiauti, 

komunikuoti, siekti tarpusavio pagalbos, bendros metodinės veiklos, ekspertų talkos mažesnę patirtį turintiems“. Todėl vertintojai siūlo ieškoti 

ir taikyti veiksmingesnes pedagogų darbo vertinimo priemones ir analizuoti jų poveikį siekiant, kad būtų didinamas mokytojų aktyvumas, 

stiprinamas kiekvieno asmeninis indėlis ir atsakomybė už visos mokyklos darbo kokybę.  
          Tikima, kad vykdomu projektu bus pasiekta mokytojų didesnio aktyvumo ir iniciatyvumo visuose progimnazijos ugdymo organizavimo procesuose, 

suplanuotose veiklose.   

5. Projekto metu nagrinėjama problema: kaip įgytos teorinės žinios gali būti pritaikytos praktiškai tobulinant darbuotojų vertinimą, kuris padėtų   

stiprinant komandinį darbą Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, aktyvinant joje dirbančius pedagogus?  

6. Siekiamas rezultatas:  

• išsiaiškinti Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokytojų dalyvavimo, įsitraukimo ir iniciatyvumo lygį;  

• numatyti mokytojų veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo žingsnius, skatinančius ir motyvuojančius juos aktyvumui, iniciatyvumui ir įsitraukimui;  

• minėtus žingsnius išbandyti praktiškai; 

• įvertinti pokytį. 

7. Projekto planas (pridedamas) 

 

Projekto ,, Darbuotojų vertinimo tobulinimas siekiant didesnio jų įsitraukimo, iniciatyvumo ir dalyvavimo “ planas 
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8. Projekto įgyvendinimo refleksija (pildoma pasibaigus projektui) 

 


