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• „Organizacijai, kurios veiklos rezultatai viršija 

lūkesčius, būdinga pasidalytoji lyderystė, 

grindžiama bendradarbiavimu ir konkurencija.“
Hargreaves&Harris, 2010



Kuo ypatinga gimnazija?

Lyderiai -
mokiniai

Lyderiai-
mokytojai

Lyderiai -
vadovai



KK veiklos mokytojo 

profesinės lyderystės ūgčiai

Seminaras „Tiriamojo darbo pagrindai:

Darbas su gabiaisiais mokiniais

KK konsultacijos būsimiems pirmokams

Klubo MES veikla (išvykos, įranga)

Paskaitos

...



Seminaras „Tiriamojo darbo 
pagrindai: nuo referato iki...

Mokytojai susipažino su bendrąja tiriamojo 

darbo metodika ir atskirų sričių 

(humanitarinės, socialinės, gamtamokslinės) 

tyrimų atlikimo ypatumais.  Įgijo mokslinio 

darbo aprašo rengimo įgūdžius, tobulino 

mokslinio  komunikavimo įgūdžius.
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Seminaras „Tiriamojo darbo 
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Gimnazinių ir  kitų  rašto darbų kokybinis šuolis



KK veiklos rezultatas

Mokytojai aiškiau 
suformuluoja 
reikalavimus, 

vertinimo kriterijus

Mokiniai turi 
aiškesnį ir 

konkretesnį veiklos 
planą

Referatų, 
gimnazinių ir  

kitų  rašto 
darbų kokybinis 

šuolis.



Ką man davė kokybės 

krepšelio veiklos?

Atviros pamokos nuotolinio ugdymo metu

• Keista, bauginanti, bet 

vertinga patirtis



• Mokslininkų paskaitos

Ką man  ir mokiniams davė 

kokybės krepšelio veiklos?



Įranga jaunųjų 

mokslininkų veiklai

Ką davė kokybės krepšelio 

veiklos klubui MES?



Klubas MES

• Gilina pažinimo, iniciatyvumo ir 
kūrybingumo, komunikavimo 
kompetencijas. 

• veda teorinius/praktinius užsiėmimus 
ikimokyklinio ugdymo, pradinių mokyklų, 
progimnazijų mokiniams, organizuoja 
konferencijas ir konkursus. 

• skaito pranešimus įvairiose 
konferencijose gimnazijoje, mieste ir 
šalyje.

• dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Klubo 
nariai



Dalykų konsultacijos miesto 

progimnazijų mokiniams

• Konsultacijose dalyvavo nuo 80 iki 100 
progimnazijų mokinių, kurie: 

• prisiminė anksčiau įgytas žinias;

• susipažino su gimnazijos mokytojais;

• atliko įsivertinimo užduotis ir kėlė tikslus 
artėjantiems mokslo metams.

Rezultatas mokiniui
80 proc. konsultacijas lankiusių 

mokinių pritaria teiginiui „Konsultacijos 
man buvo naudingos 8 klasės žinių 

pakartojimui“

• Išsiaiškinti galimas spragas, atsižvelgti į jas 
sudarant dalyko metinius mokymo planus;

• Glaudesnis mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas 
bei tarpusavio pasitikėjimas;Rezultatas 

mokytojui



Tikslinių dalykų modulių, skirtų aukštą 

mokymosi potencialą turinčių mokinių žinių 

gilinimui, įgyvendinimas 

Profesinis mokytojo tobulėjimas

Tikslinio modulio programos 
mokiniams, kurie rengiasi dalykų 

olimpiadoms ir konkursams.

Sėkmingas gimnazijos mokinių 
dalyvavimas miesto dalykinėse 

olimpiadose. 



Koks turi būti mokytojas, kad 

pavadintum jį lyderiu?

• Tikėti tuo, ką daro;



Kokybiška pamoka
Mokinio akimis: tokia, kuri sudomina ir įtraukia mokinį.

Net jei kokybės neįmanoma apibrėžti, visi tiksliai žino, 

kas tai yra. 



Svarbiausia lyderio savybė

• Tikėti tuo, ką darai ir ką siūlai kitiems. 



• „Lyderystė – tai ne daiktavardis, tai veiksmažodis. Tai –
įtaka. Taip visada buvo ir visada bus.  Ir geroji žinia yra ta, 
kad kiekvienas turi savyje jėgą ir galią daryti įtaką (ir ją 
nuolat didinti). Blogoji, arba sudėtingoji žinia, kad nėra 
vieningo ir aiškaus atsakymo – „Kaip?“  

Johnas Calvinas Maxwellas, vienas žymiausių lyderystės ekspertų


