
SKUODO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

„LAIMINGAS UGDYTOJAS = LAIMINGAS 

UGDYTINIS“

Direktorė Audronė Pitrėnienė

Pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė

SKUODAS

2019-05-28





KVIEKVIENAM SVARBU

◼Nebūti atstumtam;

◼Būti skatinamam;

◼Nebūti baudžiamam;

◼Būti konstruktyviai

kritikuojamam;

◼Būti įvertintam;

◼Sulaukti pagalbos;

◼Sąlygos savirealizacijai.
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Horizontalieji santykiai

• Būti išklausytam;

• Būti suprastam;

• Nebūti apkalbėtam;

• Sulaukti pagalbos



LAIMĖS FORMULĖ

LAIMĖ:

 SVEIKATA

MĖGSTAMAS DARBAS

SAVIREALIZACIJA

ŠEIMA



DARBO DIENOS STRUKTŪRA

7.30 val. Labaryčio pasikalbėjimai grupėse;

8.00 val. Gaisrų gesinimas;

8.15 val. Dienos aktualijos trumpai;

8.45 val. Vadovų pusvalandis;

9.00 val. Veiklų, susitarimų, funkcijų įgyvendinamas

16.00 val. Dienos aptarimas – susitarimai rytdienai.

Susitarta:

14.00 – 15.00 Mokytojų (auklėtojų laikas)

11.00 – 11.45 Padėjėjų laikas



ATMINTINĖ VADOVUI

• Būk visiems vienodai teisingas;

• Neturėk numylėtinių;

• Visada atsiskaityk – nelik skoloje;

• Akmens užantyje nesinešiok –kalbėkis, reflektuok;

• Būk ne kontrolierius, o bendradarbis (padėk,

konsultuok, patark);

• Vadovavime smulkmenų nėra – būk empatiškas;

• Visada mokinkis – ieškok galimybių.



SVEIKATA

• Psichologo pagalba:

mokymai,

konsultacijos,

tyrimai.

• Gydytojas organizacijoje;

• Sudaryta pavadavimo grupė;

• Puoselėjama teigiama aplinka (tradicijos, inovacijos)

• Džiaugiamės pavykusiais darbais;



MĖGSTAMAS DARBAS + SAVIREALIZACIJA

➢Kvalifikacijos kėlimo sistema: teorija –

praktika – teorija – tikslinis mokymąsis –

patirtinis mokymąsis;

➢Pirmoji darbovietė – darželis – darbuotojų

„auginimo“ sistema;

➢Tradicijos;

➢Inovacijos organizacijoje;

➢Ugdymo erdvių kūrimas



ŽMONIŲ PRITRAUKIMO, AUGINIMO IR 

ADAPTACIJOIS SISTEMA SKUODO VAIKŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE 



ŽMONIŲ PRITRAUKIMO, AUGINIMO IR 

ADAPTACIJOIS SISTEMA SKUODO VAIKŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE

 „Noriu tapti mokytoju“;

 Projektas „TĘSK“;

 Mentorių veikla;

 Konsultacijos organizacijos viduje ir išorėje;

 Kursai ir seminarai viduje ir išorėje;

 Praktika viduje organizacijos;

 Įtraukimas - užduotys;

 „Šimtadienis“.



MOTYVACIJOS KORYS

Darbo 

rezultatų 

pripažinimas -

moralinis 

skatinimasĮtraukimas į 

organizacijas 

valdymą

Grįžtamasis 

ryšys - refleksija

Darbo 

sąlygos, 

saugumas

Geras darbo 

užmokestis

Kvalifikacijos 

kėlimo, karjeros 

galimybės

Pagarbūs 

santykiai 

organizacijos 

viduje

Šventes švęsk.
Pagalba iškilus 

problemoms



ŠEIMA

• Suminė darbo apskaita

• Sukurta nekontaktinių valandų sistema

• Visada grąžinamos laiko „skolos“

• Mokomės laiko vadybos



KAS TOLIAU?
IEŠKOJIMAI

PRAKTIKA
















