Eil.
Nr.

UŽDAVINIAI
Ką turime
padaryti?

VEIKLA / -OS
Ką darysime?

1

2

Modelio kūrimo
savivaldybėje
temos, aktualios
visoms rajono
mokykloms,
pasirinkimas

Savivaldybės
kūrybinės
komandos
susitikimas

1

Susitarimas dėl
savivaldybės
kūrybinės
komandos darbo
organizavimo

Anketavimas
dėl tolesnio
kūrybinės
komandos
darbo

ARGUMENTAI
Kodėl darysime?

3

KĄ VERTINSIME

KĄ TIRSIME

Laukiamas
pokytis
REZULTATAS

Pokyčio
pamatavimo
RODIKLIAI

Kokių DUOMENŲ
reikia?

4

5

6

Pasirinkus vieną temą,
galima kokybiškiau ją
išanalizuoti ir priimti
Pasirinkta viena
tinkamesnius
tema, aktuali visai
sprendimus; kai
rajono švietimo
mokyklos sprendžia
bendruomenei
kiekviena tik savo
problemas, nekuriamas
pokytis savivaldybėje

Pasirinkta viena
tema

Kūrybinės komandos
Susitarta dėl
nariai nepatenkinti, kad
daugumai palankių
Kitų susitikimų
susitikimai vyksta
susitikimo savaitės organizavimo laikas,
pamokų metu - reikia
dienų arba
trukmė ir būdai
susitarti, kaip
susitikimo valandų
organizuoti susitikimus

DALYVAVIMAS

KAIP TIRSIME

Kas turi būti
įtrauktas? Kodėl?

MOKYMASIS
Ko reikės
išmokti?
Kodėl?

Metodai

7

8

9

1. Reikalavimų
Paieška
savivaldybės
Kai bus
internete apie
lyderystės modeliui
pasirinkta tema, reikalavimus
Savivaldybės kūrybinės
analizė
2.
reikės kuo
savivaldybės
komandos nariai
Savivaldybės
daugiau apie ją
modeliui,
strateginio veiklos
sužinoti
skaidrių
plano analizė
parengimas

Užpildyti anketas

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai

----

Organizaciniai
klausimai

Rezultatas

10

11

Skaidrių
pristatymas
2012-12-10 įvyko
kūrybinės
savivaldybės kūrybinės
komandos
komandos susitikimas.
susitikimo metu, Pasirinkta tema - "Verslumo
analizė, kaip
kompetencijų ugdymas
pasirinkta tema skatinant bendradarbiavimą
atitinka
ir lyderystę".
reikalavimus

Anketavimas

2012-12-10 susitikimo metu
užpildytos anketos. Susitarta
komandos narių skaičiaus
nedidinti, į susitikimus kviesti
Rajono kūrybinės savo srities (pvz., verslo)
komandos
specialistus, prieš
susitikimo metu susitikimus gauti preliminarią
darbotvarkę, optimali
susitikimo trukmė - 3-4 val.,
susitikimus pagal galimybes
organizuoti po pietų.

Paskaita,
pranešimai,
pokalbiai,
diskusija

2012-12-18 kūrybinės
komandos susitikime
dalyvavo Ignalinos rajono
vietos veiklos grupės narys,
Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos
sekretorius, Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos
Rajono kūrybinės
Verslo ir savivaldybės
komandos
nuosavybės skyriaus
susitikimo metu
vedėjas. Kūrybinės
komandos nariai susipažino
su verslo situacija rajone.
Buvo numatytos galimos
verslo ir švietimo
bendradarbiavimo gairės,
sudarytas bendradarbiavimo
galimybių sąrašas

2

Išsiaiškinti verslo
ir švietimo
Susitikimai su
bendradarbiavimo verslo atstovais
galimybes rajone

3

Reikia išsiaiškinti
pasirinktos temos
plėtojimo galimybes,
žinoti realią padėtį ir
situaciją rajone

Kūrybinė komanda
sužinos verslo
situaciją rajone ir
išsiaiškins
galimybes
bendradarbiavimui
su verslininkais
šiame projekte

Sudarytas
bendradarbiavimo
galimybių sąrašas

Kiek rajone
verslininkų, kokios jų
galimybės, koks
nusiteikimas
bendradarbiauti

Kūrybinės komandos
nariai, kviestiniai
asmenys, žinantys
verslo situaciją rajone

Sužinoti verslo
situaciją rajone

Išsiaiškinti, kas
yra verslumas ir
Norint ugdyti verslumą,
kas tai reikia žinoti, kas yra
verslumo
Išsiaiškinti, kokios
verslumas. Reikia
kompetencijos.
pagrindinės
apsvarstyti, kokias
Pasirinkti 3-5
verslumo
verslumo
verslumo
kompetencijos
kompetencijas tinka ir
kompetencijas,
galima ugdyti
kurias galima
mokyklose
ugdyti
mokyklose

Pasirinktos 3-5
verslumo
kompetencijos,
kurios bus
ugdomos šio
projekto metu

Sudarytas visų
bendrų verslumo
kompetencijų
sąrašas, iš jo
pasirinktos 3-5
kompetencijos

Kas yra verslumo
kompetencijos

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
mokyklų bendruomenės
nariai (prieš susitikimą
verslumo
kompetencijos
apsvarstytos mokyklų
komandose)

Sužinoti, kas tai
yra verslumas ir
kaip galima
ugdyti verslumo
kompetencijas

Paskaita,
pranešimai,
pokalbiai,
diskusija

2012-12-18 kūrybinės
komandos susitikimo metu
išanalizuotos verslumo
sudedamosios dalys.
Pasirinktos 5 pagrindinės
verslumo kompetencijos,
kurias būtų galima ugdyti
Per rajono
mokyklose: 1) gyvenimo
kūrybinės
būdas, kuomet planuoji pats;
komandos
2) pozityvus mąstymas –
susitikimą (prieš
pozityvi reakcija į nesėkmes,
tai - apsitarus
pasitikėjimas savimi; 3)
mokyklose)
bendravimo menas – gali
gauti naudos, išlikdamas
malonus kitiems; 4) tiek
teorinės žinios, tiek praktiniai
įgūdžiai; 5) sugebėjimas
patraukti, suburti žmones
bendrai veiklai.

Diskusija,
pokalbiai,
darbas
grupėse

2012-12-18 kūrybinės
komandos susitikimo metu
suformuluotas laukiamas
sisteminis pokytis
savivaldybėje: "Bus sukurtas
efektyvus bendradarbiavimo
Rajono kūrybinės
modelis tarp mokyklų
komandos
bendruomenių,
susitikimo metu
administracijos, verslininkų,
kitų socialinių partnerių,
kuris padės ugdyti
bendruomenės verslumo
įgūdžius, skatins lyderystę
visais lygmenimis"

Pranešimas,
pokalbis,
diskusija

2013-01-07 kūrybinės
komandos susitikimo metu
projekto konsultantai
supažindinti su ankstesnių
kūrybinės komandos
susitikimų rezultatais.
Rajono kūrybinės
Kūrybinė komanda sužinojo
komandos
darbo rinkos situaciją rajone,
susitikimo metu
išsiaiškino pagrindines
nedarbo priežastis,
galimybes
bendradarbiavimui su darbo
birža, rajono verslininkų
pajėgumus

4
Bus ugdomos
mokinių verslumo
savybės – mokiniai
turės pozityvų
požiūrį į verslumą,
Aptarti
padidės
lūkesčius, koks
bendradarbiavimas
Sisteminio pokyčio
laukiamas
Norint ką nors keisti,
tarp švietimo
savivaldybėje
pokytis po
veikti, būtina turėti tikslą
bendruomenių
planavimas
projekto
ir viziją
(mokinių, tėvų,
įgyvendinimo
mokytojų) ir verslo,
savivaldybėje
bus daugiau
norinčiųjų gauti
verslo paramą,
pradėti savo
5
verslą.

Suformuluotas
laukiamas
sisteminis pokytis
savivaldybėje

Kūrybinė komanda
sužinos darbo
Išsiaiškinti, ar rajone
rinkos situaciją
yra verslininkų, galinčių
rajone, išsiaiškins Padidėję kūrybinės
Labiau įsigilinti į
Išsiaiškinti
priimti mokinius
nedarbo priežastis, komandos žinios
pasirinktą modelio darbo rinkos
praktikai, sužinoti
galimybes
nagrinėjamais
temą
situaciją rajone nedarbo situaciją rajone
bendradarbiavimui
klausimais
ir pagrindines nedarbo
su darbo birža ir
priežastis
rajono verslininkų
pajėgumus
6

Sužinoti mokinių,
mokytojų, tėvų,
verslininkų,
savivaldybės
administracijos
darbuotojų, projekto
konsultantų, kitų
asmenų nuomonę

---

Mokiniai, mokytojai,
tėvai, verslininkai,
savivaldybės
administracijos
darbuotojai, projekto
konsultantai, kiti
asmenys

Efektyviai ir
rezultatyviai
bendradarbiauti

Sužinoti darbo
Savivaldybės kūrybinės rinkos ir nedarbo
komandos nariai,
situaciją rajone,
projekto konsultantai
gilintis į to
priežastis

Modelio temos
siaurinimas

7

Projekto vizijos
gryninimas

Pasirinktos 5
pagrindinės verslumo
kompetencijos, kurias
būtų galima ugdyti
mokyklose: 1)
gyvenimo būdas,
kuomet planuoji pats; 2)
pozityvus mąstymas –
Dar labiau
pozityvi reakcija į
susiaurinti
nesėkmes,
pasirinktą
pasitikėjimas savimi; 3) Pasirinkta viena
modelio temą,
bendravimo menas –
pagrindinė
iš pasirinktų 5
gali gauti naudos,
verslumo
verslumo
išlikdamas malonus
kompetencija
ugdymo
kitiems; 4) tiek teorinės
kompetencijų
žinios, tiek praktiniai
paliekant 1
įgūdžiai; 5) sugebėjimas
patraukti, suburti
žmones bendrai veiklai yra per plati sritis, kad
būtų kokybiškai
įgyvendinta šio projekto
metu; reikia pasirinkti tik
1 kompetenciją.

Pasirinkta
kompetencija

Susiaurinus verslumo
Patikslinti
kompetencijas nuo 5 iki
Suformuluota vizija Suformuluota vizija
projekto viziją 1, reikia keisti ir siaurinti
modelio viziją

---

Išsiaiškinti, kuri
verslumo
Savivaldybės kūrybinės kompetencija
komandos nariai,
svarbiausia ir
projekto konsultantai
kurią labiausiai
reikia ugdyti
mokyklose

Apklausa

2013-01-07 kūrybinės
komandos susitikimo metu iš
5 pagrindinių verslumo
Rajono kūrybinės
kompetencijų pasirinkta
komandos
viena - pasitikėjimas savimi.
susitikimo metu
Patikslinta savivaldybės
modelio tema: „Verslumo
ugdymas skatinant
pasitikėjimą savimi“

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai

2013-01-15 kūrybinės
komandos susitikimo metu
Rajono kūrybinės suformuluota planuojama
komandos
pokyčio vizija: „Laimingas
susitikimo metu
savimi pasitikintis žmogus
(vaikai, tėvai, pedagogai),
kuriantis gerovę savo krašte“

---

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
projekto konsultantai

---

Sužinoti kuo
dagiau apie
Savivaldybės kūrybinės
pasitikėjimą ir jo
komandos nariai,
ugdymą įvairiais
projekto konsultantai
amžiaus
tarpsniais

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai

---

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
Planuoti veiklas
projekto konsultantai

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai

---

Sužinoti apie
Savivaldybės kūrybinės
pasitikėjimą,
komandos nariai,
kaip jį ugdyti sau
projekto konsultantai
ir kitiems

Paskaita

---

8

Projekto rezultato
numatymas

Aptarti tai, ką
kursime

Artimiausių
projekto veiklų
numatymas

Projekto veiklų
iki balandžio 1
d. planavimas

9

10

Numatytas projekto
rezultatas - sukurta
Konkretaus rezultato,
Pasitikėjimo savimi Numatytas projekto
kaip bus įteisintas
ugdymo programa, rezultatas (sukurta
pasitikėjimo ugdymas
patvirtinta rajono
programa)
mokyklose, numatymas
savivaldybės
taryboje
Pagal planą dirbti
lengviau

Susitikimas su
psichologe
Aušra Kuriene

11

Kuo daugiau
sužinoti apie
pasitikėjimą
savimi ir kaip jį
ugdyti

Sudarytas veiklų
planas sausio kovo mėn.
Įgytos žinios apie
pasitikėjimą

Kuo daugiau sužinoti
apie pasitikėjimą savimi
ir kaip jį ugdyti sau bei
kitiems

Sudarytas planas

---

2013-01-15 kūrybinės
komandos susitikimo metu
Rajono kūrybinės
nutarta sukurti rajono
komandos
Pasitikėjimo savimi ugdymo
susitikimo metu
programą, kuri būtų
įgyvendinama visose rajono
mokyklose
2013-01-15 kūrybinės
Rajono kūrybinės
komandos susitikimo metu
komandos
sudarytas sausio - kovo
susitikimo metu
mėn. veiklų planas
2013-01-31 kūrybinės
Rajono kūrybinės
komandos susitikimo metu
komandos
vyko paskaita apie
susitikimo metu
pasitikėjimą savimi

Kuo daugiau
sužinoti apie
pasitikėjimą
savimi ir kaip jį
ugdyti

Kuo daugiau sužinoti
apie pasitikėjimą savimi
ir kaip jį ugdyti sau bei
Literatūros apie
Įgytos žinios apie
kitiems
pasitikėjimą
pasitikėjimą,
skaitymas
praktiniai įgūdžiai

Perskaitytų knygų
Perskaitytų knygų
Savivaldybės ir mokyklų
skaičius, aptarimų
Sužinoti apie
skaičius, aptarimų
kūrybinių komandų
skaičius,
pasitikėjimą,
skaičius, aptarimuose
nariai, mokyklų
aptarimuose
kaip jį ugdyti sau
dalyvavusių asmenų bendruomenės, rajono
dalyvavusių asmenų
ir kitiems
skaičius
švietimo bendruomenė
skaičius

Paskaita,
pokalbis

Individualus
knygų skaitymas,
jų aptarimas
susitikimų metu

Diskusija,
pokalbiai,
darbas
grupėse

Rajono kūrybinės
komandos
susitikimo metu

12
Mokymai
kūrybinei
komandai
13

Reikia suderinti
pristatymo programas,
apgalvoti, kaip geriau
viską organizuoti

Pasiruošimas
mokyklose ir Viską suderinti mokyklų
savivaldybės kūrybinėse komandose
administracijoje

14

Pasiruošimas
projekto
pristatymui
mokyklų
darbuotojams ir
pristatymas,
projekto tyrimas

Pristatymai
mokyklose

Mokyklų darbuotojų
supažindinimas su
projekto eiga
mokykloje, rajone ir
šalyje

Paruoštos
pristatymo
programos gairės

Programos planas

Paruošta
pristatymo
programa

Programos planas

Pristatymas

Renginys (dalyvių
skaičius,
aktyvumas,
pasitenkinimo lygis)

15

16

Tyrimas apie
savimi
Reikia sužinoti mokyklų
pasitikinčio
darbuotojų nuomonę,
žmogaus
Sužinota mokyklų
koks turi būti savimi
bruožus ir
darbuotojų
pasitikintis žmogus ir
pasitikėjimo
nuomonė
kaip galima ugdyti
savimi ugdymo
tokias savybes
galimybes
mokyklose

Darbuotojų
aktyvumas,
nuomonės

Galimos grėsmės
pristatymo metu ir jų
neutralizavimo
priemonės

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
projekto konsultantai

Planuoti
numatant
galimas
grėsmes ir jų
įveikimo būdus

Nuo 2013 m pradžios rajono
kūrybinės komandos nariai
aktyviai skaito literatūrą iš
LL2 bibliotekėlės, LL2
neformaliųjų studijų dalyviai
ieško literatūros apie
pasitikėjimą savimi,
konstruktyvų mąstymą.
Planuojama įgytomis
žiniomis dalintis savo
bendruomenėse, o studijų
dalyvių sukurtus darbus apie
pasitikėjimo ugdymą bei
konstruktyvaus mąstymo
tobulinimą - pristatyti rajono
mokyklose
2013-01-31 kūrybinės
komandos susitikimo metu
sudarytas galimas
pristatymo programos
mokyklose planas

Per mokyklų
kūrybinių
2013-02-11 - 2013-02-15
komandų
mokyklų kūrybinių komandų
Diskusija,
Planuoti
susitikimus,
susitikimų metu sudaryta
Mokyklų kūrybinės
pokalbiai,
numatant
įtraukiant ir kitus tiksli pristatymo mokyklose
Tikslaus programos komandos nariai, rajono
darbas
galimas
bendruomenės programa, Švietimo, kultūros
plano suderinimas
kūrybinės komandos
grupėse,
grėsmes ir jų
narius, derinant
ir sporto skyriaus atstovai
nariai
susirašinėjimas
įveikimo būdus
su Švietimo,
parengė pristatymo apie
el. paštu
kultūros ir sporto
projektą šalyje ir rajone
skyriaus
medžiagą
atstovais
Organizuoti
renginius,
2013-02-18 - 2013-02-19
sudominant kuo
mokyklose pristatyti projekto
Savivaldybės ir mokyklų
daugiau
Atskiras renginys jau įvykę rezultatai bei dar
Planuojamas dalyvių
kūrybinių komandų
mokyklų
Renginys
kiekvienoje
laukiamos veiklos; tikimasi į
skaičius
nariai, mokyklų
darbuotojų, kad
mokykloje
savivaldybės modelio kūrimą
darbuotojai
jiems būtų
įtraukti kuo daugiau aktyvių
įdomu ir kad jie
mokyklų darbuotojų
norėtų dalyvauti
projekto veikose

Planuojamas dalyvių
skaičius

Mokyklų darbuotojai

Tinkamai
organizuoti
apklausą,
pateikiant ją
žaidimo forma

Darbas
grupėse

Renginio metu
kiekvienoje
mokykloje

Mokyklų darbuotojų
nuomonės aprašymas
(Tyrimas 1)

17

18

Aptarti projektą
atnaujintose
mokyklų
kūrybinėse
komandose
Projekto veiklų
tikslinimas ir
papildymas

Projekto
Pasikeitus komandų
aptarimas,
sudėčiai, reikia aptarti ir
veiklų
susiderinti dabą
mokyklose
įgyvendinant projektą
planavimas
mokykloje
Tolesnių
projekto veiklų
Pagal planą dirbti
iki balandžio 1
lengviau
d. papildymas

Suderinta veikla
mokyklų
kūrybinėse
komandose

Kūrybinių komandų
susitikimų skaičius
ir aktyvumas

Susitikimų medžiaga

Papildytas veiklų
planas sausio kovo mėn.

Sudarytas planas

---

Programos planas

Galimos grėsmės
pristatymo metu ir jų
neutralizavimo
priemonės

Reikia suderinti
Mokymai rajono
Paruoštos
pristatymo programas,
kūrybinei
pristatymo
jas apgalvoti, kaip
komandai
programos gairės
geriau viską organizuoti

19

Klasių auklėtojai,
dirbsiantys su vaikais

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
Planuoti veiklas
projekto konsultantai
Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
projekto konsultantai

Pasiruošimas
mokyklose

Viską suderinti mokyklų
kūrybinėse komandose

Paruošta
pristatymo
programa

Programos planas

Tikslaus programos
plano suderinimas

Mokyklų kūrybinės
komandos nariai

Pristatymai
mokyklose

Mokyklų mokinių
supažindinimas su
projekto eiga
mokykloje, rajone ir
šalyje

Pristatymas

Renginiai (dalyvių
skaičius,
aktyvumas,
pasitenkinimo lygis)

Planuojamas dalyvių
skaičius

Mokyklų kūrybinių
komandų nariai, klasių
auklėtojai, mokiniai

Sužinoti
mokinių
nuomonę apie
pasitikėjimą

Reikia žinoti, kas
aktualu patiems
vaikams

Gauti duomenys Apklaustų, įtrauktų į
Mokinių nuomonės
Projekte dalyvaujančių
pasitikėjimo
diskusijas mokinių
apie pasitikėjimo
mokyklų atrinktų klasių
programos kūrimui
skaičius
ugdymo poreikį tyrimas
mokiniai

Tyrimas dėl
mokinių
lūkesčių kuriant
Pasitikėjimo
savimi ugdymo
programą

Reikia žinoti, kas
aktualu patiems
vaikams

Gauti duomenys Apklaustų, įtrauktų į
pasitikėjimo
diskusijas mokinių
programos kūrimui
skaičius

20
Pasiruošimas
projekto
pristatymui
mokyklų
mokiniams ir
pristatymas,
tyrimas, nuomonių
išsiaiškinimas
21

22

23

24

Pasikeitus projekto
veikloms
(sprendžiamos ne
Sudarytos
atskiros mokyklų
Atnaujinti mokyklų
Sudarytos naujos
naujos mokyklų problemos, o bendra
kūrybines
mokyklų kūrybinės
kūrybinės
rajono problema), reikia
komandas
komandos
komandos
sudaryti naujas
komandas iš
pasikeitusią problemą
spręsti norinčių asmenų

Komandų sudėčių
pasikeitimas

Efektyvaus
bendradarbiavim
o

Mokinių nuomonės,
koks turi būti
Pasitikėjimo savimi
ugdymo programos
turinys, tyrimas

Projekte dalyvaujančių
mokyklų atrinktų klasių
mokiniai

Komandų sąrašų

Mokyklų darbuotojai savanoriai, galbūt
mokiniai ir tėvai savanoriai

Planuoti
numatant
galimas
grėsmes ir jų
įveikimo būdus

Pokalbiai,
diskusijos,
apklausos,
darbas
grupėse
Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai

Mokyklų kūrybinės
komandos reguliariai
susitinka aptarti tolesnių
projekto veiklų ir jas
įgyvendina
2013-02-26 kūrybinės
Rajono kūrybinės
komandos susitikimo metu
komandos
papildytas sausio - kovo
susitikimo metu
mėn. veiklų planas

Diskusija,
pokalbiai,
darbas
grupėse

2013-02-26 kūrybinės
Rajono kūrybinės
komandos susitikimo metu
komandos
aptartas projekto
susitikimo metu
pristatymas mokiniams

Mokyklų
kūrybinių
komandų
susitikimai

Mokyklų
Diskusija,
2013-02-26 - 2013-03-10
Planuoti
kūrybinių
pokalbiai,
mokyklose mokyklų
numatant
komandų
darbas
kūrybinių komandų
galimas
susitikimų metu,
grupėse,
susitikimų metu sudaryti
grėsmes ir jų
įtraukiant klasių
susirašinėjimas
detalią pristatymo mokyklose
įveikimo būdus
auklėtojus,
el. paštu
mokiniams programą
mokinius
Organizuoti
renginius,
Iki 2013-03-20 mokyklose
sudominant kuo
Atskiri
pristatyti projekto jau įvykę
daugiau
pristatymai
rezultatai bei dar laukiamos
mokinių, kad
Renginys
mokyklose klasių
veiklos mokiniams; į
jiems būtų
valandėlių metu savivaldybės modelio kūrimą
įdomu ir kad jie
įtraukti mokiniai
norėtų dalyvauti
projekto veikose
Sudominti
2013 m. kovo mėn. LL2
mokinius,
pristatymo mokiniams klasių
Pokalbiai,
Klasių valandėlių
skatinti juos
valandėlių metu sužinoti
anketavimas
metu
atvirai išsakyti
mokinių lūkesčiai dėl
savo nuomonę
pasitikėjimo ugdymo
2013 m. kovo mėn. LL2
Sudominti
pristatymo mokiniams metu
mokinius,
Pokalbiai,
Klasių valandėlių sužinoti mokinių lūkesčiai,
skatinti juos
anketavimas
metu
kokia turėtų būti pasitikėjimo
atvirai išsakyti
savimi ugdymo programa
savo nuomonę
(Tyrimas 2)

Sudominti klasių
auklėtojus
projektu

Pokalbiai,
diskusija

Mokyklos
darbuotojų
susirinkimas
kiekvienoje
mokykloje

Iki kovo 20 d atnaujintos
mokyklų kūrybinės
komandos, įtraukti klasių
auklėtojai - savanoriai

Pasitikėjimo
savimi ugdymo
programos
25 pradinis variantas

Programos
kūrimas

Kad visi vaikai būtų
sistemingai mokomi
pasitikėjimo savimi

Sukurta
pasitikėjimo savimi
ugdymo programa
(pradinis variantas)

Pasirinkti
konkrečias 12
temų

Kad sukurti mokykloms
aktualią programą

Pasirinktos
tinkamos temos

Sužinoti kuo
dagiau apie
Mokiniai, mokytojai, kiti
pasitikėjimą ir jo
mokyklų darbuotojai,
ugdymą įvairiais
tėvai, mokiniai,
amžiaus
savivaldybės ir mokyklų
tarpsniais, apie
kūrybinės komandos,
pasitikėjimo
projekto konsultantai
savimi ugdymo
metodikas ir kt.

Sukurtas pradinis
programos
variantas

Kaip galima ugdyti
pasitikėjimą

Temų aktalumas

Sužinoti mokyklų
lūkesčius

Mokyklų kūrybinės
komandos, projekte
dalyvausiančios klasės
ir jų auklėtojai

Sužinoti, ko
labiausiai
trūksta
pasitikėjime
savimi

Kiekvienai
programos
Kad geriau būtų
Mokyklų suformuoti
sričiai parinkti
žinoma, kokia turėtų
siūlomi vaikų
laukiamo vaikų būti Pasitikėjimo savimi raiškos pokyčio
raiškos pokyčio
ugdymo programa
pavyzdžiai
pavyzdžių

Laukiamas vaikų
pokytis

Tyrimo pasitikėjimo
lygiui įsivertinti
instrumento

Mokyklų kūrybinės
komandos

Pagal
laukiammą
pokytį sukurti
anketą pokyčio
įsivertinimui

Projekto veiklų
tikslinimas ir
papildymas

Tolesnių
projekto veiklų
iki liepos 1 d.
papildymas

Pagal planą dirbti
lengviau

Papildytas veiklų
planas 2013 m.
balandžio - birželio
mėn.

Sudarytas planas

---

Pasitikėjimo
savimi įsivertinimo
klausimyno
sukūrimas

Sukursime
įsivertinimo
įrankį

Reikia sukurti
įsivertinimo įrankį pagal
poreikius

Sukurtas
klausimynas

---

Išsiaiškinti, kokį pokytį
matuosime

26
27

28

Programos temų
pasirinkimas
29

Išsiaiškinti, koks
laukiamas vaikų
raiškos pokytis

30
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Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
Planuoti veiklas
projekto konsultantai
Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
projekto konsultantai;
klausimyną išbandyti
turi keli mokiniai.

Sukurti
klausimyną

2013-03-20 kūrybinės
komandos susitikimo metu
nutarta, kadangi
pasitikėjimas savimi apima
labai daug žmogaus savybių
ir gebėjimų (Tyrimas 1),
apsiriboti 3 pagrindinių
Darbas
savimi pasitikinčio žmogaus
grupėse,
kompetencijų ugdymu: 1)
Kūrybinių
diskusijos,
savęs pažinimas, 2)
komandų
pokalbiai,
bendravimo menas, 3) drąsa
susitikimai,
literatūros apie
veikti (verslumas). Aptarti
darbas klasių
pasitikėjimą
mokinių lūkesčiai.
valandėlėse
studijavimas,
Balandžio 10 d. pasirinkta 12
......
konkrečių temų.
Balandžio 17 d. aptarta
programos struktūra.
Gegužės 27 d. parengtas
pradinis programos
variantas (programos
struktūra ir priedai situacijos tyrimas, anketa)
2013 m. kovo 20 - balandžio
Mokyklose 5 d. mokyklos pasirinko
Darbas
darbas klasėse ir
siūlomas temas (Tyrimas 3).
klasėse,
komandose,
Balandžio 10 d. rajono
grupėse,
rajone - darbas
kūrybinės komandos
apklausa
rajono
susitikimo metu buvo
komandoje
atrinkta 12 temų
2013 m. kovo 20 - balandžio
5 d. mokyklos aptarė ir
įvardijo laukiamus vaikų
raiškos pokyčio pavyzdžius,
kurių pagrindu bus kuriama
Mokyklų
Darbas
anketa (Tyrimas 4).
kūrybinėse
grupėse
Balandžio 10 d. rajono
komandose
kūrybinės komandos
susitikimo metu pagal juos
buvo suformuoti anketos
klausimai pokyčio
įsivertinimui
2013-04-10 kūrybinės
Darbas
Per kūrybinės
komandos susitikimo metu
grupėse,
komandos
papildytas 2013 m.
diskusijos,
susitikimą
balandžio - birželio mėn.
pokalbiai
veiklų planas
2013-04-10 kūrybinės
komandos susitikimo metu
Per kūrybinės
Diskusijos,
pradėtas kurti klausimynas,
komandos
pokalbiai
2013-04-23 patikslinti
susitikimus
klausimai ir baigtas
klausimyno kūrimas
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Programos temų
kūrimo
pasiskirstymas
tarp mokyklų

Reikia
pasiskirstyti
programos
temas tarp
mokyklų

Reikia pasidalinti
darbais

Paramos paketo
panaudojimo
aptarimas

Aptarti tinkamą
paramos
paketo
panaudojimą

Reikia tinkamai
paskirstyti gaunamą
paramą

Tyrimas apie
mokinių
pasitikėjimą
savimi

Nustatysime
dabartinį
mokinių
pasitikėjimo
savimi lygį

Susitarta, kuri
mokykla kurią temą
rengia

Pasiskirstytos
temos pagal
mokyklas

---

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinės komandos

Išsiaiškinti kiekvieno
Pasirinkta optimali
savivaldybės kūrybinės Savivaldybės ir mokyklų
Sudarytas paramos
paramos paketo
komandos nario
kūrybinės komandos,
paketas
paslaugų sudėtis
lūkesčius, sužinoti
projekto konsultantai
pasiūlymus

Tinkamai
pasiskirstyti
darbais

Diskusijos,
pokalbiai

Tinkamai
paskirstyti
paramą

Diskusijos,
pokalbiai,
apklausa

Tinkamai atlikti
tyrimą

Anketavimas

34

35
Projekto veiklų
tikslinimas ir
papildymas
36

37

Programos temų
kūrimo
pasiskirstymas
mokyklose tarp
rengėjų

Tolesnių
projekto veiklų
iki projekto
pabaigos
planavimas
Reikia
pasiskirstyti
programos
temas
mokyklose tarp
rengėjų

Projekto veiklų
pristatymas

Pristatysime
projekto jau
įvykusias
veiklas

Mokymai
programos 6 tema
„Dialogo menas“

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Pamatuoti pasitikėjimą
prieš programos
Nustatytas mokinių
įgyvendinimą reikia
ir mokytojų
tam, kad galėtume
pasitikėjimo lygis
spręsti apie kuriamos
programos efektyvumą

Pasitikėjimo lygis

Sukurtos anketos apie
pasitikėjimo
įsivertinimą pildymas
mokyklose

Sudarytas planas

---

Pagal planą dirbti
lengviau

Papildytas veiklų
planas 2013 m.
birželio - 2014 m.
gegužės mėn.

Reikia pasidalinti
darbais mokyklose

Susitarta, kuris
Pasiskirstytos
asmuo kurią temą
temos pagal
rengia
atsakingus asmenis

Projekto viešinimas,
mokyklų komandų
susipažinimas

Įvykęs renginys,
glaudesnis
bendradarbiavimas

Dalyvių skaičius

Mokiniai,
dalyvausiantys
programoje, ir
kontrolinė grupė.
Klasių auklėtojai

Savivaldybės kūrybinės
komandos nariai,
Planuoti veiklas
projekto konsultantai

Kas mokyklose kokią Savivaldybės ir mokyklų
temą rengs
kūrybinės komandos

Dalyvių sąrašai

Tinkamai
pasiskirstyti
darbais

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai, projekto
Renginių
konsultantai, rajono
organizavimas
vadovai, MTC atstovai,
mokinių tėvai

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai

Kūrybinių
komandų
susitikimai

Mokyklų ir
2013-04-23 kūrybinės
savivaldybės
komandos susitikimo metu
kūrybinių
pritarta galutiniam temų
komandų
pasiskirstymui tarp mokyklų
susitikimų metu
El. paštu sužinoti
rajono kūrybinės
2013-04-23 kūrybinės
komandos
komandos susitikimo metu
lūkesčius ir
sudarytas paramos paketo
nuomones,
paslaugų sąrašas, 2013-05apibendrinti,
16 susitikimo metu
susitikimo metu
patikslintas galutinis
apsispręsti dėl
paramos paketo sudėties
paramos paketo
variantas
sudarymo
2013 m. gegužės mėn.
Klasių valandėlių
mokyklose vyko tyrimas,
arba kitu
mėnesio pabaigoje
tiriamiesiems
apibendrinti tyrimo rezultata,
patogiu metu
kurie pristatyti birželio 11 d.
LL2 rajoniniame renginyje
2013-05-16 kūrybinės
Rajono kūrybinės komandos susitikimo metu
komandos
papildytas 2013 m. birželio susitikimo metu
2014 m. gegužės mėn.
veiklų planas
Mokyklų
2013-05-27 rajono kūrybinės
kūrybinių
komandos susitikimo metu
komandų
aptartas programos temų
susitikimų metu,
pasiskirstymas tarp jų
el. paštu
rengėjų

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai,
pristatymai

Renginys

Vyko savivaldybės
administracijos didžiojoje
salėje 2013-06-11 d. 8.45 17.30 val. Dalyvavo 52
asmenys. Pristatytas
projekto įgyvendinimas
šalyje ir rajone. Pristatyti
Pasitikėjimo savimi tyrimo
rezultatai.

Paskaita,
seminaras

Savivaldybės
patalpose;
dalyvauja
savivaldybės ir
mokyklų
komandų nariai

Vyko savivaldybės
administracijos didžiojoje
salėje 2013-06-11 d.
Dalyvavo 52 asmenys
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Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Dalyvių skaičius

Dalyvių sąrašai

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Kad tinkamai parengti
programos temas

Grupės narių
susipažinimas,
darbų
pasiskirstymas tarp
grupės narių

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Rengsime
pasirinktą
programos
temą

Reikia parengti
programą

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Darbas projekto
temų rengimo
grupėse (grupių
suformavimas ir
kt.)

Suformuosime
darbo grupes
programos
temų rengimui

Mokymai
programos 5 tema
„Pozityvus
mąstymas“

Programos 6
temos rengimas

Dalyvių skaičius,
sudaryti grupių
darbo planai

Darbas
grupėse,
diskusijos,
pokalbiai,
pristatymai

Savivaldybės
administracijos
patalpose,
renginio metu

Dalyvių sąrašai

Savivaldybės ir mokyklų Planuoti veiklas,
kūrybinių komandų
pasiskirstyti
nariai
darbais

Dalyvių skaičius

Dalyvių sąrašai

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Dalyvių sąrašai

Atsakingi už temos
rengimą asmenys,
savivaldybės kūrybinės
komandos nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Gilintis į pasirinktą
temą, medžiagos
paieška, literatūros
sąrašo sudarymas,
savišvieta

Programos temų
rengimo grupės,
mokiniai, tėvai

Bendradarbiauti,
organizuotis
darbą grupėje,
susisteminti
informaciją

Darbas
grupėse

Iki 2013 m. spalio 1 d.
Telefonu, el.
parengti pirminiai visų
paštu, susitikimai programos temų (išskyrus 1
ir 12) variantai

Atsižvelgti į nutarimus
ir toiau gilintis į
pasirinktą temą,
medžiagos paieška,
literatūros sąrašo
sudarymas, savišvieta

Programos temų
rengimo grupės,
mokiniai, tėvai

Bendradarbiauti,
organizuotis
darbą grupėje,
susisteminti
informaciją,
atsižvelgti į kitų
nuomonę

Darbas
grupėse

Spalio 8 d. vyko bendras
rajono ir mokyklų kūrybinių
komandų susitikimas, kurio
Telefonu, el.
metu priimti reikiami
paštu, susitikimai
susitarimai (dalyvavo 35
asmenys). Iki lapkričio 10 d.
patikslintos programos
temos

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras
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Parengti
Pasitikėjimo
savimi ugdymo
programos temų
43 pirminiai variantai

44

Rengsime
programos
temas

Kad parengtume
programą

Parengtos temos, į
Parengtos pirminės
jų rengimą
temos
įsitraukiusių grupių
narių skaičius

Susitarti dėl
Pasitikėjimo
Priimsime
Susitarimas dėl
ugdymo
susitarimus dėl
programos temų
Kad programa būtų
programos temų
programos
tikslesnės
vientisa, atskiros temos
rengimo tikslesnės temų tikslesnės
struktūros ir turinio
derėtų tarpusavyje
struktūros, kas ir
struktūros ir
bei pakoreguotos
kaip turi būti
turinio
temos
aprašoma
Mokymai
programos 7 tema
„Konfliktų
sprendimo menas“

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Mokymai
programos 8 tema
„Viešas
kalbėjimas“

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Patikslintos
programos temos

Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Dalyvių skaičius

---

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai

Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Dalyvių skaičius

---

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai
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Vyko savivaldybės
administracijos didžiojoje
salėje 2013-06-11 d. Išrinkti
programos temų rengimo
grupių vadovai. Susitarta dėl
temos struktūros ir dėl temų
rengimo terminų. Sudaryti
temų rengimo grupių darbo
planai.

Savivaldybės
patalpose;
Mokymai vyko 2013-09-27
dalyvauja
Ignalinos Česlovo Kudabos
savivaldybės ir progimnazijoje. Dalyvavo 21
mokyklų
asmuo
komandų nariai
Darbas temų
kūrimo grupėse, Programos tema parengta
darbas su
2013 m. rugsėjo mėn.
mokiniais

Savivaldybės
patalpose;
dalyvauja
savivaldybės ir
mokyklų
komandų nariai
Savivaldybės
patalpose;
dalyvauja
savivaldybės ir
mokyklų
komandų nariai

Mokymai vyko 2013-10-29
Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijoje

Mokymai vyko 2013-10-30
Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijoje

Pasitikėjimo
savimi ugdymo Apibendrinsime
Apbendrinsime darbo
programos kūrimo iki 2013-10-30
grupėse kuriant atskiras
ir Savivaldybės
atliktus
programos temas
lyderystės plėtros
programos
rezultatus
modelio ataskaitos kūrimo darbus
(II)

Tęsiamas
pasitikėjimo savimi
ugdymo programos
kūrimas (parengtas
antrasis programos
variantas)
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„Drąsa veikti“ (9 –
12 temos) –
renginio
mokyklose
organizavimas.
Skatinti
Kad mokiniai išmoktų
Mokinių įgalinimo mokinius veikti,
Renginiai
organizuoti, kurti, veikti,
veiklas įtraukti į
būti
mokyklose
pasitikėti savimi
mokyklų veiklos
kūrybiškiems
planus (mokyklos
mokinių tarybos,
rajono mokinių
48 organizacijos)
Rengsime
Programos temų
Parengta
pasirinktą
Reikia parengti
pildymas ir
pasirinktos temos
programos
programą
koregavimas
medžiaga
49
temą

Recenzuosime
kolegų
Išmokti recenzuoti
parengtas
programos
temas

Kad programa būtų
kokybiškesnė

Iki spalio 30 d. patikslintas
Ignalinos rajono
savivaldybės lyderystės
plėtros modelio pavadinimas
„Verslumo skatinimas
Apjungti darbo
ugdant pasitikėjimą“,
grupėse
Darbas
suformuotas modelio tikslas
rezultatus,
Darbas
programos temų
ir uždaviniai, aptarti siekiami
Mokiniai, mokytojai, kiti
atsižvelgti į
grupėse,
kūrumo grupėse,
rezultatai, parengtas
mokyklų darbuotojai,
mokyklų
diskusijos,
savivaldybės ir
Sukurtas antrasis Darbo programos temų
modelio aprašas.
tėvai, mokiniai,
bendruomenių
pokalbiai,
mokyklų
(tarpinis) programos
kūrimo grupėse
Patikslintas Pasitikėjimo
savivaldybės ir mokyklų (mokinių, tėvų, literatūros apie
kūrybinių
variantas
rezultatai
ugdymo programos
kūrybinės komandos,
mokytojų)
pasitikėjimą
komandų
pavadinimas, suformuotas
projekto konsultantai
pasiūlymus dėl studijavimas,
susitikimai,
programos tikslas ir
pasitikėjimo
......
darbas klasių
uždaviniai, susitarta dėl
programos
valandėlėse
tikslesnės programos temų
pradinio varianto
rengimo struktūros ir turinio.
Prengtas savivaldybės
modelio aprašas, sukurta
Pasitikėjimo ugdymo
programos pradžia.

Renginių skaičius,
dalyvių skaičius

Mokinių aktyvumas

Mokyklų kūrybinių
komandų nariai,
mokiniai

Aktyvinti
mokinius

Renginiai, jų
organizavimas

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Dalyvių sąrašai

Atsakingi už temos
rengimą asmenys,
savivaldybės kūrybinės
komandos nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Kokybiškiau
Dalyvavusių dalyvių
parengtos
skaičius, programos
programos temos
temų kokybė

Dalyvių sąrašai,
programa

Pagilinti
pasirinktos
Savivaldybės ir mokyklų
temos žinias,
kūrybinių komandų
išmokti tinkamai
nariai
vertinti kitų
darbą

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Dalyvių sąrašai

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai

Susitikimas,
mokymai
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Mokymai
programos 1 – 4
temomis „Savęs
pažinimas“
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Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Dalyvių skaičius

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Mokyklose

2013-2014 m. m. pradžia
(rugsėjis - lapkritis)

Darbas temų
2013 m. spalio 20 - lapkričio
kūrimo grupėse,
10 d. Pakoreguotos
darbas su
programos temos. Parengta
mokiniais
programos pradžia.
2013 m. lapkričio 20 d.
bendrame rajono ir mokyklų
Savivaldybės
LL2 komandų susitikime dar
patalpose;
kartą prisiminti modelio ir
dalyvauja
programos tikslai ir
savivaldybės ir
uždaviniai, kalbėta apie
mokyklų
reikalavimus programai,
komandų nariai
priimti susitarimai dėl
recenzavimo, parengta
recenzijos pateikimo forma
Savivaldybės
patalpose;
Mokymai vyko 2013 m.
dalyvauja
lapkričio 22 d. Ignalinos
savivaldybės ir
rajono savivaldybės
mokyklų
administracijoje
komandų nariai

Programos temų
pildymas ir
koregavimas

Rengsime
pasirinktą
programos
temą

Reikia parengti
programą

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Kokybiškiau
parengtos
programos temos

Recenzijos, jų
skaičius

Pasirinktą programos
temą

Atsakingi už temos
rengimą asmenys,
savivaldybės kūrybinės
komandos nariai

Recenzijas

Visi programos kūrėjai
mokyklose

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Paskaita,
seminaras

Darbas temų
kūrimo grupėse,
darbas su
mokiniais
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Programos temų
recenzavimas

Recenzuosime Kad būtų kokybiškesnė
pasirinktą temą
programa

Recenzuoti
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Atsakingi už temos
Dalyvavusių dalyvių
Išmokti teikti ir
rengimą asmenys,
skaičius, recenzijų Recenzijas, programą
priimti grįžtamąjį
savivaldybės kūrybinės
kokybė
ryšį
komandos nariai

Išmokti teikti ir
priimti grįžtamąjį
ryšį

Aptarsime
patektas
recenzijas,
diskutuosime

Kad programa būtų
kokybiškesnė

Pagal pateiktas
recenzijas
pakoreguota
programa

Programos temų
pildymas ir
koregavimas

Toliau
tobulinsime
pasirinktą
programos
temą

Reikia parengti
programą

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

Parengta
pasirinktos temos
medžiaga

PUP pirmasis
išbandymas su
mokiniais

PUP temų
išbandymas
praktiškai

Kad programa būtų
kokybiškesnė ir patiktų
mokiniams

Pagal mokinių
pasiūlymus
pakoreguota
programa

Programos temas:
mokinių pateikti
pasiūlymai

Individualus ir
Individualus ir
grupinis darbas grupinis darbas
temos kūrėjų
temos kūrėjų
grupelėse
grupelėse

2013-12-12 parengtos
programos temų recenzijos

Susitikimas,
mokymai

Savivaldybės
patalpose;
dalyvauja
savivaldybės ir
mokyklų
komandų nariai

2013 m. gruodžio 17 d.
bendrame rajono ir mokyklų
LL2 komandų susitikime
aptartos recencijos, priimti
susitarimai dėl tolimesnio
darbo.

Grįžtamasis
ryšys:
atsižvelgimas į
pateiktas
recenzijas

Darbas temų
kūrimo grupėse

Iki 2013 m. gruodžio 20 d.
pagal pateiktas recenzijas
pakoreguota Pasitikėjimo
ugdymo programa.
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Programos temas

Mokinių pasiūlymus
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Atsakingi už temos
rengimą asmenys,
savivaldybės kūrybinės
komandos nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

2013 m. lapkričio 20 gruodžio 1 d. mokyklose,
atsižvelgus į recenzavimo
formą ir rekomendacijas,
patikslintos programos
temos.
2012-01-01 parengta
programa pateikta
recenzavimui.

2013 m. gruodžio 20 - 2014
Darbo
Išmokti priimti
m. sausio 27 d. Pasitikėjimo
Visi programos kūrėjai
pamokoje metu
grįžtamąjį ryšį iš
Klasių valandėlės ugdymo programa išbandyta
mokyklose, mokiniai
naudojami
mokinių
praktiškai su mokiniais,
metodai
gautas grįžtamasis ryšys

Baigiamas
pasitikėjimo savimi
ugdymo programos Sukurtas trečiasis
Pasitikėjimo
temų rengimas ir
(tarpinis)
Mokiniai, mokytojai, kiti
savimi ugdymo Apibendrinsime
Apbendrinsime darbo kūrimas (parengtas pasitikėjimo ugdymo
mokyklų darbuotojai,
programos kūrimo iki 2013-01-30
Darbo programos temų
grupėse kuriant atskiras
trečiasis
programos
tėvai, mokiniai,
ir Savivaldybės
atliktus
kūrimo grupėse
programos temas
programos
variantas, parengtas
savivaldybės ir mokyklų
lyderystės plėtros
programos
rezultatai
rezultatus
variantas),
savivaldybės
kūrybinės komandos,
modelio ataskaitos kūrimo darbus
patikslintas
lyderystės plėtros
projekto konsultantai
(III)
savivaldybės
modelio aprašas
lyderystės plėtros
modelis

Apjungti darbo
grupėse
Darbas
2013 m. gruodžio mėn.
rezultatus,
programos temų
parengtas trečiasis
Darbas
atsižvelgti į
kūrumo grupėse,
Pasitikėjimo ugdymo
grupėse,
mokyklų
savivaldybės ir
programos programos
diskusijos,
bendruomenių
mokyklų
varinatas, kuris nuo 2013 m.
pokalbiai,
(mokinių, tėvų,
kūrybinių
gruodžio mėn. pabaigos
literatūros apie
mokytojų)
komandų
išbandomas mokyklose.
pasitikėjimą
pasiūlymus dėl
susitikimai,
2014-01-20 parengta tarpinė
studijavimas
pasitikėjimo
darbas klasių
ataskaita apie modelio
programos
valandėlėse
kūrimą
pradinio varianto
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Pasitikėjimo
ugdymo
programos temų
pildymas ir
koregavimas

Toliau
tobulinsime
pasirinktą
programos
temą

Reikia parengti
programą

Parengta pasirinkta Parengta pasirinkta
tema
tema

Programos temas

Atsižvelgti į
Atsakingi už temos
įvairias
rengimą asmenys,
nuomones, rasti
savivaldybės kūrybinės
visiems tinkamą
komandos nariai
sprendimą

Darbas
grupėse

Darbas temų
kūrimo grupėse

Pagal recenzijas ir
atsižvelgiant į mokinių
nuomonę pakoreguota
programa.
2014-02-03 parengtas
naujas programos variantas

Išmokti teikti ir
priimti grįžtamąjį
ryšį

Aptarsime
patektas
recenzijas,
diskutuosime

Kad programa būtų
kokybiškesnė

Pasitikėjimo
ugdymo
programos temų
pildymas ir
koregavimas

Toliau
tobulinsime
programą

Reikia parengti
programą

Pagal pateiktas
recenzijas
pakoreguota
programa

Atsakingi už temos
Dalyvavusių dalyvių
Išmokti teikti ir
rengimą asmenys,
skaičius, recenzijų Recenzijas, programą
priimti grįžtamąjį
savivaldybės kūrybinės
kokybė
ryšį
komandos nariai

Susitikimas,
mokymai
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Programos
išbandymas ir
įvertinimas
(antrasis
išbandymas)

Išbandysime
programą
praktiškai

Mokymai
programos 12
tema
„Kūrybiškumo
ugdymas
naudojant
naująsias
technologijas“

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Išmokti teikti ir
priimti grįžtamąjį
ryšį

Aptarsime
patektas
recenzijas,
diskutuosime
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Parengta pasirinkta
Parengta programa
tema

Atsižvelgti į visų
mokyklų mokinių
pasiūlymus

Atsakingi už temos
Atsižvelgti į
rengimą asmenys,
įvairias
savivaldybės kūrybinės nuomones, rasti
komandos nariai,
visiems tinkamą
mokiniai
sprendimą

Darbas
grupėse,
diskusija

2014 m. vasario 4 d.
bendrame rajono ir mokyklų
Savivaldybės
LL2 komandų susitikime
patalpose;
aptartas programos
dalyvauja
išbandymas su mokiniais, iš
savivaldybės ir
mokinių gautas grįžtamasis
mokyklų
ryšys, priimti bendri
komandų nariai
susitarimai dėl PUP ir dėl
tolimesnio darbo
Iki 2014-02-11 pakoreguotos
PUP temos pagal 2014-0204 priimtus bendrus
Darbas temų
susitarimus. Pakoreguota
kūrimo grupėse ir PUP pateikta pakartotiniam
tarp grupių
recenzavimui PUP
rengėjams bei projekte
nedalyvaujančių mokyklų
pedagogams

Mokiniai ir mokytojai,
dalyvavę projekte ir
2014 m. vasario 12 - kovo 7
nedalyvavę. Įtrauksime
Atsižvelgti į
Darbo
d. antrą kartą išbandytos
Programa didina
Mokinių ir mokytojų
Ignalinos r. Didžiasalio
įvairias
Kad nustatyti
pamokoje metu
visos PUP temos, įtraukiant
mokinių
Pasitikėjimo lygis
pasitikėjimo savimi
"Ryto" gimnazijos
nuomones, rasti
Klasių valandėlės
programos poveikį
naudojami
ir temų rengime
pasitikėjimą savimi
lygio rodikliai
Kauno r. Akademijos visiems tinkamą
metodai
nedalyvavusius asmenis bei
Ugnės Karvelis
sprendimą
mokyklas
gimnazijos
bendruomenes
Mokymai vyko 2014 m.
Savivaldybės
vasario 28 d. Ignalinos
patalpose;
rajono savivaldybės
dalyvauja
administracijoje.
Gilesnės
Savivaldybės ir mokyklų
Pagilinti
savivaldybės ir
Reikia geriau išmanyti
Paskaita,
Mokymuose dalyvavo 45
pasirinktos temos
Dalyvių skaičius
--kūrybinių komandų
pasirinktos
mokyklų
rengiamas temas
seminaras
asmenys iš visų rajono
žinios
nariai
temos žinias
komandų nariai
bendrojo ugdymo mokyklų
bei kitų rajono
(ne tik dalyvaujančių
švietimo įstaigų
projekte) ir iš kitų švietimo
atstovai
įstaigų.
2014 m. kovo 10 d.
bendrame rajono ir mokyklų
LL2 komandų susitikime
aptartas programos antrasis
Atsakingi už temos
Savivaldybės
išbandymas su mokiniais,
rengimą asmenys,
Pagal pateiktas
patalpose;
priimti bendri susitarimai dėl
Dalyvavusių dalyvių
savivaldybės kūrybinės Išmokti teikti ir
Kad programa būtų
recenzijas
Susitikimas,
dalyvauja
PUP tikslinimo, iliustravimo
skaičius, recenzijų Recenzijas, programą
komandos nariai,
priimti grįžtamąjį
kokybiškesnė
pakoreguota
mokymai
savivaldybės ir
ir tolimesnio darbo.
kokybė
asmneys iš kitų
ryšį
programa
mokyklų
Susitarta iki kovo 19 d.
mokyklų, recenzavę ir
komandų nariai
pateikti galutinius temų
išbandę PUP
variantus, iki 24 d. parengti
PUP recenzavimui ŠMM, iki
kovo 28 d. iliustruoti
programos temas.

Savivaldybės
lyderystės plėtros
modelio
aprašymas

Aprašysime
savivaldybės
lyderystės
plėtros modelį

Apibendrinsime darbo
patirtį

Aprašytas
savivaldybės
lyderystės kelias
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Mokymai „Pamoka
kitaip“ (kaip dirbti
su vaikais pagal
parengtą
programą)

Mokysimės
kuriamos
programos
temomis

Reikia geriau išmanyti
rengiamas temas

Gilesnės
pasirinktos temos
žinios

Parengtas
Savivaldybės kūrybinės
lyderystės plėtros
komandos nariai,
Reflektuoti,
modelio "Verslumo Dalyvių nuomonių apie
formaliųjų ir
apžvelgti bendrą
skatinimas ugdant
dalyvavimą procese
neformaliųjų lyderystės
įgytą patirtį
pasitikėjimą"
studijų dalyviai
aprašas

Dalyvių skaičius

Dalyvių sąrašai

Savivaldybės ir mokyklų
kūrybinių komandų
nariai

Pagilinti
pasirinktos
temos žinias

Individualūs
aprašymai,
darbas
grupėse

Paskaita,
seminaras
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Ignalinos rajono
Parengsime
savivaldybės
lyderystės
lyderystės plėtros
plėtros modelio
modelio aprašo
kūrimo aprašą
rengimas

Projekto ataskaita

Parengtas modelio
aprašas
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Kad projekte
Visa rajono
Pasirengti PUP
Surengsime
nedalyvavę mokytojai bendruomenė žino
pristatymui rajono PUP pristatymo žinotų, kaip dirbti su
apie PUP ir ją
švietimo
renginį
PUP Pristatysime PUP
įgyvendina
bendruomenei
savivaldybėje
šalies švietimo
Šalies švietimiečiai
atstovams
žino apie PUP

Pasitikėjimo
Pasitikėjimo savimi
programos
ugdymo programa, visi
efektyvumą,
atlikti tyrimai, visų
Ignalinos rajono
Parengti išsamią
bendravimo tarp savivaldybės kūrybinės savivaldybės kūrybinė ataskaitą, kuri
mokyklų, mokyklų komandos susitikimų
komanda, projekto
būtų naudinga
bendruomenių,
protokolai, informacija
konsultantai
kitiems
savivaldybės
apie projektą rajono
pokyčius
spaudoje, internete, kt.

Renginio dalyvių
skaičius

Dalyvių sąrašai

Visos rajono švietimo
įstaigos

Surengti bendrą
visų mokyklų
renginį

Rajono kūrybinei
2014 m. kovo 10 d.
komandai
susitiūkime susitarta
bendraujant el.
parengti modelio aprašymą,
paštu, telefonu ir
iki kovo 31 d. darbas atliktas
kt.
Savivaldybės
patalpose;
dalyvauja
savivaldybės ir
mokyklų
komandų nariai
bei kitų rajono
švietimo įstaigų
atstovai

Aptarimas,
darbas
grupėse,
dokumentų
analizė

Rajono kūrybinės
komandos
Iki 2014-04-30 rajono
susitikimų metu, kūrybinė komanda bendrai
bendravimas el. parengė lyderystės plėtros
paštu, telefonu ir
modelio aprašymą.
kt.

Temų
pristatymas
grupėmis

Savivaldybėje

Renginys vyko gegužės 14
d. Renginio planas
sudarytas balandžio 9 d.
komandos susitikime,
patikslintas balandžio 30 d.
susitikime. Konferencijoje
"Nuo pasitikėjimo iki meilės
gimtajam kraštui" dalyvavo
61 asmuo. Dalyvavo ir kitų
šalies savivaldybių atstovai.

Darbo grupės
susitikimas

Parengtas Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos
sprendimo projektas dėl
pritarimo PUP įgyvendinimui
rajono mokyklose. Buvo
nutarta netvirtinti PUP rajono
taryboje, bet jai pritarti
savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu. PUP
pritarta Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus2014-05-21
įsakymu Nr. V2-354
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Galutinis PUP
Aptarsime
parengimas teikti
Kad pamatytume, ar
parengtą PUP
pritarimui rajono
viskas tikrai kokybiška
galutinį variantą
taryboje

PUP pateikta
rajono tarybai

PUP

Laimingas, savimi
ir kitais pasitikintis
žmogus, kuriantis
gerovę savo krašte

Pasitikėjimo lygis,
sumažėjęs
nedarbas rajone
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Pradėti PUP
įgyvendinimą
rajono bendrojo
ugdymo
mokyklose

Kad didėtų vaikų ir
Įgyvendinsime mokytojų pasitikėjimas
PUP praktiškai savimi, gerėtų verslumo
įgūdžiai

PUP

Rajono komandos
nariai, konsultantai

--

Mokymai vyko 2014 m.
balandžio 15 d. Ignalinos
rajono savivaldybės
administracijoje.
Mokymuose dalyvavo 45
asmenys iš visų rajono
bendrojo ugdymo mokyklų
(ne tik dalyvaujančių
projekte) ir iš kitų švietimo
įstaigų

Pokalbis

PUP įgyvendinimas įtrauktas
į mokyklų bendruosius
ugdymo planus nuo 2014-0901

