Projektas „Lyderių laikas 3“
Kalvarijos savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narių
stažuotės Prienų rajono savivaldybėje ataskaita
Stažuotės laikas: 2018 m. birželio 8 d.
Stažuotės vieta: Prienų rajono savivaldybės ugdymo ir kt. įstaigos: Prienų švietimo pagalbos
tarnyba, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Išlaužo pagrindinė mokykla.
Stažuotės dalyviai: Kalvarijos savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos šeši nariai.
Stažuotės turinys, patirtys ir nauda Kalvarijos savivaldybės įgyvendinamam pokyčio
projektui „Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimas stiprinant ugdymo
praktikos kokybę – vaiko pažangai“
Prienų švietimo pagalbos tarnyboje mus sutiko šios tarnybos direktorė Danutė
Stankevičienė, Rimvydas Zailskas, Prienų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas,
ir vyr. specialistė Renata Pavlavičienė.
Švietimo skyriaus vedėjas R.Zailskas noriai dalijosi patirtimi ir pristatė tarpinstitucinio
bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo sistemą Prienų rajono švietimo įstaigoms. Buvo pabrėžta,
kad LL2 idėjos ir sukurtas pokyčio modelis savivaldybėje yra gyvybingas ir tvarus, nes Prienų
rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas skleistis visų
mokyklų bendruomenių narių atsakingam bendradarbiavimui, geranoriškam bei išmanančiam
(profesionaliam) mokyklų ir jų savininko (steigėjo) partneriškumui, kiekvieno bendruomenės nario
augimui bei sėkmei. Vedėjas akcentavo, kad savivaldybėje yra taikomas švietimo paslaugų kokybės
gerinimo modelis, todėl pamažu keičiantis vertybinėms nuostatoms rajono mokyklose, gerėja
mokinių pasiekimai.
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė papasakojo, kaip tęsiamos ir
plėtojamos lyderystės plėtros savivaldybėje modelio veiklos siekiant, kad kiekvienas mokyklos
bendruomenės narys veiktų kaip lyderis, skatinantis mokinių mokymąsi. R.Pavlavičienė
pasidžiaugė, kad savivaldybės kūrybinei komandai pavyko sukurti labai aiškios struktūros
lyderystės plėtros modelį. Jos nuomone, būtent aiškumas ir konkretumas yra šio modelio tvarumo
pagrindas. Šiandien mokyklų kūrybinės komandos svarsto klausimus, susijusius su projekto veiklų
savalaikiškumu, atlieka projekto įgyvendinimo stebėseną, koordinuoja įsitraukimą skatinančių
iniciatyvų išbandymą, organizuoja ekskursijas į inovatyviai dirbančias mokyklas ir jų aptarimus,
derina mokyklų bendruomenių ir politikų susitikimų grafikus, atlieka tėvų nuomonės tyrimus dėl
bendradarbiavimo skatinimo, kurių išvadomis remiantis tobulinamas bendradarbiavimas.
R.Pavlavičienė akcentavo, kad modelio sėkmę, matyt, lėmė tai, kad mokyklų kūrybinėse
komandose dalyvavo žmonės, kurie taip pat įėjo į kitų grupių (metodinių tarybų, vaiko gerovės
komisijų ir pan.) sudėtis, vadovavo toms grupėms. Tai ugdė jų komandų telkimo, lyderiavimo
įgūdžius. Modelis paskatino ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, leido norintiems aktyviai
dalyvauti procesuose, daryti įtaką mokyklos veiklai, derėjo tiek projekte, tiek mokyklų
strateginiuose planuose aprašytos vertybės.
Stažuotė tęsėsi Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, kur mus maloniai sutiko direktorė Irena
Tarasevičienė ir pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė. Direktorė akcentavo, kad dalyvavimas
LL2 veiklose suaktyvino progimnazijoje mokytojų metodinę veiklą, tapo įprasti mokytojo-mokinio,

mokytojo-mokinio-tėvų, mokytojo-direktoriaus, mokytojo-pavaduotojo ugdymui refleksiniai
pokalbiai. Pasak direktorės, projektas paskatino ir mokinių asmeninį augimą, savarankiškumą bei
iki šiol tebeugdo atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. Mokyklos vadovės pasidalino patirtimi,
kaip mokytojus įtraukia į įsivertinimo procedūras: svarbu parodyti kiekvieno mokytojo nuomonės
svarbą, o siūlymus panaudoti mokyklos veiklos planavimui.
Po pietų mūsų kelias pasuko į Išlaužo pagrindinę mokyklą, kur mus pasitiko direktorė Rasa
Žilinskienė su komanda. Po mokyklos pristatymo direktorė paaiškino, kad dalyvaujant LL2
projekte, buvo suformuotos trys kūrybinės komandos, kurios ir dabar sėkmingai veikia mokykloje.
Mums, stažuotės dalyviams, įsiminė pasakojimas apie organizuojamas refleksijų ir savarankiško
mokymosi dienas, konferencijų organizavimas bei ateities seminaro metodikos pristatymas.
Lankydamiesi Prienų rajono švietimo įstaigose, įsitikinome, kad:
 labai svarbus yra komandų sutelktumas ir pasididžiavimas pasiektais rezultatais,
tikėjimas, kad tai, kas daroma, padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų;
 projekto sėkmę lemia bendri susitarimai, tinkamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Stažuotė Prienų rajone įkvėpė ieškoti naujų idėjų, o pasidalinta patirtis davė minčių, kaip tas
idėjas galima pritaikyti Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose:
 savarankiškų ugdymosi dienų organizavimas;
 įvairių lygmenų refleksiniai pokalbiai;
 duomenų panaudojimas planavimui;
 kompetencijų ugdymas ir jų vertinimas;
 bendruomenės susitarimų vieningas laikymasis;
 tarpinstitucinis bendradarbiavimas - pagalba mokyklai;
 atviro dialogo taikymas visais lygmenimis.
Manome, kad nepristigsime energijos įgyvendindami savo pokyčio projektą „Kalvarijos
savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimas stiprinant ugdymo praktikos kokybę-vaiko
pažangai“.
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