
             
                                                                                                                                                                      
 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 

 

ĮGALINTA LYDERYSTĖ MOKYKLOJE MOKINIŲ UGDYMUI IR UGDYMUISI 

 

„Tokios mokyklos vadovo savybės kaip intelektas, moralė ir meistriškumas yra prielaida pereiti nuo 

vadovavimo, kaip vadybos prie vadovavimo, kaip lyderystės, įkvepiančios ir įgalinančios kitus 

bendruomenės narius, visų pirma mokytojus, būti ne tik besimokančiais,  

bet ir lyderiais mokymuisi“.  Senge ir kt. (2000). 

 

KONFERENCIJOS DATA  

2017-01-04. 

 

KONFERENCIJOS VIETA 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, Kalno g. 34, Pasvalys. 

 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

Mokyklų komandos: vadovai, mokytojai, tėvų atstovai; aukštųjų mokyklų dėstytojai, švietimo 

lyderystės konsultantai. 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS  

Padėti mokyklos bendruomenei suvokti lyderystės įtaką mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui, 

ugdymui(si) ir imtis veiksmų mokymosi kultūros pokyčiams. 

 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00-10.00 Dalyvių registracija. Rytinė kava. 

10.00-10.15 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis. 

10.15-11.00 Lyderystės mokymuisi raiška Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: nacionalinių tyrimų 

rezultatai. Dr. Jūratė Valuckienė, Šiaulių universitetas. 

11.00-11.45 Dalijimasis lyderyste mokykloje: kodėl paprastą idėją taip sunku įgyvendinti.  

Dr. Jolanta Navickaitė, Mykolo Romerio universitetas. 

11.45-12.30 Lyderystės neuromokslai: kaip būti įkvepiančiu mokytoju, mokyklos vadovu. 

Neuromokslininkė dr. Gabija Toleikytė. 

12.30-13.30 Pietūs mokyklos valgykloje. 

13.30-15.00 Darbas grupėse. 

15.00-15.30 Konferencijos apibendrinimas. 

 

PRAKTINĖS KONFERENCIJOS DALIES DARBO KRYPTYS 

1. Mokyklos vadovų lyderystė valdant mokymosi procesus mokykloje. 

2. Mokytojo lyderystės formos, būdai ir veiklos siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, 

ugdymą(si). 

3. Tėvų iniciatyvos mokymosi kultūros pokyčiams. 

 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS PRAKTINĖJE KONFERENCIJOS DALYJE 



1. Pranešimų turinys privalo atitikti konferencijos temą ir tikslą, praktines konferencijos dalies 

darbo kryptis. 

2. Pranešimo trukmė iki 10 min. 

3. Rekomenduojamos pranešimų formos: 

- žodinis pranešimas; 

- stendinis pranešimas; 

- vaizdo pranešimas. 

4. Stendinio pranešimo formatas - A1 vertikalus lapas. Pranešimas turi būti paruoštas 

eksponavimui: nurodyta stendinio pranešimo tema, rengusio(-ių) asmens(-ų) vardas(-ai), pavardė(-

ės), kvalifikacinė kategorija, ugdymo įstaigos pavadinimas.  

 

Pranešimų skaičius ribotas. Dėl patvirtinimo konferencijos organizatoriai su kiekvienu registracijos 

anketą pateikusiu pranešėju susisieks asmeniškai elektroniniu paštu.  

Konferencijoje pristatyta medžiaga dalyviams po renginio bus išsiųsta elektronine forma. 

 

REGISTRACIJOS TERMINAI 

Užpildytas dalyvių registracijos anketas siųsti iki 2016 m. gruodžio 12 d. el. p. 

mokytojusvietimas@gmail.com  

Visi dalyviai, gavę patvirtinamą elektroniniu paštu, privalo registruotis sistemoje www.semiplius.lt 

(nuo 2016 m. gruodžio 12 d.). 

Dalyvių skaičius ribotas! 

 

Telefonai pasiteirauti: +37045152332, +37067310903. 

 

INFORMACIJA APIE DALYVIO MOKESTĮ 

Dalyvio mokestis – 7 €.  

Informacija apie apmokėjimo būdus bei sąlygas pateikta dalyvio registracijos anketoje. 

Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduodamos Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymos. 

 

KŪRYBINĖ KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Danutė Morkūnienė, Pasvalio r. sav. ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja. 

Kristina Prakopienė, Pasvalio r. sav. Metodinės tarybos pirmininkė. 

Gražina Sakalauskienė, Pasvalio r. sav. ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė. 

Audronė Stankevičienė, Pasvalio r. sav. ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė. 

Lina Rauckienė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorė. 

Aida Abukevičienė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. 

 

KŪRYBINIAI PARTNERIAI 

Dr. Jolanta Navickaitė, Mykolo Romerio universitetas. 

Dr. Jūratė Valuckienė, Šiaulių universitetas. 
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