
 

 

 

Projektas ,,Tęsk“ 

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

 

Mokymų programa 

„Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“ 
 

Programą „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“, kurios 

trukmė 40 akad. val., sudaro du moduliai: 

1 modulis „Bendruomenėje taikomos ugdomojo vadovavimo praktikos tobulinimas“ (trukmė 16 

akad. val., 2 d. mokymai). 

2 modulis „Ugdomojo vadovavimo principai ir praktika teikiant pagalbą pradedančiajam 

mokytojui“ (trukmė 24 akad. val., 3 d. mokymai). 

 

Programos tikslas – plėtoti mokymų dalyvių ugdomojo vadovavimo gebėjimus, siekiant užtikrinti 

pradedančiųjų mokytojų profesinį tobulėjimą ir pagalbos jiems veiksmingumą. 

 

Mokymų grafikas 

 

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

I modulis „Bendruomenėje taikomos ugdomojo vadovavimo praktikos tobulinimas“ 

1. 

Jungtinių tautų rekomendacijos Lietuvos 

švietimo sistemai. Žmogaus teisių, lygių 

galimybių ir nediskriminavimo užtikrinimas 

švietime. Kolegiškos bendruomenės kultūros 

mokykloje kūrimas. Mokyklos organizacijos 

kultūra. Bendrabūvis ir besimokančios mokyklos 

kultūros kūrimas. 

(2.1.2.3-20) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-02-25 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-21) 

Kauno 1 gr. 
2021-03-25 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-22) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-26 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-23) 

Panevėžio 1 gr. 
2021-04-29 Jolanta Nėjutė 

2. 

Vadybos ir bendradarbiavimo sąveika kuriant 

kolegiškos bendruomenės kultūrą. Geros 

mokyklos koncepcijos idėjų įgyvendinimas. 

Švietimo įstaigų organizacinė struktūra ir 

bendruomenės narių atsakomybės. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas 

sprendžiant pedagogines problemas.  

Ugdomojo vadovavimo priemonės, jų taikymo 

galimybės. 

(2.1.2.3-20) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-02-26 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-21) 

Kauno 1 gr. 
     2021-03-26 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-22) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-04-27 Jolanta Nėjutė 

(2.1.2.3-23) 

Panevėžio 1 gr. 
2021-04-30 Jolanta Nėjutė 

II modulis „Ugdomojo vadovavimo principai ir praktika teikiant pagalbą pradedančiajam 

mokytojui“ 

3. 

Ugdomojo vadovavimo principai. Ugdomojo 

vadovavimo samprata, tikslai ir nuostatos. 

Aplinkos, palankios ugdomajam vadovavimui, 

kūrimas. Ugdomojo vadovavimo taikymo 

galimybės mokykloje. 

(2.1.2.3-20) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-09 Vaidas Bacys 

(2.1.2.3-21) 

Kauno 1 gr. 
2021-04-08 Vitalija Dziuričienė 

(2.1.2.3-22) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-05-12 Vitalija Dziuričienė 



(2.1.2.3-23) 

Panevėžio 1 gr. 
2021-05-11 Vaidas Bacys 

4. 

Ugdomojo vadovavimo taikymo mokykloje 

praktiniai aspektai. Ugdomojo vadovavimo 

technikos. Ugdomasis konsultavimas skirtingose 

situacijose. 

Sėkmingo pradedančiųjų pedagogų profesinio 

tobulinimosi bei sėkmingos integracijos į 

mokyklos bendruomenę patirčių analizė. 

(2.1.2.3-20) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-16 Vaidas Bacys 

(2.1.2.3-21) 

Kauno 1 gr. 
2021-04-28 Vitalija Dziuričienė 

(2.1.2.3-22) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-05-27 Vitalija Dziuričienė 

(2.1.2.3-23) 

Panevėžio 1 gr. 
2021-06-09 Vaidas Bacys 

5. 

Pasidalytos ir tarnaujančios lyderystės principai, 

jų taikymas mokykloje.  

Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas, 

grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo kultūra. 

„Kolega – kolegai“ veiklos organizavimas. 

Pagalbos teikimas stažuotojui rengiant 

individualų profesinio tobulinimo planą. 

(2.1.2.3-20) 

Vilniaus 1 gr. 
2021-03-17 Vaidas Bacys 

(2.1.2.3-21) 

Kauno 1 gr. 
2021-04-29 Vitalija Dziuričienė 

(2.1.2.3-22) 

Šiaulių 1 gr. 
2021-05-28 Vitalija Dziuričienė 

(2.1.2.3-23) 

Panevėžio 1 gr. 
2021-06-10 Vaidas Bacys 

 

 

Registracija: 8.30–9.00 val. 

Mokymų laikas: 09.00–16.30 val. 

Mokymus organizuoja: VšĮ „Tyrimų ir mokymų centras“. 


