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12.00 – 13.00 Registracija. 

13.00 – 13.15 
 

Sveikinimo žodis 
Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministras. 

13.15 – 14.00 ,,Mokslinis pagrindas, duomenys, įrodymai  ir kaip sistemiškai 
įgyvendinti Nuolatinio tobulinimo modelį mokyklose: JAV patirtis“  
Dr. Jay Marino, Amerikos kokybės asociacijos (ASQ) Bendrojo 
ugdymo patarėjų tarybos pirmininkas (2010-2012), ilgametis 
savivaldybių mokyklų (švietimo) skyriaus vadovas ir knygų apie 
mokyklų tobulinimą autorius.     

14.00 – 14.30 
 
 
 

Nuolatinio tobulinimo iniciatyva Nyderlandų Karalystėje: kodėl ir 
kaip 200 mokyklų Nyderlandų Karalystėje taiko nuolatinio 
tobulėjimo principus   
Marijke Broer, Klasse. Pro vadovė, nuolatinio tobulinimo Nyderlandų 
Karalystėje iniciatorė. 

14.30 – 15.00 Pertrauka 

15.00 – 15.45 
 

Kaip nuolatinio tobulinimo principai transformavo „silpną“ 
mokyklą Danijoje ir padėjo jai tapti viena iš 10 geriausių visoje 
šalyje: atvejo pristatymas ir išmoktos pamokos    
Povl Erik Wolff, ilgametis mokyklos Danijoje vadovas, mokyklų 
vadybos ir veiklos tobulinimo ekspertas. 

15.45 – 16.10 
 

Pagrindinės sąlygos, stiprinančios lyderystę, tobulinančios vadybą, 
gerinančios ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus 
Modestas Gelbūda, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 
docentas, Švietimo lyderystės programos dėstytojas 

16.10 – 16.45 
 

Panelinė diskusija ir klausimų-atsakymų sesija  
Kokios yra galimybės šias patirtis ir nuolatinio tobulinimo principus 
pritaikyti Lietuvos mokyklose? Kokias kliūtis ir iššūkius tektų įveikti 
taikant nuolatinio tobulinimo principus Lietuvoje? 

 REGISTRACIJA 

Registracijos formą rasite čia 

Daugiau informacijos: Viktorija Znojevaitė, el. p. Viktorija.Znojevaite@smm.lt  

Mantas Cegelskas, tel. (8 5) 204 1891,  el. p. mantas.cegelskas@nmva.smm.lt  

 

Dr. Jay Marino  

Pripažintas nuolatinio 
tobulinimo ekspertas, 
įgyvendinęs tobulinimo 
iniciatyvas įvairiose pareigose: 
nuo mokytojo, mokyklos vadovo  
iki Amerikos kokybės asociacijos 
mokyklų tarybos pirmininko. Jis  
yra parašęs knygų apie 
nuolatinio tobulinimo 
metodologiją ir jos taikymą 
mokyklose.  

 

ORGANIZATORIUS  

 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA  
 

Nuolatinis mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtys 

Principai, žingsniai, metodai ir vadovų vaidmuo   

 
Pagrindiniai įrankiai ir gerosios praktikos, kurias taiko pažangios įmonės 

 

PARTNERIAI 

                      

PROGRAMA 

   

PRANEŠĖJAI 

Marijke Broer 

Nuolatinio tobulinimo 
iniciatyvos Nyderlandų 
Karalystėje pradininkė,  
Klasse. Pro direktorė.  
Jos dėka apie 200 mokyklų taiko 
nuolatinio tobulinimo principus. 
Pranešėja turi 15-os metų 
vadovavimo pradinei mokyklai 
patirtį. 

 

   

Povl Erik Wolff  

Ilgametis Danijos Bakke 
mokyklos vadovas, įgyvendinęs 
unikalią nuolatinio tobulinimo 
iniciatyvą ir pritaikęs Lean 
vadybos metodologiją mokyklos 
tobulinimui. Šios iniciatyvos 
dėka, jo mokykla 2018 metais 
pateko tarp 10-ties geriausių 
tarp 1480 tokių pat mokyklų 
Danijoje.    

 

Kovo 28 d. Vilnius, ISM Universitetas, III rūmai 

 

Moderatoriai: Margarita Pilkienė ir Modestas Gelbūda 
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