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„Ekonomika visada buvo pasitikėjimu grindžiamas žaidimas. Nors buvome įpratę manyti, kad
komercinės veiklos ir prekybos pagrindas – auksas ar sidabras, iš tikrųjų jos rėmėsi dar svarbesniu dalyku –
žmonių pasitikėjimu. Kol tas pasitikėjimas tvirtas, ekonomika klesti, ateitis kviečia mus pirmyn. O kai tik
žmonių pasitikėjimas susvyruoja – ekonomika pasiligoja, ateities perspektyvos nublanksta“
Jeremy Rifkin,
Trečioji pramonės revoliucija: kaip lateralinės jėgos
keičia energetiką, ekonomiką ir visą pasaulį.

1. LYDERYSTĖS PLĖTROS MODELIO „VERSLUMO SKATINIMAS UGDANT
PASITIKĖJIMĄ“ VIZIJA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Lyderystės plėtros modelio „Verslumo skatinimas ugdant pasitikėjimą“ (toliau – modelio)
vizija rajono mokyklos abiturientui – „Laimingas, savimi pasitikintis žmogus, kuriantis gerovę
savo krašte“.
Vizija sukurta tikintis, kad laimingų, pasitikinčių, gerovę savo krašte kuriančių žmonių,
gebančių susikurti darbo vietą sau ir kitam, gausėjimas išspręs opiausią rajono problemą – nedarbą
bei daugelį su tuo susijusių pasekmių, tokių kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, žemas
pragyvenimo lygis, nepasitenkinimas esama padėtimi ir pan.
Vizija atspindi tris pagrindinius komponentus:
a) pasitikėjimą savimi,
b) gebėjimą kurti gerovę (verslumą),
c) patriotiškumą.
Tik mylintis savo kraštą asmuo nepaliks jo likimo valiai, nesistengs išvykti, o liks jame
gyventi; būdamas kūrybiškas ir pasitikintis savimi bei kitais, susikurs darbo vietą, nebijos
įgyvendinti savo minčių.
Kadangi patriotiškumo ugdymas mokyklose vyksta gana sėkmingai, rajono mokyklas baigia
mylintys savo kraštą mokiniai. Norintys pasilikti Ignalinos rajone dažniausiai to nedaro dėl
vienintelės priežasties – neranda darbo, o savo verslo nekuria, nes nedrįsta. Todėl mokyklose
labiausiai reikėtų ugdyti verslumui tinkamas savybes. Verslumo skatinimas – vienas strateginių
savivaldybės tikslų, kurio siekiama ir rengiant šį modelį. Verslumo skatinimo veikla mokyklose
neįsivaizduojama be bendradarbiavimo ir lyderystės.
Todėl modelio tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir lyderystę, ugdant verslumo
kompetencijas.
Verslumo sąvoka šiame modelyje vartojama plačiąja prasme – tai ne tik paties verslo ar
įmonės kūrimas. Pagrindiniai verslumo komponentai yra: 1) savimotyvacija, savirealizacija; 2)
gyvenimo būdas, kai planuoji pats; 3) įvairūs vadybiniai įgūdžiai; 4) pilietiškumas; 5) imlumas
naujovėms; 6) sugebėjimas patraukti, suburti žmones bendrai veiklai (lyderystė); 7) laiko
planavimas; 8) prognozavimas, „matymas“ į priekį, intuicija; 9) sugebėjimas priimti sprendimus,
greitų sprendimų priėmimas; 10) pasverta rizika; 11) teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai; 12)
bendravimo menas – gali gauti naudos, išlikdamas malonus kitiems; 13) loginis mąstymas; 14)
kritiškas požiūris; 15) sugebėjimas „parduoti“ save; 16) pozityvus mąstymas – pozityvi reakcija į
nesėkmes, pasitikėjimas savimi; 17) aktyvus veikimas, aktyvi pozicija gyvenime.
Suprantant verslumą plačiąja prasme, į šią sąvoką telpa ir visi trys pagrindiniai modelio
vizijos komponentai.
Kaip tinkamos ugdyti mokyklose ir šiuo metu labiausiai reikiamos pasirinktos šios
verslumo kompetencijos:
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gyvenimo būdas, kai planuoji pats (atsakomybė ir savęs pažinimas);
pozityvus mąstymas – pozityvi reakcija į nesėkmes, pasitikėjimas savimi;
bendravimo menas – gali gauti naudos, išlikdamas malonus kitiems;
sugebėjimas patraukti, suburti žmones bendrai veiklai (lyderystė);
teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai.

Pasitikėjimo sąvoka šiame modelyje apima pasitikėjimą ne tik savimi, bet ir kitais – tai
savęs priėmimas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas spręsti konfliktus, mokėjimas
palaikyti kitus, drąsa veikti. Pasitikėjimas kitais kuriant verslą tiek pat svarbus, kiek ir pasitikėjimas
savimi. Turbūt todėl net keturias iš pasirinktų kaip labiausiai tinkamų ir reikiamų ugdyti mokykloje
verslumo kompetencijų galima laikyti pasitikėjimo kompetencijomis.
Kaip matome, pasitikėjimas – labai svarbi verslaus žmogaus savybė. Kita vertus,
pasitikėjimo kompetencija būtina ne tik verslininkui, bet ir kiekvienam sėkmingo gyvenimo
siekiančiam jaunuoliui, kiekvienam norinčiam gerai jaustis vaikui. Todėl tikimasi, kad sėkmingas
pasitikėjimo ugdymas mokyklose atitiks viso rajono gyventojų lūkesčius. Pasitikėjimo ugdymas
skatins rajono gyventojų, pirmiausia mokinių, verslumą. Todėl modelis pavadintas „Verslumo
skatinimas ugdant pasitikėjimą“.
Penktoji pasirinkta verslumo kompetencija – teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai – šiuo
metu mokyklose iš dalies ugdoma mokinių profesinio konsultavimo metu bei per ekonomikos
pamokas vyresnėse klasėse. Bet mokiniai mokykloje galėtų sužinoti dar daugiau praktinių
verslumo aspektų: galima praplėsti galimybę darbo vietoje „šešėliuojant“ susipažinti su kuo
daugiau įvairių profesijų ir pan. Šios verslumo kompetencijos ugdymo suaktyvinimas planuojamas
vėlesnėse poprojektinėse veiklose, šiame modelyje aprašysime tik galimas tokios veiklos plėtros
gaires.
Modelio uždaviniai:
1. Sukurti Pasitikėjimo ugdymo programą (toliau – PUP).
2. Užtikrinti PUP tęstinumą mokyklose.
3. Į PUP įgyvendinimą ir kitas veiklas įtraukti verslininkus, įvairių profesijų asmenis, kad
būtų plečiamos vaikų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai.
4. Sukurti, palaikyti ir skatinti įvairius mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklų
bendruomenių, verslininkų bendradarbiavimo įgyvendinant PUP būdus bei formas, leidžiančias
atsiskleisti lyderystei.

2. PASIEKTI IR SIEKIAMI REZULTATAI
1. Sukurta Pasitikėjimo ugdymo programa (žr. 8 priedas).
PUP sukūrė projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinė komanda ir
mokytojai savanoriai iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Programą sudaro 12 temų. Kiekviena
tema pritaikyta dviems skirtingoms amžiaus grupėms – 5–8 klasei ir 9–12 klasei. Kiekvienoje
temoje yra bent viena užduotis, tiesiogiai skatinanti mokinių verslumą.
2. Užtikrintas PUP tęstinumas mokyklose.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu
Nr. V2-354 pritarta PUP ir rekomenduojama ją įgyvendinti visose rajono bendrojo ugdymo
mokyklose.
Programą ketinama įgyvendinti klasių valandėlių metu. Planuojama, kad kiekvienas bet
kurioje rajono bendrojo ugdymo mokykloje besimokantis mokinys šios programos temas išklausys
bent du kartus – pirmą kartą 5–8 klasėje, antrą kartą – 9–12 klasėje.
Rengiant mokyklų ugdymo planus, į juos ketinama įtraukti šios programos įgyvendinimą.
Derinant tarifikacijas, planuojama rekomenduoti numatyti mokytojams užmokestį už PUP
įgyvendinimą (skirti daugiau valandų už vadovavimą klasei arba daugiau valandų už papildomus
darbus).
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Kasmet Mokytojo dienos proga ketinama skirti rajono savivaldybės mero padėką asmeniui,
kūrybiškiausiai praėjusiais metais įgyvendinusiam programą. Atsižvelgus į aplinkybes, planuojama
paskatinti padėkomis už sėkmingą šios programos įgyvendinimą ir daugiau asmenų – mokytojų,
verslininkų ar mokinių tėvų ir kt.
Mokyklose ir rajone ketinama paskirti PUP įgyvendinimo koordinatorius. Kasmet mokslo
metų pradžioje planuojama organizuoti šių koordinatorių susitikimą, išsiaiškinti situaciją
mokyklose (kuriose klasėse tais metais numatyta įgyvendinti pasitikėjimo savimi programą, kas ją
įgyvendins ir pan.).
Planuojama, kad, išsiaiškinęs pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikį, Ignalinos rajono
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras kasmet organizuos bent vieną seminarą, susijusį
su PUP įgyvendinimu. Seminarą galėtų vesti mokytojas savanoris, įgyvendinantis PUP.
3. Į PUP įgyvendinimą ir kitas veiklas įtraukti verslininkai, įvairių profesijų asmenys,
kad būtų plečiamos vaikų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai.
Ketinama kviestis verslininkus, kai klasėse bus narinėjama programos tema „Sėkmės
istorijos“.
Verslininkus ketinama įtraukti ir į kitas su verslumo ugdymu susijusias mokyklose
vykstančias veiklas. Mokyklose šiuo metu veikia PIT-ai, dirba karjeros koordinatoriai, vyksta
mokinių ugdymas karjerai, išvykos pas verslininkus.
Projektui pasibaigus, ir toliau planuojama tęsti veiklą, dar aktyviau įtraukiant verslininkus,
ūkininkus, amatininkus-namudininkus ir pan. bei išnaudojant daugiau esamų galimybių. Galimos
tokios šios veiklos plėtros gairės:
 organizuoti verslumo būrelius;
 su norinčiais vaikais eiti į įmones, pas ūkininkus stebėti veiklų (šiuo metu einama
klasėmis, todėl ne visi būna suinteresuoti);
 „šešėliuojant“ susipažinti su mokyklose esamomis pareigybėmis, įvairių darbuotojų,
dirbančių mokykloje, darbu (valgykla, biblioteka, raštvedyba, vairuotojai, buhalterija, ...);
 rengti konkursus kartu su įmonėmis (pvz., „Skaniausia pica“, arba „Vaikai kuria
reklamą“);
 mokiniams praktiškai parodyti amatus ar darbus, iš ko žmogus gali pragyventi
(amatininkystė), kviestis smulkiuosius amatininkus į mokyklas, sudaryti tokių amatų sąrašą;
 organizuoti mokinių praktiką pas smulkiuosius amatininkus;
 suteikti galimybę vaikams „pajusti pinigus“ – vaikų darbų (papuošalų, suvenyrų, ...)
prekyba mokyklų ar miestelių, miesto mugėse (kad savivaldybė neimtų 30 Lt mokesčio), Kaziuko
mugė mokyklose (šiuo metu dalis išvardintų veiklų jau vyksta);
 rengti susitikimus su verslininkais: verslininkų sėkmės istorijos, pasakojamos
mokyklose (gali būti iš mokinių tėvų-verslininkų, pažįstamų...).
4. Sukurti ir palaikomi įvairūs mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklų
bendruomenių, verslininkų bendradarbiavimo įgyvendinant programą būdai bei formos,
leidžiančios atsiskleisti lyderystei.
Projekto metu suburta aktyvi ir veikli rajono kūrybinė komanda. Rengiamasi nenutraukti
šios komandos susitikimų ir projektui pasibaigus – kelis kartus per metus susirinkus aptarti modelio
įgyvendinimo eigą, planuoti tolimesnes verslumą rajone skatinančias veiklas.
Projekto metu bei jam pasibaigus siekiama skatinti bendradarbiavimą ir lyderystę Ignalinos
rajono švietimo bendruomenėje, tobulinti savivaldybės ir mokyklų, mokyklų bendruomenių (tarp
mokyklų, mokinių ir mokytojų, mokytojų ir mokinių tėvų) bendradarbiavimą.
Programos įgyvendinimo metu rengiamasi daug veiklų patikėti organizuoti mokiniams –
pvz., susitarti, su kuriuo verslininku bus susitinkama, patikėti renginio organizavimą, rėmėjų
paiešką ir pan., taip ugdant mokinių verslumą, bendradarbiavimą ir lyderystę.
Planuojama, kad mokytojai – programos kūrėjai – galėtų apmokyti dirbti su programa to dar
nedariusius kolegas iš savo ir kitų rajono mokyklų; taip bus skatinamas mokytojų
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bendradarbiavimas ir lyderystė. Mokyklose bus šios programos koordinatoriai, kurie ne mažiau
kaip vieną kartą per metus susirinks aptarti programos įgyvendinimo rezultatų savo rajoniniame
metodiniame susirinkime.
Mokytojai ir mokiniai apie programos įgyvendinimą galėtų skleisti informaciją, rašyti
atsiliepimus savo mokyklų bei savivaldybės tinklalapiuose, vietinėje spaudoje, siekiant programa
sudominti kuo įvairesnius asmenis, skatinant jų ir mokyklų bendradarbiavimą. Savivaldybės
tinklalapyje ketinama tęsti projekto metraštį.
Parengus Pasitikėjimo ugdymo programą, savivaldybės administracijai ir mokykloms
reikėtų ieškoti naujų galimybių dalyvauti projektuose, skatinančiuose įvairių verslumo
kompetencijų ugdymą.
Savivaldybės jaunimo koordinatorius ketina ir toliau organizuoti jaunimo ir rajono
verslininkų susitikimus, siekiant ugdyti jaunų žmonių verslumą (pirmasis toks trišalis jaunimo,
savivaldybės administracijos atstovų ir verslininkų forumas jau įvyko).
Ketinama aktyviau dalintis verslumo ugdymo patirtimi tarp mokyklų, organizuoti Kaziuko
muges, įvairius renginius, susitikimus ir pan. Mokykloms, organizuojančioms kitokias verslumą
skatinančias veiklas, dalintis patirtimi, apibendrinti skirtingas turimas verslumo skatinimo
mokykloje patirtis, sukuriant bendras rekomendacijas rajono mokykloms.
Planuojama organizuoti mokyklose programą įgyvendinančių asmenų susitikimus su
karjeros koordinatoriais, pagal programos temą „Sėkmės istorijos“ organizuoti kelių rajono
mokyklų mokinių (pagal amžių) susitikimą su žymiu žmogumi.
Kasmet mokslo metų pabaigoje rajono kūrybinei komandai, programos koordinatoriams
organizuoti programos įgyvendinimo aptarimą, suplanuoti bendrus renginius kitiems metams,
sėkmės atveju užtikrinti sklaidą (kitiems rajonams).

3. LAUKIAMAS POKYTIS
Laukiamas ateities pokytis – kasmet rajono mokyklose sistemingai įgyvendinant PUP,
vykdant kitas modelyje numatytas verslumą, bendradarbiavimą ir lyderystę skatinančias veiklas,
mokyklas baigia laimingas, savimi pasitikintis žmogus, kuriantis gerovę savo krašte; rajone kuriasi
verslas, steigiamos naujos darbo vietos, mažėja nedarbas.
Laukiamas artimas pokytis – visais lygmenimis sustiprėja bendradarbiavimas ir lyderystė
Ignalinos rajono švietimo bendruomenėje, artimesni, glaudesni ir todėl efektyvesni
bendradarbiavimo būdai tarp savivaldybės ir mokyklų, tarp skirtingų mokyklų bendruomenių,
mokyklų viduje tarp mokinių ir mokytojų, mokytojų ir mokinių tėvų, mokinių ir jų tėvų. Glaudžiau
bendradarbiaujant, geriau žinoma situacija, efektyvesnis ir visiems priimtinesnis iškylančių
problemų sprendimas, randami geresni sprendimai siekiant vaiko gerovės rajono mokyklose.
Planuojama, kad šis modelis padės skatinti verslumą savivaldybėje visais lygmenimis.
Atsiras kitokia bendravimo kultūra, pasikeis savivaldybės bendruomenės požiūris į verslumą.
Tikimasi, kad teigiamas požiūris į verslą skatins susidomėjimą verslu, daugės jį pradedančių
suaugusių asmenų (mažiau darbo neturinčių tėvų – geriau vaikams). Pasikeis vaikų požiūris į
dirbančiuosius, formuosis teigiamas požiūris į darbininkiškas specialybes. Teigiami verslo
pavyzdžiai mažins norą modeliuoti gyvenimą iš pašalpų. Didės pasitikėjimas savimi ir kitais, gerės
gyvenimo įgūdžių ugdymo kokybė.
Atsiradusios naujos veiklos bus įteisintos teisės aktais, jos vyks savivaldybės ir mokyklų
lygmenimis (mokiniai pas verslininkus, verslininkai į mokyklas, verslumo teorija ir praktika
mokyklose, savivaldybės bendruomenės (ir mokytojų) kompetencijų verslumo srityje tobulinimas).
Manoma, kad verslumo skatinimas svarbus kiekvienam švietimo bendruomenės nariui,
kuris rūpinasi vaikų ateitimi (tuo bus galima įsitikinti, jei didės dalyvių aktyvumas).
Modelyje numatytos verslumo skatinimo veiklos aktualios savivaldybei ir mokykloms
dabar bei bus aktualios ateityje. Jas įgyvendinant tikimasi realių mokinių mokymosi pokyčių. Kai
kuo anksčiau sužinai, ko sieksi gyvenime, atsiranda daug didesnė motyvacija mokytis.
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Kokio pokyčio
siekiama?

Kas turėtų jį pajusti?
Kaip?

Kada?
Kokie įrodymai?
Kaip galvojama dalintis?

Sustiprės bendradarbiavimas ir lyderystė savivaldybėje tarp mokyklų,
verslo, bendruomenės. Padidės gyventojų verslumas, mažės nedarbas.
Didės pasitikėjimas savimi ir kitais. Mokiniai anksčiau ir tikslingiau
apsispręs dėl būsimos profesijos pasirinkimo. Didės mokinių
motyvacija mokytis.
Mokiniai, mokytojai, tėvai, verslininkai, politikai.
Plėsis tiesioginis bendradarbiavimas, vyks įvairūs renginiai, atsiras
pokyčių ugdymo procese, pamokose. Bus įgyvendinama Pasitikėjimo
ugdymo programa. Tobulės mokinių profesinio orientavimo ir
ugdymo karjerai veiklos.
Po pirmųjų metų – tarpinis, po dešimtmečio – realus.
Numatyti rodikliai.
Mokyklų bendruomenėse, tarp mokyklų, savivaldybėje, tarp
savivaldybių.
4. ATLIKTI TYRIMAI IR ANALIZĖS

Siekiant išsiaiškinti, kaip mokyklų bendruomenės suvokia savimi pasitikintį žmogų,
projekte dalyvaujančiose rajono mokyklose buvo atliekami šie tyrimai:
1. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų darbuotojų nuomonės apie pasitikinčio žmogaus bruožus ir apie pasitikėjimo
savimi ugdymo galimybes tyrimas (1 priedas);
2. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos tyrimas (2
priedas);
3. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos temų pasirinkimo tyrimas (3
priedas);
4. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų lūkesčių dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio įgyvendinus Pasitikėjimo savimi
ugdymo programą tyrimas (4 priedas).
5. Remiantis šiais tyrimais, parengtas Pasitikėjimo ugdymo programos poreikio Ignalinos
rajono savivaldybėje pagrindimas (5 priedas). Nustatyta, kad pasitikėjimo ugdymas rajono
mokyklose būtinas įgyvendinant tiek Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginį
plėtros planą, tiek nacionalinius švietimo prioritetus ir „Lietuvos pažangos strategijos 2030“
siekius.
6. 2013 m. gegužės mėn. pagal projekto metu parengtą klausimyną (6 priedas) atliktas
projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių ir mokytojų pasitikėjimo savimi tyrimas (7 priedas),
kurio rezultatai 2013 m. birželio mėn. pristatyti projekto viešinimo renginyje.
7. 2014 m. kovo mėn., pagal rajono kūrybinės komandos narių užpildytas anketas, atliktas
pokyčio įsivertinimas (10 priedas).

5. RODIKLIAI
Įvertintas mokinių ir mokytojų pasitikėjimo savimi lygis prieš įgyvendinant programą ir po
jos. Planuojama, kad pasitikėjimas savimi padidės. Prieš Pasitikėjimo ugdymo programos
įgyvendinimą mokytojų ir mokinių pasitikėjimo savimi lygis pagal 10 sričių įsivertintas 2013 m.
gegužės mėn. (7 priedas).
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Kiti vertinami dalykai: verslo partnerių skaičius, susitikimų su verslininkais skaičius, verslo
pagausėjimas per dešimtmetį (kai mokiniai grįš į rajoną), verslumo ugdymo modulių ar būrelių
skaičius mokyklose, mokinių verslumo savybių pokyčiai (apklausos), praktikose pas verslininkus
dalyvavusių vaikų skaičius, programos pritaikymas pradinių klasių mokiniams ar suaugusiesiems
(ar papildyta programa), mokinių mokymosi motyvacijos didėjimas (lankomumas, pažymiai,
egzaminų rezultatai, įstojimas studijuoti į norimą vietą), nedarbo mažėjimas rajone (po dešimties
metų), mokyklų socialinių partnerių pagausėjimas, tėvų aktyvumo didėjimas (daugiau ateina į tėvų
susirinkimus, daugiau pateiktų pasiūlymų dėl mokyklos veiklos), mokinių aktyvumo didėjimas
(patys sugalvoja, planuoja ir įgyvendina renginius, įsitraukia daugiau mokinių, patys randa
rėmėjus), seminarų programos įgyvendintojams skaičius ir dalyvių juose skaičius, programos
koordinatorių susitikimų skaičius, profesinio orientavimo veiklų
suaktyvėjimas (daugiau
susitikimų, išvykų...), rajono kūrybinės komandos poprojektinių susitikimų skaičius, programos
pristatymų kitoms savivaldybėms skaičius.
6. MODELIO ĮGYVENDINIMO PLANAS
Modelis nuo jo kūrimo pradžios buvo įgyvendinamas pagal parengtą ir periodiškai
atnaujinamą modelio įgyvendinimo planą (9 priedas).
7. MODELIO KŪRIMO PROCESAS
Ignalinos rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio „Verslumo skatinimas ugdant
pasitikėjimą“ kūrimo procesas išsamiai aprašytas projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono
savivaldybės kūrybinės komandos susitikimų protokoluose ir jų prieduose (jų iki 2014 m.
gegužės 30 d. įvyko 29). Lyderystės plėtros modelio kūrimo eiga taip pat atsispindi projekto
„Lyderių laikas 2“ įvairių renginių aprašymuose bei pranešimuose apie projekto
įgyvendinimą rajono interneto svetainėje (11 priedas).
Masiškiausi renginiai:
– 2013 m. vasario 18–19 d. vykę projekto pristatymai dalyvaujančių mokyklų darbuotojams
(ne tik pedagogams);
– 2013 m. birželio 11 d. projekto viešinimo renginys;
– seminarai programos kūrėjams (seminare „Dialogo menas“ (2013-06-11) dalyvavo 51,
„Savivertė ir pozityvus mąstymas“(2013-09-27) – 21, „Konfliktų sprendimo menas“ (2013-10-29)
– 31, „Viešas kalbėjimas“ (2013-10-30) – 29, „Savęs pažinimas“ (2013-11-22) – 28,
„Kūrybiškumo ugdymas naudojant naująsias technologijas“ (2014-02-28) – 43, „Pamoka kitaip“
(2014-04-15) – 45 asmenys);
– 5 bendri PUP rengėjų susitikimai (2013-10-08 – dalyvavo 35, 2013-11-20 – 35, 2013-1217 – 26, 2014-02-04 – 23, 2014-03-10 – 31 asmuo);
– konferencija „Nuo pasitikėjimo iki meilės gimtajam kraštui“ (vyko 2014-05-14, dalyvavo
61 asmuo iš Ignalinos rajono ir kitų šalies savivaldybių).
Visa informacija apie modelio kūrimo procesą ir projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimą,
rajono kūrybinės komandos susitikimų protokolai ir jų priedai, renginių metu skaityti pranešimai
yra http://www.ignalina.lt/index.php?4102456294 .
Kaip vyko lyderystės, bendradarbiavimo, organizacijų kultūros pokyčiai, išdėstyta
lyderystės plėtros modelio aprašyme.
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8. PRIEDAI
1 priedas. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų nuomonės apie pasitikinčio žmogaus bruožus ir apie
pasitikėjimo savimi ugdymo galimybes tyrimas, 4 lapai;
2 priedas. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos tyrimas,
5 lapai;
3 priedas. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos temų pasirinkimo
tyrimas, 3 lapai;
4 priedas. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio įgyvendinus Pasitikėjimo
savimi ugdymo programą tyrimas, 4 lapai;
5 priedas. Pasitikėjimo savimi ugdymo programos poreikio Ignalinos rajono savivaldybėje
pagrindimas, 10 lapų;
6 priedas. Pasitikėjimo savimi klausimynas, 2 lapai;
7 priedas. Projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių ir mokytojų pasitikėjimo savimi
tyrimas prieš programos įgyvendinimą, 12 lapų;
8 priedas. Pasitikėjimo ugdymo programa, 102 lapai;
9 priedas. Modelio įgyvendinimo planas, 12 lapų;
10 priedas. Pokyčio įsivertinimas, 8 lapai;
11 priedas. Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos
susitikimų protokolų, įvairių projekto „Lyderių laikas 2“ renginių aprašymų bei pranešimų apie
projekto įgyvendinimą Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje sąrašas, 3 lapai.
________________________________

9

