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Ko siekiame? 
TIKSLAS – suteikti žinių ir tobulinti kompetencijas, 
reikalingas valdyti pokyčius mokykloms rengiantis 
dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

UŽDAVINIAI:

• Suprasti pokyčių valdymo modelius ir jų taikymą 
švietimo organizacijose. 

• Ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti pokyčių 
valdymo reikalaujančias situacijas ir priimti 
argumentuotus sprendimus. 

• Stiprinti lyderystės, vadovavimo, darbo 
komandoje kompetencijas. 

• Dalintis pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias 
programas, savivaldybės komandos darbo 
organizavimo, mokyklų ir mokytojų konsultavimo, 
pagalbos teikimo patirtimi.



Kaip dirbsime?

• Aktyvus dalyvavimas mokymuose nuo 
12.00 iki 16.00 val. 

• Spėjimas išgerti kavą / nudirbti degančius 
darbus per 15 min. 

• Rėmimasis atliktais komandos darbais 
(nebūtinai lektorių užduotais) 

• Sąžiningas įsitraukimas į pokalbius 
kambariuose su kitais dalyviais.

• Atvirumas nuomonių įvairovei ir 
diskusijos.

• Pozityvus požiūris į pokyčius, kurie jau... 
yra. 



APIE KĄ...

KALBĖJOME?
• Pokyčiai mokyklose diegiant 

atnaujintas bendrąsias programas.

• Bihevioristinis ir kognityvinis 
požiūris į pokyčius: 
pasipriešinimas, motyvacija, 
prasmė. 

• ADKAR pokyčių valdymo modelis: 
organizacijos parengties pokyčiams 
lygio diagnostika.

KALBĖSIME?
• Pokyčių dalyviai ir jų vaidmenys 

pokyčių įgyvendinime.

• Kotter pokyčių valdymo modelis: 
pokyčių valdymo technikos ir 
priemonės.

• Pokyčių psichologija: baimė, 
įrodymų galia, įtrauktis ir 
dalyvavimas.



Kai Vadų Tarybos paukščiai, vidurinio 
lygio vadovai ir jaunikliai apie 
permainas galvoja tą patį, gali įvykti 
stulbinamų dalykų, kad ir kokios 
nepalankios būtų sąlygos....

J. Kotter ir H. Rathgeber „Mūsų ledkalnis tirpsta“



KOTTER POKYČIŲ 
VALDYMO 
MODELIO 
ELEMENTAI 

1. Pokyčio būtinumo aktualizavimas

2. Pokyčių komandos sudarymas

3. Įkvepianti pokyčio vizija

4. Pokyčių komunikacija. AIŠKINKITE IR „PAPIRKINĖKITE“

5. Įgalinti veiksmus – šalinti kliūtis

6. Greitos pergalės (mažos sėkmės)

7. Puoselėti ir padrąsinti ryžtingumą ir atkaklumą. NEPASIDUOTI!

8. Pokyčių įtvirtinimas organizacijoje. SUKURTI NAUJAS TRADICIJAS



• Du asmenys, ta pati situacija
• Rezultatų lūkesčiai tokie 

pat?

Vadyba – skirtingų vaidmenų 
ir skirtingų perspektyvų 
apjungimo,  sinergizavimo
sprendimai.

ŽEMĖ!VALTIS
!

SKIRTINGOS 
PERSPEKTYVOS



1. Pokyčio 
būtinumo 

aktualizavimas



Atidėliojimas...
• Atidėliojimas (prokrastinacija). Pasąmoninė, 

emocinė reakcija į tai, ko mes nenorime daryti.

• Prokrastinacijos skausmas. Problema ne paties 
darbo darymas, o pradėjimo momentas.



Įrodymų technika

• Alisa. „Nusivesk mane į tą vietą, kur, tavo 
manymu, aiškiausiai matyti problema“.

• „Turi būti pasirengęs padėti kitiems pamatyti 
ir suvokti problemą“.

• Modelis. „Kai Fredis nuėmė savo statinio 
viršų ir parodė didelę ertmę bei paaiškino, 
kokią grėsmę ji kelia, galėjai išgirsti ant 
žemės krentant snaigę“.



Įrodymų technika: 
ką sako 
neurobiolgogija?

4 moksliniai eksperimentai 



1 eksperimentas: 
prof. F. Benedetti, 
Turino universitetas

Injekcija, suleista gydytojo vs prietaise užprogramuota 
injekcija

Mažesnis skausmo lygis 



2 eksperimentas.  Prof. Ellen
Langer,  Dr. Alia Crum, 
Harvardo universitetas 



2 eksperimento 
rezultatai. Prof. Ellen
Langer,  Dr. Alia Crum

Turėjo informacijos vs. neturėjo informacijos

Geresni sveikatos rodikliai



3 eksperimentas
Prof. Ellen Langer,  
Dr. Alia Crum

620 kcal vs 140 kcal kokteilis



3 eksperimento rezultatai: alkio hormono kiekis 
kraujyje sumažėjo 3 kartus labiau.

Prof. Ellen Langer,  Dr. Alia Crum



4 eksperimentas. Dr. Alia 
Crum, Peter Salovey, 
Shawn Achor, Yale 
universitetas

Stresas turi teigiamą poveikį vs stresas turi
neigiamą poveikį



2. Pokyčio
komandos
sudarymas



Pirmasis sekėjas

• Alisa – viena iš vadų. Griežta, 
praktiška, visuomet pasiekdavo 
savo. 

• Sava, ne taip, kaip kai kurie 
išdidūs kolegos

• Fredis nusprendė, kad Alisa 
veikiausiai rimtai išklausys jo 
istoriją



Pokyčių agentai. Komanda

...KARTU

...KIEKVIENAS

...PASIEKIA

...DAUGIAU

• Tai NE atskirų asmenų suma



Pokyčių 
komanda 

Skirtumai kuria vertę

• Luisas
• Alisa
• Badis
• Fredis
• Profesorius



PASIDALIJIMAS žinojimu  
ATSITIKTINIAI KAMBARIAI 

Grupės dydis: 4-5 dalyviai

Trukmė: 15 min.

Tema: MŪSŲ POKYČIO KOMANDA ir TALKININKAI

KLAUSIMAI

1. Kas mes (arba kokie mes pagal ND Profiliavimo 
užduotį)?

2. Kas mums padeda (arba savivaldybės jungtinės 
pajėgos pagal ND Inventorizavimo užduotį)? 

3. Ką nuveikėme (arba žingsniai / parengties 
diagnostika pagal ADKAR modelį)?



3. 
Įkvepianti
pokyčio

vizija



Vizija

• Tai, ko NORISI siekti

• Entuziazmas, aistra (angl. 
passion)

• Ne kopijuojame, o mokomės 
ir pritaikome



4. Pokyčių
komunikacija



Komunikacijos 
pamokos

• Luiso prakalba „Mes 
nesame ledkalnis“

• Badžio istorijų 
pasakojimas

• Alisos komunikaciniai 
plakatai



PASITIKRINIMAS su savais 
SAVIVALDYBĖS KOMANDOS KAMBARYS
Trukmė: 20 min.  

KLAUSIMAS: KOKIA MŪSŲ BENDRA UGDYMO 
ORGANIZAVIMO PAGAL ATNAUJINTAS BP VIZIJA 
SAVIVALDYBĖJE?

PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BP 
KRITERIJAI

• Kokybiškas mokytojo darbas pagal atnaujintas BP 
yra visai savivaldybės švietimo bendruomenei 
priimtina ir suprasta perspektyva.

• Komandos nariai turi atnaujinamo UT įgyvendinimo 
mokykloje viziją, supranta savo misiją, rengiantis 
įgyvendinti atnaujintą UT.



KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS UGDYMAS
© A. Klimčiauskaitė-Janavičienė 

PRIEŠ (KAIP YRA) PO (KUR LINK)

Statiška pamoka (45 min.) Lanksti pamoka: 45 min. + pamokų blokas – 60, 90 min., kt. 

Atskiros disciplinos (fizika, chemija, biologija, gamta 

ir žmogus / istorija, geografija, etika, kt.)

Holistinis ugdymas, tarpdalykinė integracija: integruotos programos, 

tarpdisciplininiai projektai, gamtos mokslai, socialiniai 

mokslai, phenomenon-based learning, Inquiry based learning

(tyrinėjimu grįstas mokymasis), CLIL (integruoto dalyko ir kalbos 

mokymas), kt. 

Formali integruojamų programų integracija Reali atskirų integruojamų programų integracija į dalykus, atsisakoma 

atskirų programų

Daug pavienių pamokų 2-3 atskiros akademinės disciplinos per dieną, „pasinėrimas“

Mokyklos tvarkaraštis Bendras, suderintas kelių mokyklų / socialinių partnerių tvarkaraštis

Mokykla tarp sienų Mokykla be sienų

Dieninė mokykla Ilgoji mokykla

Vienoda programa, vadovėliai Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis – iki 30 proc.; be 

vadovėlių; skaitmeninis turinys

Individuali metodinė medžiaga Metodininkų ratas, bendrų pamokų kūrimas, bendradarbiaujančios 

klasės, programos su socialiniais partneriais, „Pamokos studija“, kt.  

Diferencijavimas, mokymasis su visais Individualizavimas, savarankiškas darbas



5. Įgalinti 
veiksmus 
– šalinti 
kliūtis



Kliūtys ir jų sprendimo būdai

• Maistu dalijamės TIK su jaunikliais

• Mažyliai pradėjo sapnuoti košmarus

• Mokytoja 



Įtraukimo technika. Leisti 
pasijusti svarbiu, reikalingu

• Salianos pokalbis su Alisa

• Badis ir mokytoja

• Patrick Dixon istorija

• Sinchronizacijos technika



6. 
Greitos 

pergalės



Mažų 
sėkmių 
šventimas



PASITARIMAS su kolegomis
KAMBARIAI PAGAL PAREIGAS
Trukmė: 20 min.
Pristatymas: 5 min. 

KLAUSIMAS: KAIP PADĖSIME SAVIEMS IR ŠVĘSIME 
PIRMĄSIAS SĖKMES? 
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BP KRITERIJAI
• Komanda užtikrina savivaldybės švietimo sistemos 

pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP dermę ir 
įgyvendinamų pokyčių mokyklose krypties vienovę.

• Komandos iniciatyva analizuojamas grįžtamasis ryšys iš 
atnaujintas BP išbandančių mokytojų / mokyklų. 

• Komanda pastebi, palaiko ir viešina sėkmingas mokytojų / 
mokyklų praktikas dirbant pagal atnaujintas BP.



7. 
Nepasiduokite



Puoselėti ir padrąsinti ryžtingumą ir 
atkaklumą

• Po pirmos sėkmės dar labiau kibti į darbą

• Lūžio taškas (Collins)



Collins „Nuo 
gero prie
puikaus“

• Gero tapimas puikiu yra 
kumuliacinis procesas – jis vyksta 
žingsnis po žingsnio, veiksmas po 
veiksmo, sprendimas po sprendimo, 
vienas smagračio pasisukimas po kito; 
visa tai sumuojasi ir duoda ilgalaikius 
rezultatus.

• Iš išorės persilaužimas atrodo kaip 
ryškus, stulbinantis, revoliucinis. 
Tačiau esantiems viduje yra 
panašesnis į organišką vystymosi 
procesą.



Collins „Nuo gero prie puikaus“

Gerų kompanijų virtimai puikiomis kompanijomis vyksta pagal tą pačią 
schemą: iš pradžių vyksta įsibėgėjimas, smagratis sukasi iš lėto, kol tas 
jėgų kaupimas transformuojasi į persilaužimą. Kai kuriais atvejais šis 
procesas būna ilgas, kitais atvejais – trumpesnis.

• Nucor kompanijoje jėgų kaupimo etapas truko 10m.

• Circuit City – 9m. 

• Gillette – 5m.

• Fannie Mae – 3m.

• Pitney Bowes – apie 2m.
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8. Pokyčių 
įtvirtinimas. 

SUKURTI 
NAUJAS 

TRADICIJAS



PLANAVIMAS su savais 
SAVIVALDYBĖS KOMANDOS KAMBARYS
Trukmė: 20 min.
Pristatymas / refleksija: 10 min.  

KLAUSIMAS: KAIP ATLAIKYSIME IŠŪKIUS IR 
KURSIME TRADICIJAS KRYPTIES ĮTVIRTINIMUI? 

PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BP KRITERIJAI

• Komandos sutelkti mokyklų vadovai strategiškai ruošiasi 
ugdymo proceso, orientuoto į mokinio kompetencijas, 
iššūkiams. 

• Komandos veikla ir sprendimai mažina įtampą dėl ugdymo 
proceso pokyčių mokyklose.

• Siekiant tinkamai pasirengti ir įgyvendinti atnaujintas BP, 
sukurta ir taikoma švietimo padalinio darbuotojų, mokyklų 
vadovų motyvavimo sistema.



Nauja mąstysena gali padėti keisti 
elgesį ir siekti geresnių rezultatų... 

Pasikeitęs mąstymas savo ruožtu keis 
elgesį...

J. Kotter ir H. Rathgeber „Mūsų ledkalnis tirpsta“


