STARTUOJA „LYDERIŲ LAIKAS 3“
2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį
įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais –
Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Projektas „Lyderių laikas“
yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią
aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti
mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.
Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio
ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.
„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys.
Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs
pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.
Trečiajame etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios
bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.
Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto
temas, įsibėgėja ir kitos veiklos.
Nuo 2018 m. kovo startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam
priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių,
Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono –
savivaldybės.
Siekiami rezultatai
1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų
savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės
diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę,
augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.
2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į
regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių
iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi,
refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale
www.lyderiulaikas.smm.lt.
3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias
švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo
lyderystės programoje dalyvaus 600, o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo
darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei
dalijamos švietimo lyderystės knygos.
„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms
• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir
įgyvendinant pokyčio projektą.
• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų
mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose.
• Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000
eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių
savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.
• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais
tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais.
• Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis
interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir
tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu

ir tarptautiniu mastu.
• Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.
Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Egidijus Žiedas, Gargždų ,,Kranto“
pagrindinės mokyklos direktorius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistras.
Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje
www.lyderiulaikas.smm.lt
Oficiali projekto informacija

PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ĮPUSĖJO
Penkiolikoje Vakarų Lietuvos savivaldybių įpusėjo nacionalinis projektas ,,Lyderių
laikas 3“, kuris vykdomas 2018-2019 metais. Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir
ekonomikos universitetu. Šia iniciatyva siekiama Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei
palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus
siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.
Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Klaipėdos rajono
savivaldybės pasirinkta pokyčio tema - ,,Aktyvieji ugdymo metodai – mokytojo įgūdis“. Šiai
siekiamybei įgyvendinti numatyti vedamos šiuolaikiškos pamokos rodikliai: visi mokiniai daro
pažangą; mokiniai ir mokytojai supranta ką ir kodėl daro; pamokoje dominuoja vaikai; nėra
mokinių elgesio problemų – klasė draugiška ir saugi vieta; pamoka pradedama nuo iššūkių,
pedagoginė provokacija – šiuolaikinio mokytojo įgūdis; nebegalioja seni standartai. Siekiant
pamatuoti įvykusį ar neįvykusį pokyti, atrinktos 6 švietimo įstaigos: Gargždų ,,Vaivorykštės“ ir
Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos, Gargždų ,,Kranto“, Dovilų, Lapių pagrindinės mokyklos ir
Gargždų lopšelis – darželis ,,Saulutė“, kuriose vykdytas šių įstaigų vadovų ir pedagogų profesinio
kapitalo tyrimas. Analogiškas tyrimas bus atliekamas projekto pabaigoje. Šeši rajono pedagogai
mokosi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūroje, šešiolika – neformaliųjų švietimo
lyderystės studijų programoje. Paskirta konsultantė – vadovavimo ir lyderystės ekspertė Alisa
Miniotaitė rajono kūrybinei komandai jau vedė 7 konsultacijas, organizacinę paramą teikia kuratorė
švietimo ekspertė Olivija Saranienė. 2018 m. Klaipėdos miesto švietimo centre vyko bendras
Klaipėdos miesto ir rajono bei Neringos savivaldybių renginys, kuriame dalintasi patirtimi.
Kūrybinės komandos vadovas E. Žiedas dalyvavo dviejuose mokymuose Kaune. Per 2019 metus
numatyti penkių ciklų mokymai rajono švietimo įstaigų vadovams ir penki ciklai mokytojams.
Kūrybinės komandos nariams suplanuotos dvi užsienio komandiruotės: viena į Suomiją ir Estija,
kita į Lenkiją ir Čekiją, taip pat dvi komandiruotės Lietuvoje - į Vilniaus ir Prienų rajonus.
Kūrybinės komandos nariai kartą per mėnesį renkasi į posėdžius, kuriuose planuoja ir aptaria
vykdomas veiklas.

E. Žiedas, Klaipėdos rajono savivaldybės projekto ,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės
komandos vadovas

