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Išsamus priemonės „Teises gerbiančių mokyklų“ apdovanojimas“ (angl. Rights Respecting Schools 

Award, RRSA) aprašymas 

 

Kokios sąlygos ir veiksmai buvo svarbiausi užtikrinant sėkmingą priemonės įgyvendinimą? 

Tam, kad mokykla galėtų tapti teises gerbiančia mokykla, ji turi iš naujo įvertinti savo aplinką ir 

praktiką siekdama užtikrinti, kad jos būtų pagrįstos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje 

nustatytais principais. Geriausiai gerbti teises pavyksta mokykloms, kurių darbuotojai gali 

veiksmingai įgyvendinti mūsų rekomendacijas, lankyti mūsų rengiamus mokymo kursus ir naudotis 

įvairiais mūsų siūlomais UNICEF Jungtinės Karalystės skyriaus propaguojamais mokymo ištekliais.  

 

Kurie suinteresuotieji subjektai dalyvavo nustatant reikmes ir planuojant bei kuriant priemonę? 

Tam, kad mokykla galėtų sėkmingai įgyvendinti priemonę RRSA, visa bendruomenė, darbuotojai ir 

mokiniai, tėvai ir vadovai turi dalyvauti mokyklos veikloje ir padėti jai siekti tikslų.  

 

Kas dalyvavo įgyvendinant priemonę? 

Atitinkamai labai svarbu, kad visa mokyklos bendruomenė, o ypač – direktorius ir vyresniųjų 

vadovų grupė, būtų įsipareigoję mokykloje įgyvendinti priemonę RRSA. 

 

Kam tenka pagrindinė atsakomybė už įgyvendinimą? 

Mokyklos direktoriui ir vyresniesiems vadovams. 

 Kaip padedama įvairiems asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant programą (pvz., ar jie specialiai 

mokomi)? 

Be kita ko, teikiama pagalba priemonės RRSA vadovams ir užtikrinama, kad jie turėtų ir laiko, ir 

išteklių taikyti metodus, kuriais propaguojama pagarba teisėms. Tai yra ir dalyvavimas priemonės 

RRSA mokymo kursuose ir įgytų žinių perteikimas kitiems darbuotojams. 

Kokių esama kliūčių, trukdančių pradėti įgyvendinti priemonę? Kaip jos šalinamos? 

Užtikrinama, kad atsakomybę už programą prisiimtų vyresnysis mokytojas, o geriausia – kartu su 

veiklos vadovu. 

 

Kas stebima? 

Apdovanojimas gali būti trijų lygmenų: Įsipareigojimo patvirtinimas (angl. Recognition of 

Commitment, ROC), 1 ir 2 lygmenys. Norint gauti 2 lygmens apdovanojimą (tai aukščiausias 

UNICEF Jungtinės Karalystės skyriaus skiriamas apdovanojimas), kartais gali prireikti trejų–ketverių 
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metų. 1 ir 2 lygmens apdovanojimai galioja trejus metus, paskui turi būti atliekamas pakartotinis 

mokyklų vertinimas. 

 

Kas ir kaip vykdo stebėseną? 

Visoje Jungtinėje Karalystėje dirba profesionalių patarėjų grupė. Šie patarėjai glaudžiai 

bendradarbiauja su mokyklomis – teikia joms pagalbą, rengia mokymo kursus ir atlieka vertinimą. 

Šios grupės nariai yra įgiję daug darbo švietimo sektoriuje patirties, įskaitant patirtį dirbant mokyklų 

vyresniaisiais vadovais. Mes taip pat dirbame su akredituotais vertintojais ir mokytojais siekdami 

užtikrinti, kad visoms Jungtinės Karalystės mokykloms būtų teikiama įvairiapusė pagalba. 

 

Ar numatytas kitas vertinimas ir kada bus paskelbti rezultatai? 

2016 m. pradėta rengti tikrinimo ataskaita, kurioje vertinama, kokiose srityse padarytas didžiausias 

poveikis. Netrukus bus paskelbti šio vertinimo rezultatai. 

 

Koks šios priemonės poveikis? 

Iš nepriklausomų mokslinių tyrimų ir mokyklų pateiktos grįžtamosios informacijos matyti, kad šis 

apdovanojimas daro didžiulį poveikį vaikams ir jaunimui, taip pat visai mokyklai. Jei visose mokyklos 

gyvenimo srityse vadovaujamasi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje nustatytais principais ir 

vertybėmis ir jie propaguojami, tai suteikia naudos vaikams ir platesnei mokyklos bendruomenei. 

Atliekant 31-nos Anglijos mokyklos, dalyvaujančios „Teises gerbiančių mokyklų“ programoje, 

vertinimą siekta nustatyti šių mokyklų poveikį vaikų gerovei bei mokymosi rezultatams (Sebba ir 

Robinson, 2010 m.). Atlikus šį vertinimą nustatyta, kad dviejuose trečdaliuose tikrintų mokyklų 

pagerėjo mokymasis, įskaitant geresnį lankomumą ir mokymosi rezultatus, ir atitinkamai sumažėjo 

mokyklos nebaigimo rodikliai. Vertinimo rezultatai buvo grindžiami išvadomis, padarytomis po 

2007–2010 m. atliktų metinių apsilankymų 12-oje mokyklų, įsikūrusių penkiose vietos 

bendruomenėse, ir 2010 m. pradžioje atliktų pavienių apsilankymų dar 19-oje mokyklų, 

priklausančių 10-čiai kitų vietos bendruomenių. Duomenys buvo renkami platinant klausimynus, 

rengiant pokalbius su mokiniais, teiraujantis lankytojų nuomonės, dirbant su mokiniais, diskutuojant 

su darbuotojais, taip pat remtasi pastabomis ir vertinimų rezultatais. Po vertinimo nustatyta, kad 

dauguma mokyklų, dalyvaujančių „Teises gerbiančių mokyklų“ programoje, daro didelį poveikį 

mokymuisi ir gerovei. Paminėtinos šios pagrindinės išvados: 

 • 2007–2010 m. mokymosi rezultatai pagerėjo 8-iose iš 14-os mokyklų, kuriose daugiau negu 

20 proc. vaikų turi teisę mokykloje gauti nemokamą maitinimą; septyniose mokyklose pagerėjo 

lankomumas ir šešiose sumažėjo iš mokyklos pašalintų mokinių skaičius; trijose iš keturių mokyklų, 

kuriose daugiau negu 50 proc. vaikų turi teisę mokykloje gauti nemokamą maitinimą, pagerėjo 

lankomumas ir mokymosi rezultatai ir sumažėjo iš mokyklos nustatytam laikui pašalintų mokinių 

skaičius.  
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• Esama įrodymų, kad dviejuose trečdaliuose vertintų mokyklų pagerėjo lankomumas ir mokymosi 

rezultatai. Laikoma, kad šiuos rezultatus lėmė tai, kad klasės aplinka tapo palanki mokytis;  

• nustatyta, kad vaikai, darbuotojai, mokyklų vadovai ir kai kurie tėvai labai gerai išmano Jungtinių 

Tautų Vaiko teisių konvenciją. Matyti, kad „iš esmės pasikeitė požiūris ir elgsena“ socialinės 

įtraukties ir įvairovės požiūriu;  

• mokinių ir darbuotojų tarpusavio ryšiai ir ryšiai vieni su kitais buvo labai geri. Jų nuomone, 

akivaizdu, kad mokykloje tvyro išklausymo, pagarbos ir empatijos atmosfera ir kad niekada arba 

beveik niekada nebūna patyčių ar vaidijimosi;  

• vaikų teigimu, jie jaučiasi turintys teisių ir gerbia kitų aplinką bei teises; 

 • vaikai aktyviai dalyvauja mokykloje priimant sprendimus;  

• suaugusieji ir jaunuoliai pritarė tam, kad klasėse palaikomi konstruktyvūs ryšiai, grindžiami 

pagarba teisėms, ir dėl to klasių aplinka tapo palanki mokytis;  

• 2007–2010 m. beveik dviejuose trečdaliuose iš 31-os dalyvaujančios mokyklos pagerėjo mokymosi 

rezultatai ir vos mažiau nei pusėje mokyklų pagerėjo balai, susiję su aplinkybių lemiama pridėtine 

verte, nors dėl įprastų kasmetinių svyravimų šiuos balus aiškinti sunku; 

 • 13-oje iš 26 mokyklų, apie kurias surinkta duomenų, sumažėjo iš mokyklos nustatytam laikui 

pašalintų mokinių skaičius, o trijose mokyklose šis skaičius stabilizavosi. Penkiose mokyklose per 

visą laikotarpį nustatytam laikui nebuvo pašalintas nė vienas mokinys;  

• mokyklų vadovai šia programa naudojosi siekdami užtikrinti didesnę esamų iniciatyvų, pavyzdžiui, 

pilietiškumo ugdymo, Socialinio, emocinio ir afektyviojo mokymosi iniciatyvos (angl. SEAL), „Sveikos 

mokyklos“ ir „Ekologiškos mokyklos“ iniciatyvų, sąsają. 

 

 

Papildoma informacija (žiniatinklio svetainė, kontaktinio asmens e. pašto adresas, duomenys apie 

organizaciją) 

Su programos RRSA pagrindine grupe galima susisiekti adresu rrsa@unicef.co.uk.  

Susiję dokumentai, nuotraukos ir filmukai 

Programos RRSA įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje baigiamojo vertinimo ataskaita: 

https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-

content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf   

WISE ataskaita: „Mokymasis ir gerovė. Pokyčių darbotvarkė“: http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf. Programos RRSA 

žiniatinklio svetainė Jungtinėje Karalystėje (apdovanojimo, medžiagos ir Pasaulinės mokymosi 

programos tinklo aprašymas): https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-

award/the-rrsa/ 

mailto:rrsa@unicef.co.uk
https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf
https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/
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2016 m. poveikio vertinimo ataskaita „Teises gerbiančių mokyklų apdovanojimas“ (programa RRSA 

Jungtinėje Karalystėje) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-

Report.pdf  
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