
Švietimo skyrius

Steigėjo parama ir pagalba 

mokykloms plėtojant atvirą dialogą

Ilgalaikis tikslas:

Siekti pozityvios kokybės kultūros kaitos taikant 

švietimo paslaugų kokybės Prienų rajono 

savivaldybėje gerinimo modelį.

Prioritetas:

Ugdymo kokybės gerinimas                              

tobulinant (gerinant)  

ugdymo procesą.
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Švietimo skyrius

Veiklos organizavimo principai

• Ryšys su konkrečiomis mokyklų reikmėmis

• Dėmesys individualiems mokyklų vadovų 
lūkesčiams ir jų įgyvendinimui

• Aktualios ir patikimos informacijos kaupimas bei 
maksimalus jau turimų duomenų naudojimas

• Veiklų dermė ir tęstinumas

• Dėmesys procesams ir visuotinis dalyvavimas 
juose

• Gerųjų darbo praktikos pavyzdžių paieška ir 
sklaida

• Pažangumas ir pozityvumas planuojant ir 
įgyvendinant kokybės kultūros  pokyčius

• Sistemingas informavimas apie skyriaus veiklą
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Švietimo skyrius

Susitarimai

Mokyklos kuratorius:

• Teikia mokyklai profesionalią ir kokybišką pagalbą

organizuojant bei tobulinant jos veiklą, vadovaudamasis 

partnerystės, kolegialumo, objektyvumo ir konfidencialumo 

principais

Pagalba mokyklai:

• Pasirinktos mokyklų veiklos srities analizė

• Susitarimai dėl planavimo (strateginių ir veiklos planų)

• Gerosios patirties/geriausiųjų pavyzdžių sklaida

• Rekomendacijos skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių 

Prienų r. mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veiklai organizuoti

• Rekomendacijos mokytojui, siekiančiam pamokose įgyvendinti 

mokymosi paradigmą

• Refleksiniai pokalbiai:

Skyriaus vedėjas (+ kuratorius) – mokyklos vadovas – mokytojas - mokinys
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Švietimo skyrius

Į(si)traukimas – Įsipareigojimas – Atsakomybė

Comenius Regio ir Erasmus+:

• „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei 

Europoje“

• „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“

• „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

• „Profesionalios aplinkos Prienų r. savivaldybėje kūrimas“

Lyderių laikas 2:

Vizija: Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir 

lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas skleistis: 

1. visų mokyklų bendruomenių narių atsakingam 
bendradarbiavimui;

2. geranoriškam bei išmanančiam (profesionaliam) 
mokyklų ir jų savininko (steigėjo) partneriškumui;

3. kiekvieno bendruomenės nario augimui bei sėkmei.
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Švietimo skyrius

Lyderystės mokymuisi raiškos bendrojo 

ugdymo mokykloje tyrimas
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Švietimo skyrius

Prielaida:

Bendradarbiavimas, partnerystė, kiekvieno 

ugdymo proceso dalyvio įsitraukimas, 

įsipareigojimas ir atsakomybės prisiėmimas gali 

padėti pagerinti mokinių pasiekimus bei sumažinti 

skirtumus tarp mokyklų.

Siekiamybė:

Kokybė turėtų būti vienodai 

aukšta visose mokyklose, 

nepriklausomai nuo vietos, 

kur ji įsikūrusi ar kitų 

aplinkybių.
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