
 

 

 

 

 

Projektas ,,Tęsk“ 

(Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) 

 

Mokymų programa 

„Besimokančios mokyklos kultūros kūrimas“ 

 

Programą „Besimokančios mokyklos kultūros kūrimas“, kurios trukmė 40 akad. val., sudaro du 

moduliai: 

1 modulis „Besimokančios mokyklos kultūros kūrimo principai ir strategijos“ (trukmė 24 akad. 

val., 3 d. mokymai). 

2 modulis „Įvesdinimas ir įtraukimas į mokyklos kultūros kūrimą“ (trukmė 16 akad. val., 2 d. 

mokymai). 

 

Programos tikslas – stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario teigiamas bendravimo nuostatas 

ir plėtoti gebėjimus prisidėti prie besimokančios mokyklos kultūros kūrimo, siekiant integruoti ir įveiklinti 

pradedančiuosius mokytojus bei užtikrinti sėkmingą jų profesinį tobulėjimą. 

 

Mokymų grafikas 

 

Nr. Mokymų temos Miestas / grupė Data Lektorius(iai) 

I modulis „Besimokančios mokyklos kultūros kūrimo principai ir strategijos“ 

1. 

Jungtinių Tautų rekomendacijos Lietuvos 

švietimo sistemai. Žmogaus teisių, lygių 

galimybių ir nediskriminavimo užtikrinimas 

švietime.  

Besimokančios bendruomenės kultūros kūrimas. 

Mokyklos kaip organizacijos kultūra. 

Besimokančios mokyklos samprata ir požymiai. 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos 

veiklos komponentai. 

(2.1.2.3-07) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-02-22 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-08) 

Kauno 1 gr. 
2021-03-08 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-09) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-01 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-10) 

Klaipėdos 1 gr.  
2021-05-03 

Vitalija 

Bujanauskienė 

2. 

Komunikavimo ir tarpusavio ryšių kūrimas. 

Vidinė įstaigos komunikacija. Sunkumų 

įveikimas bendradarbiaujant.  

Pozityvių, pasiteisinusių mokyklos kultūros 

kūrimo pavyzdžių bei rekomendacijų analizė. 

Besimokančios mokyklos kultūros plėtra. 

(2.1.2.3-07) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-02-23 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-08) 

Kauno 1 gr. 
       2021-03-09 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-09) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-02 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-10) 

Klaipėdos 1 gr. 
2021-05-04 

Vitalija 

Bujanauskienė 

3. 

Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas 

mokykloje.  Kolegialaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo principai.  

Kolegialaus bendradarbiavimo proceso 

organizavimas mokykloje. Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio diegimo ir organizavimo 

mokykloje instrumentai.  

Situacijų, motyvuojančių stiprinti kolegialų 

bendravimą ir bendradarbiavimą, modeliavimas. 

(2.1.2.3-07) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-01 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-08) 

Kauno 1 gr. 
2021-03-15 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-09) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-09 

Vitalija 

Bujanauskienė 

(2.1.2.3-10) 

Klaipėdos 1 gr. 
2021-05-10 

Vitalija 

Bujanauskienė 

II modulis „Įvesdinimas ir įtraukimas į mokyklos kultūros kūrimą“ 



 

 

4. 

Pradedančiojo mokytojo integravimo į mokyklos 

bendruomenę strategijos.  

Pradedančiojo mokytojo turimos pirmosios 

patirties pristatymas ir aptarimas. Pradedančiojo 

mokytojo patirtis: profesinį augimą skatinantys 

grįžtamojo ryšio būdai, metodai, priemonės. 

Mentorystė  ir konsultavimas mokyklos 

bendruomenėje. Mentorystės ir konsultavimo 

principai, tikslai ir uždaviniai. Mentorystės 

modeliai. 

(2.1.2.3-07) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-22 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-08) 

Kauno 1 gr. 
2021-03-29 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-09) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-13 Natalija Kaunickienė 

(2.1.2.3-10) 

Klaipėdos 1 gr. 
2021-05-13 Natalija Kaunickienė 

5. 

Mentorystės praktika. Tyrinėjimas mentorystėje. 

Aktyvaus klausymosi įgūdžiai. Mentorystės 

klausimų kūrimas. Efektyvus klausinėjimas. 

Pagalbos teikimas pradedančiajam mokytojui. 

Pradedančiųjų pedagogų dalykinis 

konsultavimas. Mokytojų įsivertinimas ir jo metu 

gautų duomenų panaudojimas profesiniam 

tobulėjimui. 

(2.1.2.3-07) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-23 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-08) 

Kauno 1 gr. 
2021-03-30 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-09) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-14 Natalija Kaunickienė 

(2.1.2.3-10) 

Klaipėdos 1 gr. 
2021-05-14 Natalija Kaunickienė 

 

Registracija: 8.30–9.00 val. 

Mokymų laikas: 9.00–16.30 val. 

Mokymus organizuoja: VšĮ „Tyrimų ir mokymų centras“. 


