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Situacijos analizė. Kauno Jurgio Dobkevičiaus  vidurinė mokykla (įkurta 1951 m.) – 

Aleksoto mikrorajono bendrojo lavinimo mokykla, turinti 20 klasių komplektų ir ugdanti 407 

moksleivius. Vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, mokiniams teikiama 

spec. pagalba, organizuojamas neformalusis švietimas, įgyvendinama kryptingo meninio ugdymo 

programa, EMILE dvikalbio ugdymo projektas. Mokykla aptarnauja savivaldybės priskirtos 

teritorijos Aleksoto mikrorajone gyvenančius vaikus bei sudaro sąlygas mokytis kitų miesto rajonų 

moksleiviams. 

 Mokykloje dirba 72 darbuotojai: 54 pedagogai ir 18 techninio personalo darbuotojų. 

Mokytojų kvalifikacija: 27 mokytojų metodininkų, 24 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai (iš jų 2  

doktorantai). Įstaigos vadybinė komanda: trys pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams. 

Vadovų kvalifikacija: 2 vadovai – II vadyb. kategorija, 2 vadovai be vadybinės kategorijos. Pagalbos 

mokiniui komandoje dirba specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, logopedė ir psichologė. 

Mokykloje yra biblioteka, informacinis centras. Mokomieji kabinetai aprūpinami pagal galimybes ir 

turimą MK. Iš ES MTP+ programos mokykloje įrengta moderni biblioteka, kitų MTP programos 

projektų įgyvendinta nebuvo.                                                                                                           

Mokyklos pastatas renovuotas: pakeisti langai, sutvarkytas stogas,  šildymo sistema. 2008 m. 

atnaujinta mokyklos sporto bazė, kuri atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Sutvarkyta mokyklos 

teritorija, aptverta ir saugoma stebėjimo kameromis, viduje instaliuota priešgaisrinė ir centralizuoto 

saugojimo sistema. 

Mokykla yra reprezentacinėje bei istorinėje Kauno vietoje. Šalia įsikūrusi VDU Muzikos 

akademija yra stiprus kultūrinio ir pedagoginio bendradarbiavimo partneris. Per 20 metų mokykla 

sukūrė tamprų bendradarbiavimo ir socialinių partnerių tinklą: Aleksoto seniūnija, Vietos 

bendruomenė, Šv. Kazimiero parapija, Lietuvos Aviacijos muziejus, VDU Botanikos sodas, 

Moksleivių aplinkotyros centras, V.Kudirkos viešoji biblioteka, Aleksoto mokyklos ir darželiai, su 

kuriais kartu įgyvendinamas ugdymo turinys, vystomi socialiniai projektai. 

Šiandien mokykla išgyvena „lūžio“ laikotarpį - nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklų tinklo 

pertvarkos pagrindu Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla tampa progimnazija, o vyresniųjų klasių 

mokiniai mokymąsi tęs Kauno Dariaus ir S.Girėno gimnazijos Aleksoto skyriuje (J.Dobkevičiaus 

progimnazijos pastate: V.Čepinskio 7).  

Per ateinantį pusmetį kartu su mokyklos bendruomene ir suburta pokyčių komanda turime 

parengti naują strategiją dėl vizijos, įstaigos gyvavimo perspektyvos, ugdymo tęstinumo ir kokybės 

užtikrinimo,  bei mokinių pritraukimo. 

Galimybės. Ne paslaptis, jog didelė dalis Aleksoto mikrorajono gyventojų savo vaikams 

pasirenka Kauno rajono mokyklas (kurios pagal rajono vietovių priskyrimą turėjo galimybę tapti 

ilgosiomis gimnazijomis), taip pat miesto privačias gimnazijas, kurios komplektuoja 5-as klases, bei 

gimnazijas  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programai (9-12 klasės).  Daugiau nei 10 metų 

J.Dobkevičiaus mokyklos statuso perspektyvos neapibrėžtumas padarė žalos įstaigos įvaizdžiui, 

sumenkino prancūzų kalbos ugdymo tradicijas, 30 proc. sumažėjo  mokinių skaičius. Tai įtakojo ir 

mokytojų kaitą (3 mokytojai išėjo dėstyti į kitas miesto gimnazijas, nemaža dalis mokytojų dirba 

nepilnu krūviu bei dėsto kitose darbovietėse). 

Suvokiant problemas dėl pokyčių ir kaitos neapibrėžtumo, mokyklos mikroklimato 

sudėtingumo bei sunkios finansinės situacijos ir mažo mokinių skaičiaus, vis dėl to galima teigti, 

kad mokykla  turi visas galimybes priimti iššūkį ir tapti geriausia Kauno progimnazija, kurių mieste 

dar stinga. 
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Mokykla yra tinkamoje pozicijoje, siekiant įgyvendinti Lietuvos atities vizijas (Valstybės 

pažangos strategija 2030): auginti atvirą, kūrybingą, atsakingą bei sumanų žmogų.  

 

Kuriant naują mokyklos strategiją, siektina: 

 pažadinti bendruomenės ir kiekvieno jos nario pilietiškumą ir kūrybiškumą, bei 

skatinti įsitraukimą į bendro tikslo siekius; 

 vadovaujantis pasidalytąją lyderyste bei atskleidus kiekvieno komandos nario 

stipriąsias kompetencijas, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų mokyklai tapti modernia, 

veržlia, atvira organizacija, puoselėjančia savo tradicijas bei užtikrinančia kiekvieno 

jos nario tobulėjimą ir pažangą; 

 Mokytojų kompetencijų ugdymas bei kvalifikacijos kryptingas tobulinimas, siekiant 

mokinių mokymosi pažangos, ugdymo kokybės rodiklių kurie viršytų miesto mokinių 

pasiekimų vidurkį; 

 suformuoti mokyklos įvaizdį per šiuolaikiškas išorinės bei vidinės kultūros 

priemones: mokyklos logo, simbolika, uniformos ir estetinis įvaizdis, informacinė 

reklama spaudoje, radijuje, TV, socialiniuose tinkluose, lankstinukai, iškabos; vidinių 

procesų stiprinimas: etikos kodeksas, mokyklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos 

taisyklės ir kiti susitarimai bei jų vykdymas. 

 

Mokyklų tinklo pertvarkos kaitoje bei perspektyvos vizijose Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

vidurinė mokykla siekia tapti progimnazija ir gimnazijos skyriumi viename pastate. 2014 m. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis pagal kurią J.Dobkevičiaus vidurinės mokyklos patalpose 

pradėjo veikti Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos skyrius. Perspektyvoje abiems švietimo 

įstaigoms svarbu susitarti dėl ugdymo tęstinumo ir kokybės užtikrinimo, dėl proceso 

administravimo, dėl personalo įdarbinimo ir turto valdymo. 

Mokykla dalyvauja tarptautiniame EMILE projekte, yra pasirengusi diegti IDUKM 

programas prancūzų ir anglų kalbos mokyme, todėl perspektyvoje tikslinga kurti partnerystės tinklą 

su užsienio šalių mokyklomis, yra galimybių dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose. 

Atnaujintose mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse bei vis dar svarstomame Švietimo įstatymo 41 

straipsnyje yra numatomos platesnės ir palankesnės galimybės mokyklų tipams su savito ugdymo ar 

savitos pedagoginės sistemos elementais, mokykloms išsiskiriančioms savitomis tradicijomis ar 

unikalia ugdymo patirtimi. Mokyklai perspektyvoje išlieka galimybė tapti savito ugdymo įstaiga, 

išsiskiriančia užsienio kalbų integruotu mokymu, ir toks modelis gali būti svarstomas, jei įstaiga 

sugebės pritraukti reikiamą skaičių mokinių ir suformuluos bei išryškins savito ugdymo koncepciją. 

Mokyklos bendruomenė tikisi pokyčių, siekdama tapti stipria, visapusišką ugdymą teikiančia 

įstaiga, grindžiama šiuolaikiška, pasidalytąja lyderyste paremta vadyba, mokiniai pasisako už 

atsinaujinančią ir modernią mokyklą, tėvai – pageidauja kiekvieno vaiko pažangos, dėmesio ir 

pagalbos besimokančiam, saugumo ir gero mikroklimato užtikrinimo, bei gabių vaikų ugdymo. 

 

Todėl atsinaujinančios įstaigos vadovo vaidmuo yra atsakingas ir reikšmingas: priimant 

protingus ir įstaigai naudingus sprendimus, kuriant bei įgyvendinant mokyklos strategiją, 

atstovaujant steigėją ir tikslingai vykdant susitarimus su ugdymo partneriais, nepaminant mokyklos  

tradicijų, ugdymo kryptingumo bei žmogiškųjų vertybių. Svarbi vadovo pozicija ir gebėjimas 

sutelkti kolektyvą bendrų sprendimų įgyvendinimui bei sudaryti prielaidas tolimesnei mokyklos 

sėkmingai veiklai. 
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Vadovavimo mokyklai pagrindiniais tikslais įvardinčiau:  

1) mokyklos strategijos numatymas, vizijos ir strateginių tikslų suformulavimas bei plano 

parengimas ir įgyvendinimas;  

2) pasidalytąja lyderyste grįstos komandos suformavimas bei efektyvi vadyba;  

3) mokytojų profesionalų išryškinimas (ar naujų narių pritraukimas) ir jų skatinimas bei 

motyvavimas nuolatiniam tobulėjimui;  

4) lyderystės ir įsitraukimo skatinimas mokinių ir tėvų bendruomenėje; 

5)  mokytojų motyvavimas profesiniam tobulėjimui bei pedagoginio dvasingumo auginimas;  

6) ugdymo kokybės gerinimas taikant šiuolaikines mokymo (-si) strategijas, motyvuojančią 

vertinimo sistemą bei kuriant šiuolaikiškas aplinkas; 

7) mokyklos įvaizdžio stiprinimas vidinėje ir išorinėje erdvėje, ugdymo partnerių bei rėmėjų 

tinklo plėtojimas; 

8) investicinių programų paieška ir pritraukimas, efektyvus išteklių valdymas . 

 

Veiklos prioritetai : 

 aktyvios, kūrybiškos ir atsakingos ir besimokančios bendruomenės kūrimas;   

 šiuolaikiškos mokymosi aplinkos kūrimas bei aprūpinimas; 

  saugumo užtikrinimas ir mikroklimato gerinimas;   

 partnerystės tinklo vystymas mokyklos perspektyvų įgyvendinimui. 

 

Kaip įgyvendinti numatomą veiklą?  

1) Mokyklos strategijos kūrimas. Svarbiausias ir pirminis uždavinys – parengti naują strategiją, 

įsivardinus stipriąsias ir silpnąsias sritis numatyti priemonių planą, užtikrinantį pokyčių kryptis. 

Mokyklos strategijos sukūrimui teks telkti mokytojų, tėvų ir ugdymo partnerių indėlį. 

Numatysime akademinius ir socialinius partnerius, kurie pagal bendradarbiavimo sutartis galėtų 

prisidėti prie mokinių ugdymo, neformalaus švietimo, profesinio orientavimo, bei ugdymo 

tęstinumo. Mokyklos išgyvenimui bei papildomų lėšų pritraukimui naudinga kurti papildomų 

paslaugų pasiūlą: kartu su VDU Muzikos akademija yra planuojama steigti popamokinio 

ugdymo muzikos mokyklą; kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai turi galimybę teikti 

papildomas švietimo paslaugas, mokinių konsultavimą, užimtumo organizavimą, įgyvendinti 

kitus su švietimu susijusius projektus. 

2) Vadovavimo kultūra bei komandos formavimo principai. Jurgio Dobkevičiaus vidurinės 

mokyklos vadybinėje komandoje vadovausiuosi pasidalytosios lyderystė principais. Pareigų 

pasiskirstymas turi natūraliai atitikti pavaduotojų ir kitų komandos narių kompetencijas, 

kiekvienas turi imtis vadovauti galimybes ir kvalifikaciją atitinkančioms veiklos sritims. 

Silpnesnes vadybos bei ugdymo grandis sieksiu tobulinti ugdant darbuotojų kompetencijas, 

įtraukiant į procesus kitus darbuotojus, išorinius konsultantus. Pasidalytąja lyderyste 

grindžiamas vadovavimas leistų visiems valdymo lygiams (nuo direktoriaus iki eilinio 

darbuotojo) prisiimti atsakomybę už mokinių rezultatus bei mokyklos kultūrą, taip pat sudaro 

sąlygas kiekvienam siekti asmeninės saviugdos bei lyderystės.  

Mano,  kaip mokyklos vadovo, svarbiausia kompetencija – mokyklos kultūros formavimas, 

kuriant jos ateities viziją, keliant strateginius tikslus, plėtojant bei palaikant ryšius su išorine 

aplinka. Savo komandoje ir visoje bendruomenėje sieksiu tapti lyderiu, gebančiu įgyti mokyklos 

bendruomenės narių pasitikėjimą, daryti jiems įtaką, įtraukti į mokyklos vizijos ir tikslų 

įgyvendinimą, kurti bendravimu, bendradarbiavimu grįstą mokyklos kultūrą. Taip pat 

stengsiuosi būti iniciatyvi, atvira naujovėms ir skatinsiu tokius būti ir mokykloje dirbančius 

žmones. Formuodama administracijos,  mokytojų ir kito personalo komandą vadovausiuosi 

atvirumo ir skaidrumo principu bei įstatymų reglamentuota tvarka, viešo konkurso būdu 

pasirenkant geriausiai vadybinėmis, pedagoginėmis ir asmeninėmis savybėmis pasižyminčius 
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kandidatus. Kuriant mokyklos vadybinę kultūrą sieksiu, kad mokyklos administracija ugdytųsi  

lyderių savybes, gebėtų dirbti kaip viena darni komanda ir įtrauktų mokyklos bendruomenę 

siekti bendrų mokyklos tikslų. Dirbant su mokytojais kelsiu atsinaujinimo siekį – inicijuosiu 

mokytojus veikti, nebijoti iššūkių, pokyčių savo darbe bei prisiimi atsakomybę už mokinių 

pasiekimus, skatinsiu mokytojų lyderystę. Visą bendruomenę kviesiu kartu kurti besimokančią ir 

bendradarbiaujančią mokyklą, kurioje kiekvienas mokinys gali sėkmingai mokytis ir siekti 

aukščiausių savo asmeninių rezultatų. Skatinsiu personalo vertinimą ir įsivertinimą metiniuose 

pokalbiuose, numatant kiekvieno asmeninio tobulėjimo galimybes bei skatinant darbuotojus. 

3) Mokyklos įvaizdžio stiprinimas. Kuriant modernią ateities mokyklą, svarbūs tampa stiprūs 

partneriai, kurie suteikia įstaigai solidumo bei patikimumo statusą. Šalia pagrindinio partnerio 

S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos, naudinga apsispręsti bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 

kitais akademiniais partneriais (aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis) ir abipusės naudos 

sutartis su kitomis švietimo institucijomis, kultūros įstaigomis, muziejais, teatrais ir k.t. Dirbant 

su aukštosioms mokyklomis būtų galima bendradarbiauti rengiant dalykų programas, 

dalyvaujant projektinėje veikloje, pasinaudojant gamtos ar tiksliųjų moklsų laboratorijų, 

užsienio kalbų testavimo klasių ir k.t. galimybių pritaikymu mokymo turinio eigoje. 

4) Aplinkų gerinimas. Siekiant gerų ugdymo rezultatų neišvengiamai reikšminga yra mokymosi ir 

saviruošos aplinka, kurioje visi bendruomenės nariai jaustųsi saugiai ir jaukiai, galėtų 

šiuolaikiškai ir turiningai mokytis bei leisti laisvalaikį. Tai priklauso ir nuo elementaraus 

buitinio aptarnavimo: švarios, higieniškos ir šiltos aplinkos, kūrybiškumą skatinančių erdvių 

sukūrimo, mokyklos erdvių renovacijos ar rekonstrukcijos projektų, ir nuo naujų technologijų 

integravimo. Siektina mokyklos bazės renovacija  - išorinio pastato fasado atnaujinimas, 

mokomųjų kabinetų aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis (ypač gamtos mokslų ir 

menų, technologijų kabinetai) mokyklos aplinkos gerinmas: rūbinių rekonstravimas, poilsio 

zonų moksleiviams įrengimas. Galimi mokyklos energetinio efektyvumo projektai iš ES, būtina 

atnaujinti mokyklos elektros instaliacijas, nuotekų sistemas. 

5) Tėvų įtraukimas. Siekiant sėkmingo darbo su mokiniais, ypač svarbia ir reikšminga grandimi 

tampa darbas su jų tėvais. Tėvų įtraukimas ir atsakomybės už vaiko mokymąsi skatinimas yra 

mokytojo meistriškumas. Nusistovėjusi nuomonė, kad tėvams svarbu žinoti tik vaiko pasiekimus 

yra netinkama, nes dažnai tėvai norėtų, o ir turėtų žinoti kaip ir kokiais metodais yra dėstomos 

pamokos, kokioje aplinkoje mokosi ir laisvalaikį leidžia jų atžala, kokios vaikų saugumo 

priemonės mokykloje ir k.t. Bene svarbiausias dalykas – kaip vaikas jaučiasi mokykloje. 

Naudinga organizuoti atvirų durų dienas, kurių metu šeimos nariai galėtų lankytis 

pageidaujamose pamokose, projektuose. Naudinga skatinti tėvų lyderystę, kviesti tėvelius 

dalyvauti bendroje įstaigos veikloje, planuojant ugdymą, ieškant paramos, organizuojant bendrus 

projektus, neformalią veiklą, skatinant dalintis su mokiniais savo pomėgiais, profesijos 

įdomybėmis.  

6) Pagalbos mokiniui užtikrinimas. Svarbu, kad įstaigoje aktyviai ir atsakingai veiktų Vaiko 

gerovės komisija, mokinių savivalda, klasės auklėtojų ir mokytojų bendradarbiavimo sistema. 

Mokymasis ir pasiekimai mokiniui svarbūs tada, kai jis jaučiasi pajėgus įveikti uždavinius, geba 

išlaikyti mokymosi tempą, junta mokytojo paskatinimą ar padrąsinimą bei jaučia ir suvokia 

įvertinimo objektyvumą. Ypatingai naudinga teisingai vertinti net pamažu augančią pažangą, 

kalbėtis ir aptarti mokymosi pasiekimus. Svarbu ugdyti mokinių socialines bei bendrąsias 

kompetencijas. Vertinga ugdymo procesą perkelti į netrdaicines aplinkas, lankytis muziejuose, 

kultūros, verso ir k.t. įtagose, kas galėtų sužadinti mokinio domėjimąsi bei pamatyti praktinę 

mokmosi teikiamą naudą. Sieksiu diegti VIP (Vaiko individualios pažangos) sistemą mokykloje 

bei gabių mokinių ugdymo modelį. 

7) Mokinių tarybos veikla. Šiuolaikinėje mokykloje lyderystė skatintina visais lygmenimis. Todėl 

pasitelkus iniciatyvius mokinius galima turėti didžiulę pagalbą organizuojant kasdieninius 
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darbus: budėjimą pertraukų metu valgykloje ir judriuose koridoriuose; organizuojant mokyklos 

aplinkos tvarkymo akcijas; rengiant socialinius, kultūrinius renginius. Mokinių nuomonė ypač 

svarbi priimant mokyklai svarbiu sprendimus.  Mokinių tarybos nariai turi turėti tam tikrus 

įsipareigojimus ir atsakomybes, tačiau ir privilegijas. Mokinių aktyvą naudinga skatinti 

lyderystės ir komandinio ugdymo mokymais komandos, išvykomis ar patraukliomis laisvalaikio 

formomis bei projektais. 

8) Mokytojų kompetencijų ugdymas. Mokytojas šalia mokinio - svarbiausias pedagoginio 

proceso dalyvis. Todėl ypač reikšminga kiekvieno pedagogo asmeninio tobulėjimo ir saviugdos 

sritis priimant išorės pokyčius, technologijų vystymąsi ir pasitelkiant geriausias mokymo 

strategijas savo darbe. Skatintina mokytojų lyderystė, pedagoginio dvasingumo auginimas, 

pagarbos mokytojo profesijai stiprinimas. Dažnai taupomas MK mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

lėšų fondas, turėtų nepakenkti ir nestabdyti mokytojų kvalifikacijos augimo. Numatant mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo renginių planą pakaktų apspręsti kuris mokytojas vyksta į tikslinius 

mokymus, ar konferenciją ir įpareigoti jį grįžus iš mokymų pasidalinti savo patirtimi su kitais 

kolegomis. Mokytojai metodininkai tokiu būdu galėtų būti skatinami rengti metodinę programą 

ir kartu su praktinėmis užduotimis mokyti savo kolegas. Mokytojas deleguotas savo įstaigos 

kolegų dalyvauti kvalifikacijos kėlime tokiu būdu, būtų skatinamas atsakingai ir aktyviai 

įsitraukti į mokymus, vėliau jam būtų sudaromos sąlygos įgytos patirties saviraiškai mokytojų 

kolektyve. Taigi galima teigti, kad tokiu būdu nuolat besimokantys mokytojai prisidėtų prie 

efektyvaus lėšų panaudojimo. Mokytojus reikia drąsinti padaryti daugiau, negu jie darė lig šiol ir 

atitinkamai už tai skatinti.  

9) Įstaigos ar organizacijos sėkmė ženkliai priklauso nuo efektyvaus išteklių (žmonių, laiko ir 

finansinių išteklių) valdymo. Net ir ekonominio nepritekliaus laikotarpiu galima pasistengti 

gyventi taupiai, nuo to vis turtėjant. Vadovo kompetencijose privalu ne tik efektyvus lėšų 

panaudojimas, išteklių analizavimas, bet ir papildomų finansavimo šaltinių paieška bei 

pritraukimas: naudingas dalyvavimas VIP, ŠMM, ŠAC ir tarptautiniuose projektuose, privataus 

sektoriaus programose, kuriose mokykla gauna tiesioginės naudos. Steigėjui pritarus, pagal 

galiojančius mokyklos nuostatų susitarimus galima papildoma parama iš ugdymo partnerių, kito 

finansavimo paieška, dalyvavimas mokyklų aprūpinimo projektuose,  bendruomenės skatinimas 

teikti 2% paramą ir k.t. Taip pat plėtojant partnerystės tinklą naudinga su kita šalimi susitarti 

apie nemokamas kultūros ir mokslo įstaigų, muziejų aplinkos lankymą, įvairias edukacijas, kitų 

erdvių panaudojimą ir pritaikymą bendruomenės renginiams, kas gali atnešti ne tik ugdymo 

turinio gilesnio įprasminimo, bet ir materialinės naudos (sutaupomos mokytojų kvalifikacijai, 

mokinių pažintinei veiklai skiriamos MK lėšos). Galiu teigti, kad darbas su partneriais tai ne 

papildoma gaišatis, bet ir materialinė nauda, ir ugdymo turinio gilesnis įprasminimas. 

 

 Apibendrindama noriu pastebėti, jog aš būdama nacionalinės švietimo pažangos 

programos „Lyderių laikas 2“ konsultantė, NMVA „Mokyklų vadovų veiklos kokybės modelių 

kūrimo“ programos lektorė, įvairių visuomeninių organizacijų narė, esu nuolatinio asmeninio 

mokymosi ir tobulėjimo kelyje. Dalyvauju Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, švietimo 

lyderystės forumuose,  domiuosi ir pati skatinu ugdančiosios lyderystės principus, stengiuosi būti 

atvira, nuoširdi bei sąžininga su visais supančios bendruomenės nariais. Nuolat tobulinuosi bei dirbu 

konsultacinį darbą, skaitau pranešimus, bei vedu seminarus mokytojams visoje Lietuvoje, gebu 

teikti individualias konsultacijas mokyklų vadovams ir mokytojams asmeninio tobulėjimo 

(saviugdos), profesinio ir vadybinio darbo klausimais bei moderuoti ar fasilituoti grupės veiklą. 

Gebu sutelkti žmones bendriems tikslams, skatinu juos imtis iniciatyvų veikti bei kartu kurti. Esu 

atvira, kūrybiška ir atsakinga asmenybė, todėl manau, kad mano sukaupta patirtis ir gilus mokyklos 

bendruomenės pažinimas gali būti visapusiškai sėkmingas bei naudingas kuriant šiuolaikišką ir 

atsinaujinančią mokyklą.   


