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Šiaulių r. Voveriškių mokyklos direktorė, 

edukologijos ir vadybos magistrė
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Palanga

„Tu negali visada sėdėti savo miško kampelyje 
ir laukti, kol kiti ateis pas tave. Kartais verta 

ir pačiam nueiti pas juos“ 
(Mikė Pūkuotukas).

„Iš tikrųjų kokia nauda iš visokių 
potvynių ar kitokių įdomių dalykų, jei 
neturi su kuo apie juos pasišnekėti…“ 

(Mikė Pūkuotukas).

Patraukli mokykla

Didžiausias mokyklos priešas?

• Gynybiškumas • Kas ieško sprendimų, tas randa 
būdų, kas ne – pasiteisinimų.

Didžiausias mokyklos draugas/ siekiamybė?

• Nuolatinė kaita

• Kūrybiškumas
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Šiaulių rajonas

262015 142022

Aplinka

Vaikai

88 
(2013)

122 
(2017)

182 
(2022)

1 
IPUG 
(2015)

1 PU+2 
IUG (2017)

1 PU+ 4 
IUG    
(2022)

Pasiekimai

Rajone 

• 1 v. 
• lietuvių k. ir 

matematika

2017 
m. 

• 1 v.  lietuvių k.
• 3 v.  matematika

2021 
m.

Šalyje
• 2019 m. 2, 4, 8 kl. NMPP 

„Geriausia sužinoti, ko reikia ieškoti, o tada 
jau pradėti ieškoti“(Mikė Pūkuotukas). 

Svajonė                                                Realybė

Svajonė + 
laikas

Tikslas + 
žingsniai

Planas + 
veiksmas

Realybė

(Svajonė) 
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Augimo planas

• Kur dabar esame? (Įvertinimas)

• Kur norėtume būti ateityje? (Planavimas)

• Kaip mums geriausia judėti ta kryptimi? (Įgyvendinimas)

• Kaip vertiname savo vykdomas permainas? (Priežiūra)

Organizacijos raidos stadijos (I. Adizis)

• Ikisantuokinė

• Kūdikystė 

• Go go

• Jaunystė / paauglystė

• Klestėjimas

• Stabilumas

• Aristokratija

• Ankstyva biurokratija

• Biurokratija

• Mirtis

Spartesnis vystymasis                        Problemos

• Tipinės • Netipinės

Kokybė

Ugdymo 
rezultatai

Efektyvumas 

Socialinis 
teisingumas

3 dimensijos

• Struktūra

• Procesai

• Žmonės
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Mokykla – misijinė organizacija

• Svarbiausia dimensija - žmogus

(Alfredas Hmieliauskas)

Kur Jis išeina?

Kas Jis yra?

Kaip Jam sekasi?

Svarbiausias dalykas – rūpinimasis

savo žmonėmis.

„Svarbiausia ne tai, kas esame, o kokia kryptimi 
judame“ /Mokykos moto/.

• Pasitikėjimo kultūra. Kolegialaus grįžtamojo ryšio modelis. Dalijimosi/ bendrystės kultūra;

• Efektyvūs komunikaciniai procesai. Motyvavimo sistema. Procesas ir rezultatas. Vidinės komunikacijos 
modelis, skatinantis motyvaciją. 

• Problemų indentifikavimas (silpniausios grandys, kakliuko principas, drąsa, parodos);

– Kokie patys drąsiausi žodžiai, kuriuos esi ištaręs?, – paklausė Paršelis.
– Man reikia pagalbos, – atsakė Mikė Pūkuotukas.)

• Ugdymo/si aplinkų gerinimas;

• Mokymo/si kultūra. Pagarba pamokai. Skatinimo sistema. Lyderystės skatinimas;

• Reklama. Džiugiausios naujienos;

• Alumnų klubas.

Alumnų klubas

• Motyvacija;

• Galimybė tobulėti;

• Grįžtamasis ryšys;

• Parama;

• Reklama;

• BRANDA.

„Tai, kas man padeda išsiskirti iš kitų, 
man padeda Būti“ (Mikė Pūkuotukas).

O kaip iš tikrųjų reikia daryti,
Mike Pūkuotuk?
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Usnims, mano mielieji, ne į naudą, kai 
ant jų sėdima. Jos praranda visokeriopą 

šviežumą. Mikė Pūkuotukas
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