PASITIKĖJIMO SAVIMI UGDYMO PROGRAMOS
POREIKIO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGRINDIMAS

I. SITUACIJOS ANALIZĖ
Ignalinos rajono savivaldybė yra rytinėje Utenos apskrities dalyje, pasienyje su
Baltarusija. Ignalinos rajonas gali būti apibūdintas kaip turizmo, poilsio, žiemos sporto ir miškų
ūkio kraštas. Rajonas išsiskiria savo vaizdingomis vietovėmis, kurios traukia turistus ir
poilsiautojus. Kiekvienais metais rajone atsiranda vis naujų turizmo ir sporto objektų,
įgyvendinami naudingi projektai.
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2012 m. rajone gyveno 18043
gyventojai. Gyventojų skaičius, deja, nuolat mažėja. Utenos apskrityje Ignalinos rajono
savivaldybė pagal gyventojų skaičiaus mažėjimą įvardijama kaip pirmaujanti. Pagrindinės to
priežastys – aukštas mirtingumas ir mažas gimstamumas, didelė migracija į šalies didžiuosius
miestus bei užsienio šalis, aukštas nedarbo lygis.
Savivaldybės gyventojų skaičius metų pradžioje
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0-14 m. vaikų skaičius metų pradžioje
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Gyventojų sudėtis pagal amžių rodo, kad rajone daugiausia gyvena vyresnio amžiaus
žmonių, mažai jaunimo.
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Gyventojų sudėtis pagal amžių 2012 m.
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Skaičiuojant vaikus iki 14 m. amžiaus, per pastaruosius kelerius metus jų nežymiai
padaugėjo: nuo 10,0 proc. 2006 m. iki 11,8 proc. 2012 m.
2012 m. vaikų pasiskirstymas pagal amžių
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Rajone yra 12 seniūnijų. Pagal seniūnijų pateiktus duomenis, per 2012 m. rajone gimė 96
vaikai (Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, per 2012 m. padaryta 116 gimimo įrašų).
Iš kitų šalies savivaldybių Ignalinos rajono savivaldybė išsiskiria itin dideliu nedarbo
lygiu. Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos skyriaus duomenimis, 2013 m. sausio mėn.
pradžioje Ignalinos rajone nedarbo lygis – 20,2 % – buvo aukščiausias šalyje. 49 % bedarbių yra
nekvalifikuoti, 10 % turi aukštesnįjį, 4 % – aukštąjį išsilavinimą. 10 % bedarbių yra jaunimas iki
25 m. amžiaus. Bedarbių kasmet daugėja.
Darbingo amžiaus gyventojai rajone 2012 m. sudarė 56,4 proc., ir ši dalis turi tendenciją
mažėti.
Rajone per 2012 m. užregistruotos 802 laisvos darbo vietos. Daugiausia reikėjo medienos
apdirbėjų, statybininkų, pardavėjų, tarptautinių krovinių vežėjų. 2013 m. pradžioje rajone nebuvo
nei vienos laisvos darbo vietos. Per 2012 metus užregistruoti 86 profesinių ir aukštųjų mokyklų
absolventai. Baigus aukštąsias mokyklas, rajone praktiškai nėra galimybės įsidarbinti. Čia veikia
170 įmonių (tarp jų ir tos, kuriose dirba tik po 1 asmenį), su 120 iš jų bendradarbiaujama. 110
įmonių darbuotojų skaičius – iki 10 asmenų.
Rajonas pagal amžių seniausias šalyje. Skaičiuojami 10207 darbingi asmenys. Tačiau
dirbančiųjų (apdraustųjų) skaičius – tik 3150. Rasti darbą trukdo išsilavinimo, darbo patirties
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trūkumas, atkaklumo, darbo įgūdžių stoka. Svarbu turėti paklausią specialybę, mokėti dirbti
kompiuteriu, mokėti užsienio kalbas, gebėti planuoti ir, žinoma, pasitikėti savimi.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 201209-01 duomenimis, Ignalinos rajono bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose bei jų
skyriuose dirbo 310 pedagogų (iš jų 185 mokytojai, 28 auklėtojai, 10 priešmokyklinio ugdymo
pedagogų, 21 švietimo pagalbos specialistas (7 logopedai, 6 specialieji pedagogai, 8 socialiniai
pedagogai) 30 neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojų (pedagogų), 10 trenerių, 26 kiti
pedagoginiai darbuotojai. Visi mokytojai turėjo tinkamą kvalifikaciją. Dar 4 pedagoginiai
darbuotojai dirbo Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre.

Pedagogų pasiskirstymas pagal amžių 2012 m.
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Iš 310 bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklose dirbančių pedagogų iki 25
m. amžiaus buvo 3, nuo 25 iki 60 m. – 288, nuo 60 iki 65 m. – 19. 45,5% pedagogų turėjo
vyresniojo mokytojo (pedagogo), 25,5% – mokytojo (pedagogo) metodininko, 1% – mokytojo
eksperto kvalifikacinę kategoriją.
Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2012 m.
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Mokyklų vadovų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2012 m.
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2012-09-01 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 12 klasėse
mokėsi 1779 mokiniai (iš jų 13 suaugusiųjų mokėsi neakivaizdžiai). Tai 124 mokiniais mažiau
negu praėjusiais mokslo metais. Dar 85 vaikai buvo ugdomi pagal priešmokyklinio, 273 – pagal
ikimokyklinio ugdymo programas. Priešmokyklinukų skaičius sumažėjo, ikimokyklinukų –
padidėjo: praėjusiais metais jų buvo atitinkamai 112 ir 252.
Mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte, palyginti su praėjusiais metais, nežymiai
padidėjo ir pagal pradinio, ir pagal pagrindinio, ir pagal vidurinio ugdymo programas. Mokinių
dalies pasiskirstymas pagal ugdymo programas išlieka beveik toks pat.
Pasiskirstymas pagal ugdymo programas
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384 mokiniai Ignalinos kultūros ir sporto centre bei 205 Ignalinos muzikos mokykloje
buvo ugdomi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas. Iš viso neformaliojo vaikų švietimo
mokyklas rajone ar už jo ribų lanko 507 mokiniai, savo mokyklose būrelius lanko 1051 mokinys.
Neformaliojo švietimo mokyklas lanko 27,4% mokinių, būrelius savo mokyklose – 51,9%. Iš viso
neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis – 60,2% (2008 m. buvo 71,2%). Bet jei
sudėtume visus būrelių ir neformaliojo švietimo mokyklų sąrašuose esančius mokinius, gautas
skaičius viršytų visų mokinių skaičių. Taip yra todėl, kad aktyvūs mokiniai dažniausiai lanko po
kelis būrelius. Skaičiuojant šį rodiklį, mokinys, lankantis kelis būrelius ar neformaliojo švietimo
mokyklas, skaičiuojamas vieną kartą.
Rajono švietimo įstaigose ugdomų 0 – 6 m. vaikų dalis 2012 m. buvo 51%. 2013 metais
pakeista šio rodiklio skaičiavimo metodika – anksčiau buvo skaičiuojama dalis nuo rajone
gyvenamąją vietą deklaravusių to amžiaus vaikų (būdavo apie 35%), 2012 m. – nuo rajone
faktiškai gyvenančių vaikų. Kadangi faktiškai gyvenančių vaikų yra gerokai mažiau negu
gyvenamąją vietą deklaravusių, tai kitaip skaičiuojant ir rodiklio reikšmė nemažai skiriasi.
Pavežamų iš namų į mokyklą vaikų dalis didėja nežymiai – nuo 31,5% 2008 m. iki 34,9%
2012 m. Panaši ir pavežamų iš mokyklos į namus vaikų dalis. Jei skaičiuotume ne dalį, o vaikus,
tai 2008 m. iš namų į mokyklą buvo pavežami 772, o 2012 m. – 646 vaikai.
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis nuo 2006 m. kinta mažai, 2012 m. jų buvo
19,1%.
Nemokamai maitinamų mokinių ir skaičius, ir dalis, palyginti su ankstesniais metais,
padidėjo – 2012 m. jų buvo 51,4%. Mažiausia tokių vaikų dalis stebimu laikotarpiu buvo 2007 m.
(31,7%), didžiausia – 2008 m. (54,1%). Didelė nemokamai maitinamų vaikų dalis glaudžiai
siejasi su jų tėvų nedarbu ar labai mažais atlyginimais.
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Nemokamai maitinamų priešmokyklinukų ir 1 – 12 klasių mokinių (be
suaugusiųjų) dalis
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Per praėjusius 2011 – 2012 m. m. vienas rajono mokinys vidutiniškai praleido 67,5
pamokas, iš jų 15,6 – be pateisinamos priežasties; tai sudaro 23% visų pamokų.
Mokinių užsienio kalbų pasirinkimo tendencijos išlieka tos pačios – anglų k. pasirinkimas
kasmet žymiai padidėja (nuo 48,6% 2006 m. iki 82,5% 2012 m.), rusų k. – nežymiai didėja (nuo
43,0% 2006 m. iki 49,4% 2012 m.), vokiečių k. – mažėja (nuo 44,0% 2006 m. iki 12,9% 2012
m.). Užsienio kalbos mokomasi tik nuo antros klasės, nuo 6 klasės galima mokytis ir antrosios
užsienio kalbos.
Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbas, kurių mokosi
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Kartojančių kursą mokinių dalis svyruoja tarp 0,3 ir 1,1%, 2012 m. jų buvo 0,5%; t. y. 9
mokiniai rajone liko kartoti kurso antrus metus.
Abiturientų pasirinkimo tendencijos po mokyklos baigimo kasmet panašios: stojančiųjų į
aukštąsias universitetines mokyklas dalis mažėja (nuo 50,0% 2008 m. iki 31,7% 2012 m.), į
aukštąsias neuniversitetines – didėja (nuo 25,7% 2008 m. iki 34,7% 2012 m.), stojančiųjų į kitas
mokymo įstaigas taip pat didėja (nuo 10,9% 2008 m. iki 16,8% 2012 m.).
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Šiuo metu Ignalinoje nėra jokios aukštosios mokyklos, dauguma jaunimo išvažiuoja
mokytis kitur ir atgal dažniausiai jau negrįžta. Neseniai nebuvo net profesinės mokyklos. Todėl,
siekiant pagerinti profesinio mokymo prieinamumą bei išlaikyti jaunus žmones savo rajone, prieš
ketverius metus (2008-09-01) Ignalinoje įsteigtas Visagino technologijos ir verslo profesinio
mokymo centro Ignalinos skyrius. Kartu buvo sukurtos papildomos darbo vietos rajono
mokytojams, kas ypač svarbu nuolat mažėjant mokinių skaičiui.
Nuolatinis mokinių skaičiaus mažėjimas – tai ne tik grėsmė mokytojams likti be darbo, bet
ir išlikimo klausimas mažai kaimo mokyklai. To bandoma išvengti įvairiais būdais. Vienas jų –
mokyklų vietose steigti universalius daugiafunkcius centrus (toliau – UDF). Šiuo metu
savivaldybė jau dalyvauja daugiafunkcio centro Naujajame Daugėliškyje steigimo projekte. UDF
– tai ir naujos darbo vietos švietimo bei kitų sričių darbuotojams, ir mokyklos kaip kaimo kultūros
centro išsaugojimas, ir papildomos galimybės kaimo gyventojams.
Dar vienas šios problemos sprendimo būdas – paprastesnis ir nereikalaujantis didelių
investicijų. Prieš kelerius metus daugelyje kaimo bendrojo ugdymo mokyklų ar jų skyrių pradėta
įgyvendinti Ikimokyklinio ugdymo programa, dėl mažo vaikų skaičiaus nereikėjo uždaryti
priešmokyklinio ugdymo grupių (veikia mišrios IKI ir PUG). Svarstoma galimybė mokyklose
organizuoti įvairius kursus, mokymus gyventojams. Pvz., kompiuterinio raštingumo kursai vyko
bei vyksta daugelyje rajono mokyklų.
Kartais tenka priimti ir kitokius sprendimus, mažinančius darbo vietų skaičių. Pvz., Dūkšte
priešmokyklinis ugdymas buvo vykdomas ir vietos vidurinėje mokykloje, ir Ignalinos mokyklosdarželio „Šaltinėlis“ Dūkšto skyriuje. Mokykla renovuota, apšiltinta; mažėjant mokinių skaičiui,
joje nemažai laisvų patalpų. Darželio skyriuje vaikų mažai. Todėl nutarta viską sukelti po vienu
stogu, mokyklai pradedant vykdyti ir Ikimokyklinio ugdymo programą (taupomos lėšos).
Aktualiausia problema švietimo srityje išlieka nuolatinis mokinių skaičiaus mažėjimas ir
su tuo susijusios pasekmės – mokyklų tinklo pertvarkymas, mokytojų darbo vietų mažėjimas,
mokinių vežimas ir kt. Ateityje numatoma steigti daugiau daugiafunkcių centrų buvusiose kaimo
mokyklose, didinti ugdymo kokybę ir galimybes siekiant neprarasti mokinių dėl išvykimo į kitus
rajonus, galbūt dalyje rajono mokyklų pradėti įgyvendinti dalinį profesinį mokymą, plėsti
6

suaugusiųjų švietimą pagal poreikį ir ateities perspektyvas organizuojant įvairius kursus, išmokti
greičiau ir lanksčiau reaguoti į aplinkos pokyčius.
Šiuo metu rajone sudarytos geros sąlygos mokinių ugdymui. Visos mokyklos jau
renovuotos ar bus renovuojamos artimiausiu metu. Rajono mokyklose yra stipri šiuolaikiška
materialinė ugdymo bazė.
Kompiuterių, naudojamų mokinių ugdymui, dalis nuolat auga – nuo 1,9 kompiuterio,
tenkančio šimtui mokinių, 2000 m., iki 20,0 kompiuterių šimtui mokinių 2012 m. Praėjusių metų
spalio mėn. rajono mokyklose iš viso buvo 492 kompiuteriai, iš jų 353 buvo naudojami mokinių
ugdymui. Pamokų metu taip pat buvo naudojama 15 interaktyviųjų lentų ir 93 kompiuteriniai
projektoriai. Klasių komplektų aprūpinimas interaktyviomis lentomis ir kompiuteriniais
projektoriais – atitinkamai 16% (nuo 4% 2008 m.) ir 98% (2003 m. – 3%, 2008 m. – 28%). Šioje
srityje mūsų rajonas – vienas pirmaujančių šalyje: 2011 m. spalio mėn. šalies vidurkis – 13
kompiuterių šimtui mokinių, rajone – 19. Praėjusių metų pradžioje šalyje buvo tik 13
savivaldybių, kuriose visos švietimo įstaigos turi savo interneto svetaines; mūsų rajone visos
rajono švietimo įstaigos savo atskiras interneto svetaines turi jau nuo 2009 m.
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

17,9
15,3

2000-09-05

19,0 20,0

2001-09-05

16,1

2002-09-05
2003-09-05

11,8

2004-09-07

10,2

2005-09-01

8,2
6,9 7,6

2006-09-01
2007-09-01

4,9
3,3

2008-09-01

1,9

2009-09-01
2010-09-01

Mokiniams skirtų kompiuterių skaičius šimtui 1-12 klasių dieninių skyrių
moksleivių (be suaugusiųjų)

2011-09-01
2012-09-01

600
496

500
456
400

359
274

131
100

79
63

294

349

361

354

353

229

185

200

356
274

245

475

375

296
300

492
424

212

223

155

106

0
2000-09-05 2001-09-05 2002-09-05 2003-09-05 2004-09-07 2005-09-01 2006-09-01 2007-09-01 2008-09-01 2009.09.01 2010.10.01 2011.10.01 2012.10.01

Kompiuterių skaičius mokyklose

Iš jų skirtų mokiniams

Švietimo įstaigos aktyviai stengiasi pagerinti savo teikiamas paslaugas, aktyviai ieško
naujų galimybių. 2012 m. švietimo įstaigos dalyvavo net 114 projektų veikloje (2006 m. – 59). Tai
rodo rajono švietimo bendruomenės pastangas teikti kuo kokybiškesnį ugdymą ir išleisti kuo
geriau gyvenimui pasirengusį abiturientą.
Rajone projektai įgyvendinami ir kitose, ne tik švietimo, srityse. Šiuo metu rajone yra
daug galimybių gauti paramą savo verslui pradėti. Bet žmonės neteikia prašymų, neatsiranda
norinčiųjų. Susidariusi situacija tokia, kad paramai skirtos lėšos beveik nepanaudojamos. Reikia
aktyvinti žmones, kad jie nebijotų pradėti savo verslo.
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II. VERSLUMO UGDYMO MOKYKLOSE SVARBA IR GALIMYBĖS
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos
darbiniuose susitikimuose, taip pat šio projekto pristatymų rajono mokyklų darbuotojams
renginiuose buvo vieningai sutarta, kad opiausia problema rajone – nedarbas. Visos kitos
problemos kyla iš šios: kai nėra darbo vietų, iš rajono išvyksta jaunimas, tada mažėja
gimstamumas, užsidaro mokyklos, rajonas sensta, didėja sveikatos priežiūros poreikis, daugėja
asmenų, gaunančių socialines pašalpas ir kt. Kol nepradės didėti gimstamumas, augti gyventojų
skaičius ir jų užimtumas, tol rajonas nyks. Nedarbo priežastis – darbo vietų stoka, o darbo vietų
nėra, nes žemas gyventojų verslumo lygis.
Tokios žmonių savybės kaip drąsa veikti, priimti sprendimus, nebijoti atsakomybės, imtis
iniciatyvos, pasitikėti savimi formuojasi nuo vaikystės. Atsižvelgiant į situacijos rajone analizę,
šias savybes reikia pradėti ugdyti kaip įmanoma anksčiau.
Jei mokyklas baigę mokiniai būtų verslūs, mylėtų savo kraštą ir norėtų jame likti, tada
surastų galimybes steigti ir plėtoti savo verslą, parūpindami darbo vietų ne tik sau, bet ir kitiems.
Verslininkais negimstama. To reikia mokytis. Visko pradžia – mokykloje. Todėl mokyklose reikia
stengtis išugdyti mylinčius savo kraštą verslius mokinius.
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinė komanda visapusiškai
išanalizavo esamą padėtį, ieškojo problemos priežasčių bei galimybių keisti padėtį. Buvo nutarta,
kad ugdyti reikiamas verslumo kompetencijas reikia pradėti kuo anksčiau.
Apie verslumo ir nedarbo situaciją rajone, galimybes jau mokykloje ugdyti versliam
žmogui reikalingas savybes rajono kūrybinės komandos susitikimų 2012 m. gruodžio – 2013 m.
sausio mėn. metu diskutuota ir tartasi su Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo
vadove Marija Garejeva, Verslo ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėju Ričardu Trimoniu,
savivaldybės Tarybos sekretoriumi Gintautu Kinduriu, Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos
skyriaus direktore Alma Šerėniene, Mokyklų tobulinimo centro Programų direktore Marina
Vildžiūniene, projekto konsultantais Alisa Miniotaite, Vitalija Bujanauskiene ir Rolandu
Kučiausku.
Susitikimų metu ieškota verslumo ugdymo galimybių rajono mokyklose. Diskusijų metu
jų rasta įvairių. Mokyklose ugdant verslumą būtų galima:
 organizuoti verslumo būrelius;
 su norinčiais vaikais eiti į įmones, pas ūkininkus stebėti veiklų (šiuo metu einama
klasėmis, todėl ne visi būna suinteresuoti);
 susipažinti su mokyklose esamomis pareigybėmis, įvairių darbuotojų, dirbančių
mokykloje, darbu (valgykla, biblioteka, raštvedyba, vairuotojai, buhalterija, ...);
 verslumo darbuotojo etatas mokyklose arba etatas rajone (galbūt šį darbą galėtų atlikti
mokyklos PIT koordinatorius);
 rengti konkursus kartu su įmonėmis (pvz., „Skaniausia pica“, arba „Vaikai kuria
reklamą“);
 praktiškai mokiniams 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);
 verslininkų sėkmės istorijos, pasakojamos mokyklose (galbūt mokinių tėvųverslininkų, pažįstamų...).
Organizuojant verslumą skatinančias veiklas, labai svarbų vaidmenį atlieka
bendradarbiavimas. Todėl siekiant išspręsti pagrindinę rajono problemą – nedarbą – rajono
mokyklose būtina ugdyti verslumo kompetencijas, skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę.
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III. PAGRINDINĖS
SAVIMI VAIDMUO

VERSLUMO KOMPETENCIJOS

IR PASITIKĖJIMO

Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos darbinių
susitikimų metu 2012 m. pabaigoje – 2013 m. pradžioje išnagrinėtos verslumo kompetencijos ir
aptarta, kurias iš jų reikalingiausia ugdyti rajono mokyklose.
Kadangi patriotiškumo ugdymas mokyklose vyksta gana sėkmingai, mokiniai, norintys
pasilikti Ignalinos rajone, to nedaro dažniausiai dėl to, kad neranda darbo, o kurti savo verslą dar
labai nedrįstama.
Labiausiai ugdytinos mokykloje šios pagrindinės verslumo kompetencijos:
 gyvenimo būdas, kuomet planuoji pats (atsakomybė ir savęs pažinimas);
 pozityvus mąstymas – pozityvi reakcija į nesėkmes, pasitikėjimas savimi
(pasitikėjimas);
 bendravimo menas – gali gauti naudos, išlikdamas malonus kitiems (bendravimas);
 tiek teorinės žinios, tiek praktiniai įgūdžiai (asmeniniai gebėjimai);
 sugebėjimas patraukti, suburti žmones bendrai veiklai (lyderystė).
Pasitikėjimas savimi yra savotiškas visas šias verslumo kompetencijas vienijantis
veiksnys. Nepasitikintis savimi asmuo vargu ar išdrįs net pagalvoti apie savo verslą. Todėl
pasirinkta mokyklose ugdyti verslumą skatinant pasitikėjimą savimi.
Pasitikėjimas savimi – svarbiausia verslaus žmogaus savybė. Kita vertus, pasitikėjimo
savimi kompetencija būtina ne tik verslininkui, bet ir kiekvienam sėkmingo gyvenimo
siekiančiam jaunuoliui, kiekvienam norinčiam gerai jaustis vaikui. Todėl ši veikla – verslumo
ugdymas skatinant pasitikėjimą savimi – atitinka visų (mokinių, tėvų, mokytojų,...) lūkesčius.
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos
darbiniuose susitikimuose 2013 m. pradžioje, konsultuojant projekto konsultantams, siekiant
išsiaiškinti, kaip mokyklų bendruomenės suvokia savimi pasitikintį žmogų, projekte
dalyvaujančiose rajono mokyklose buvo atliekami šie tyrimai:
1. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų nuomonės apie
pasitikinčio žmogaus bruožus ir apie pasitikėjimo savimi ugdymo galimybes tyrimas.
2. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lūkesčių dėl
Pasitikėjimo savimi ugdymo programos tyrimas.
3. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl Pasitikėjimo
savimi ugdymo programos temų pasirinkimo tyrimas.
4. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl laukiamo vaikų
raiškos pokyčio įgyvendinus Pasitikėjimo savimi ugdymo programą tyrimas.
Apie pasitikėjimą savimi, jo ugdymą 2013 m pradžioje projekto „Lyderių laikas 2“
Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinė komanda darbiniuose susitikimuose konsultavosi su
Paramos vaikams centro direktore psichologe Aušra Kuriene, projekto „Lyderių laikas 2“
konsultantais; vyko daug diskusijų mokyklų bendruomenėse.
Išskirtos šios svarbiausios pasitikėjimo savimi ugdymo sritys:
 Savęs pažinimas (mokėti įvardinti savo stipriąsias ir silpnąsias savybes);
 Bendravimo menas (konstruktyvi kritika kaip menas diskutuoti, gebėjimas išsakyti
savo nuomonę, pokalbio metu nenutraukti kitų, argumentuoti, mokėjimas palaikyti kitus
(geranoriškumas), mokėjimas reaguoti ir priimti kritiką, gebėjimas turėti ir išsakyti savo nuomonę
ir mokėjimas ją argumentuotai apginti);
 Drąsa veikti (verslumas) – siūlyti ir įgyvendinti idėjas (siūlyti idėjas, įgyvendinti
pasiūlytas idėjas, mokymasis įveikti nesėkmes).
Pasirinktos pasitikėjimo savimi ugdymo sritys glaudžiai siejasi (beveik sutampa) su
visomis išvardintomis mokykloje ugdytinomis verslumo kompetencijomis.
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IV. RYŠYS SU ŠALIES IR SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAIS TIKSLAIS
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos
suformuluota vizija rajono mokyklos abiturientui: „Laimingas, savimi pasitikintis žmogus,
kuriantis gerovę savo krašte“ – atspindi tris pagrindinius komponentus – pasitikėjimą savimi,
kūrybiškumą (verslumą) ir patriotiškumą. Tik mylintis savo kraštą asmuo nepaliks jo likimo
valiai, nesistengs išvykti, o liks jame gyventi; būdamas pakankamai kūrybiškas ir pasitikintis
savimi, susikurs sau darbo vietą.
Rajono kūrybinės komandos suformuota vizija iš esmės sutampa su Lietuvos pažangos
strategijos „Lietuva 2030“ nuostata bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo,
pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Šioje strategijoje kūrybiškumas suprantamas verslumo
prasme (kad kiekvienas asmuo būtų pakankamai kūrybiškas sau susikurti darbo vietą),
pilietiškumas – tai meilė savajam kraštui (šalies prasme tai neišvykimas iš šalies, rajono prasme –
iš rajono), lyderystė – tai drąsa veikti, gebėjimas bendrauti, patraukiant paskui save pasekėjus. Šis
sutapimas tik rodo, kad visos išvardintos savybės tikrai yra labai svarbios.
Šiuo metu mokyklose labiausiai trūksta pasitikėjimo savimi ugdymo. Problema ta, kad
nors atsakomybės ir patriotiškumo pakanka, dažnai laukiama nurodymų „iš viršaus“, bijoma imtis
veikti pačiam, pradėti savo verslą. Tam labiausiai trūksta pasitikėjimo savimi. Todėl ir reikia
Pasitikėjimo savimi ugdymo programos.
Pilietiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui rajono mokyklose ir dabar skiriamas
pakankamai didelis dėmesys. Buvusių mokinių nuomone, nemažai jų norėtų pasilikti savo rajone,
jei tik čia būtų darbo. Todėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programa skirta kitų svarbių vizijai
įgyvendinti reikiamų savybių ugdymui – kūrybiškumui ir lyderystei, ko bus siekiama per tris
pagrindines Pasitikėjimo savimi ugdymo programos sritis – savęs pažinimą, bendravimo meną ir
drąsą veikti (verslumą). Tai padės mokiniams pažinti save, sužinoti, ką jie geriausiai geba atlikti;
išmokti tinkamai bendrauti, patraukiant paskui save kitus; nebijoti atskleisti savo kūrybiškumo ir
įgyvendinti turimų idėjų. Ši programa padės išugdyti svarbiausias versliam žmogui reikiamas
savybes.
Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginiame plėtros plane suformuluota
tokia rajono plėtros vizija: „Ignalinos rajonas – Rytų Lietuvos perlas – aktyvaus poilsio ir
unikalios gamtos kurortas, patogus čia gyvenantiems bei patrauklus atvykstantiems visais metų
laikais“. Šiai vizijai įgyvendinti numatyti 4 pagrindiniai rajono plėtros prioritetai, iš kurių trys
pirmieji tiesiogiai susiję su gyventojų verslumo ugdymu ir verslo plėtra:
1 prioritetas. Turizmo plėtra (1.1.2. uždavinys. Kurti naujas turizmo paslaugas ir gerinti
teikiamų paslaugų kokybę) – kad būtų teikiamos įvairios kokybiškos turizmo paslaugos, būtina,
kad rajone būtų pakankamai tuo užsiimančių verslininkų;
2 prioritetas. Žmogiškųjų išteklių plėtra (didinti žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti
integraciją į darbo rinką (2.1.), aktyvinti darbo rinkos politiką (2.1.1.), vystyti verslo, švietimo ir
mokymo įstaigų partnerystę (2.1.1.4), tobulinti savivaldybės įstaigų vadovų, darbuotojų ir
savivaldybės tarybos narių kvalifikaciją (2.1.2.3), užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę
(2.3.1.1));
3 prioritetas. Verslo plėtra (ugdyti gyventojų verslumą (3.2.), plėtoti verslo rėmimo
sistemą ir infrastruktūrą, stiprinti savivaldos institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą (3.2.1.),
rengti mokymų programas (3.2.1.3)).
Taigi verslumo ugdymas ir jo visokeriopa plėtra užima pagrindinę vietą Ignalinos rajono
savivaldybės plėtros strategijoje. Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės
kūrybinė komanda plačiai ištyrė verslumo ugdymo galimybes mokyklose. Todėl Pasitikėjimo
savimi ugdymo programa, parengta atsižvelgiant į tai, kad pasitikėjimas savimi – pagrindinė
verslumo kompetencija, kurią reikia ir galima sėkmingai ugdyti mokyklose ir kuriai nereikia
didelių investicijų, sėkmingai prisidės prie pagrindinių rajono strateginių tikslų įgyvendinimo.
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