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Šiauliai
1. Kuriamo modelio pavadinimas – „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose.“
2. Kuriamo modelio vizija, siekiami rezultatai, sėkmės rodikliai:

Veikla/rezultatas

Ką darome?
(Vizija)
Efektyviai
veikianti
socialinių
kompetencijų (toliau – SK) ugdymo
sistema Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose:
- orientuota į sąmoningos asmenybės
ugdymą;
įtraukianti
visas
mokyklų
bendruomenės grupes;
- apimanti mokinių veiklas plačiame
socialinių partnerių tinkle;
- gerai žinoma miesto visuomenei;
- turinti aiškius veiklos valdymo
instrumentus.

Kodėl darome?
(Argumentai)
Bus išugdytos šalies ir Šiaulių miesto
strateginiuose dokumentuose akcentuojamas
sąmoningos, savarankiškos, veržlios,
atsakingai ir solidariai kuriančios savo,
šalies ir pasaulio ateitį, atviros kaitai
asmenybės.
Nuolat kintanti aplinka, šiuolaikinės
visuomenės raida, spartėjantis gyvenimo
tempas kelia vis didesnius reikalavimus
asmens socialiniam kompetentingumui.

Bus sukurta vieninga SK ugdymo sistema
mokyklose – šitaip mokyklos prisidės prie
Šiaulių miestui reikalingos nuoseklios
RODIKLIAI:
1. Nustatytos veiklos kryptys SK socialinių kompetencijų ugdymo sistemos
ugdymui Šiaulių mieste.
plėtros.

Kaip darome?
(Kas? Kur? Kada?)
Ne vėliau kaip iki 2013 m. vasario 1 d.
vykdoma mokyklų apklausa dėl veiksmingo
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.
Atsakingi: Švietimo skyriaus specialistai, 3
asmenys.
Dalyvauja: visos Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklos.
Ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 1 d.,
remiantis
mokyklų
SSGG
analizės
duomenimis
ir
institucijų
patirtimi,
socialinių
partnerių
pasiūlymais,
nusistatomos SK ugdymo veiklos kryptys
Šiaulių mieste.
Atsakingi:
Savivaldybės
kūrybinės
komandos koordinatorius.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, socialiniai partneriai, Švietimo
konsultantai,
projekte
dalyvaujančių
mokyklų bendruomenių atstovai.
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2. Sukurtas socialinių partnerių
tinklas, vienijantis ne mažiau kaip 7
Šiaulių miesto organizacijas, kuriose
ne mažiau kaip 10 proc. projekte
dalyvaujančių mokyklų mokinių gali
vykdyti SK ugdymo modelyje
numatytą
visuomenei
naudingą
veiklą.

Ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 1d.
parengiamas SK ugdymo sistemos Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose modelio
aprašo projektas.
Atsakingi: Savivaldybės Švietimo skyriaus
specialistai, 4 asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Švietimo konsultantai.

3. Parengtas SK ugdymo sistemos
Šiaulių
miesto
savivaldybės
mokyklose modelio aprašas, kuris
remiasi tarptautinio bakalaureato
visuomenei naudingos veiklos (CAS)
programa ir atlikta SSGG analize.

Ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 1 d.
organizuojama diskusija dėl mokyklų
sukurtų SK ugdymo sistemos projektų.
Atsakingi: Savivaldybės Švietimo skyriaus
specialistai, 4 asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių
atstovai,
Švietimo
konsultantai.

4. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį,
nustatyta forma, Šiaulių miesto
savivaldybės atsakingam specialistui
pateikiama
nauja
ir
aktuali
informacija
apie
SK
ugdymą
mokyklose, skirta SK ugdymo
viešinimui
Šiaulių
miesto
savivaldybės tinklalapyje.
5. Sukurti
veiklos
fiksavimo,
vertinimo instrumentai ir naudojami
nustatytu reguliarumu.

Ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 1d.
sukuriamas socialinių partnerių, padedančių
įtraukti Šiaulių miesto mokyklų mokinius ir
sudarančių
jiems
sąlygas
vykdyti
Savivaldybės SK ugdymo modelyje
numatytą visuomenei naudingą veiklą,
tinklas.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinė komanda,
10 asmenų.
Dalyvauja: Savivaldybės administracijos
atstovai, socialiniai partneriai.
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Ne vėliau kaip nuo 2014 m. sausio 1 d.,
suderinus reikalavimus rubrikai su Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos
Informatikos skyriumi, Šiaulių miesto
savivaldybės svetainėje
http://www.siauliai.lt skelbiama informacija
apie vykdomas mieste socialines
(savanorystės) veiklas, mokyklos ir
socialiniai partneriai dalijasi patirtimi.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinės
komandos Švietimo skyriaus specialistai, 4
asmenys.
Dalyvauja: Savivaldybės kūrybinė komanda
ir atsakingas už SK rubrikos Savivaldybės
tinklalapyje administravimą specialistas.
Ne mažiau kaip 3 kartus per 2013-2014 m.
m. atliekamas SK ugdymo sistemos Šiaulių
miesto mokyklose modelio diegimo sėkmės
vertinimas,
vykdomos
korekcijos,
užtikrinančios SK ugdymo modelyje
numatytų tikslų pasiekimui.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinė komanda,
10 asmenų.
Dalyvauja: Projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių
atstovai,
socialiniai
partneriai.
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Ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 15 d.
parengiami ir patvirtinami teisės aktai,
dokumentai, įteisinantys SK ugdymo Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose sistemą
savivaldos ir instituciniu lygmeniu.
Atsakingi: Švietimo skyriaus specialistai, 4
asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Savivaldybės administracijos
atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
atstovai.

Dalyvavimas

Ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 15 d.
inicijuojamas šalies lygmeniu teisės aktų dėl
mokinių SK įteisinimo išsilavinimo
dokumentuose, parengimo ir SK
koordinatoriaus mokyklose pareigybės
steigimo.
Atsakingi: Savivaldybės administracija.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Švietimo konsultantai.
ir 2013 m. sausio 17 d., 30 d. pokalbiai dėl
socialinių partnerių pasiūlos.

Šiaulių miesto 29 bendrojo ugdymo
mokyklos.

Mokyklos turi socialinių partnerių
bendradarbiavimo su jais patirties.

Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); ne mažiau kaip 7
socialiniai partneriai; 3 švietimo
konsultantai; ne mažiau kaip 1-2
projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai.

Turi kompetencijų apibendrinti duomenis ir 2013 m. vasario 7 d., 21 d.. diskusijos dėl
išskirti SK ugdymo veiklos kryptis.
SK ugdymo veiklos krypčių išsigryninimo.
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Ne mažiau kaip 7 socialiniai
partneriai; 1-2 savivaldybės
administracijos atstovai.

Turi kompetencijų parengti
bendradarbiavimo sutartis ir įgaliojimus jas
pasirašyti.

Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 3 švietimo
konsultantai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 3 švietimo
konsultantai; 5-10 projekte
dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); specialistas,
atsakingas už SK rubrikos
Savivaldybės tinklalapyje
administravimą.

Turi žinių ir kompetencijų rengiant veiklos
organizavimo ir administravimo
dokumentus.

Ne vėliau kaip 2013 m. kovo 20 d. diskusija
dėl socialinių partnerių, padedančių įtraukti
Šiaulių miesto mokyklų mokinius ir
sudarančių
jiems
sąlygas
vykdyti
Savivaldybės SK ugdymo modelyje
numatytą visuomenei naudingą veiklą,
tinklo sukūrimo.
2013 m. kovo – balandžio mėn. ne mažiau
kaip 4 kartus diskusijos dėl SK ugdymo
sistemos Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose modelio aprašo projekto
parengimo.

Turi darbo patirties ugdant SK, geba daryti Ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 15 d.
išvadas ir panaudoti darbo rezultatus veiklos mokyklų unikalių SK ugdymo veiklos planų
tobulinimui
pristatymas.

Geba apibendrinti ir teikti informaciją Ne vėliau kaip 2013 m. rugsėjo 15 d.
visuomenei.
diskusija dėl informacijos pateikimo SK
rubrikai Savivaldybės tinklalapyje formos
parengimo.
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5-10 projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai; ne mažiau
kaip 7 socialiniai partneriai.

Mokymasis

Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 5-6 Savivaldybės
administracijos atstovai; Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 6-7
atstovai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); ne mažiau kaip 7
socialiniai partneriai; 3 švietimo
konsultantai;
Savivaldybės kūrybinė komanda (10
asmenų), po 6 mokyklų,
dalyvaujančių projekte, atstovus.

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
Švietimo skyriaus specialistai ir
Švietimo centro darbuotojai

Vykdo Savivaldybės SK ugdymo modelyje Ne vėliau kaip 2013–2014 m. m. lapkričio,
numatytas veiklas.
vasario, gegužės mėn. 20 d. po 1 diskusiją
dėl SK ugdymo sistemos Šiaulių miesto
mokyklose modelio diegimo sėkmės
vertinimo ir minėto modelio tobulinimo.
Gali inicijuoti teisės aktų, dokumentų, 2014 m. gegužės – birželio mėn. diskusijos
reglamentuojančių mokinių SK ugdymą, kas antrą savaitę dėl dokumentų,
parengimą ir turi kompetenciją priimti įteisinančių SK ugdymo Šiaulių miesto
sprendimus.
savivaldybės mokyklose sistemą savivaldos
ir instituciniu lygmeniu, parengimo.

Yra švietimo lyderiai, SK ugdymo sistemos
Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose
modelio kūrėjai.

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 15 d.
diskusija dėl SK įteisinimo valstybiniuose
išsilavinimo dokumentuose ir SK
koordinatoriaus mokyklose pareigybės
steigimo siūlymų pateikimo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

Siekiant susipažinti ir išsiaiškinti
tarptautinio bakalaureato visuomenei
naudingos veiklos (CAS) programos
panaudojimo galimybės kuriant
Savivaldybės SK ugdymo sistemą Šiaulių
mieste.
Siekiant gauti žinių ir patobulinti gebėjimus,
kaip duomenis panaudoti organizacijos
strateginiam valdymui, veiklos tobulinimui.

2012 m. gruodžio 10 d., 1 praktinis
seminaras

2013 m. vasario mėn. 1-2 d. praktinis
seminaras.
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Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
Švietimo skyriaus specialistai ir
Švietimo centro darbuotojai,
mokytojų, mokinių tėvų ir socialinių
partnerių atstovai.

Siekiant efektyvinti įvairių grupių
bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus
tikslus, stiprinti diskusijų valdymo įgūdžius.

2012 m. balandžio mėn. 1-2 d. praktinis
seminaras.

3. Atliktų tyrimų rezultatai, analizė.
3.1. Kuriamo Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės plėtros modelio aktualumas.
Nuolat kintanti aplinka, šiuolaikinės visuomenės raida, spartėjantis gyvenimo tempas kelia vis didesnius reikalavimus asmens socialiniam
kompetentingumui. Europos Sąjungos strateginiuose švietimo srities dokumentuose akcentuojamas XXI amžiuje reikalingų bendrųjų gebėjimų, iš jų ir
socialinių, reikšmingumas. Vis didesnis dėmesys skiriamas ne tik bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių formavimui, bet ir veikimo socialinėje
aplinkoje gebėjimų, verslumo ugdymui. Šiuo metu daugumoje Europos Sąjungos valstybių, taip pat ir Lietuvoje, socialinių gebėjimų ugdymas
realizuojamas per formalųjį ugdymą (mokomųjų dalykų programos), ir neformalųjį švietimą (neformaliojo švietimo programos). Naujausiuose Europos
Sąjungos švietimo dokumentuose valstybės narės raginamos siekti ugdyti socialinius gebėjimus naujais ir kūrybiškais mokymo(si) būdais, itin daug
dėmesio skirti jaunimo verslininkystei kaip galimai profesinei veiklai. Europos švietimo ateities vizijoje akcentuojamas jaunimo patirties, įgytos
mokantis mokomųjų dalykų bendraujant su verslo įstaigomis, būtinybė, t. y. kiekvienam jaunuoliui privalomojo švietimo sistemoje turėtų būti suteikta
galimybė atlikti bent vieną praktiką verslo įmonėje.
Šiuo metu Lietuvos, taip pat ir Šiaulių miesto, bendrojo ugdymo mokyklose mokinių socialinės kompetencijos ugdomos ne tik vykdant formaliojo
ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, bet ir organizuojant socialinę veiklą kaip galimybę veikti socialinėje aplinkoje, ugdytis verslumą. Tačiau
pastaroji veikla šalies ugdymo dokumentuose (pvz., Bendruosiuose ugdymo planuose) apibrėžta epizodiškai ir formaliai baigiama kartu su pagrindinio
ugdymo programa, nėra vertinamas jos poveikis asmens socialiniams gebėjimams. Kiekviena Šiaulių miesto mokykla yra sukaupusi savitą socialinių
kompetencijų ugdymo patirtį, tačiau nėra nuoseklios minėtų kompetencijų ugdymo sistemos.
Kuriamo Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės plėtros modelio „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose“ pagrindinis tikslas – apibrėžti konkrečias veiklos kryptis ir sutelkti įvairias Šiaulių miesto organizacijas, verslo ir
biudžetines įstaigas į bendrą partnerystės tinklą siekiant sudaryti daugiau galimybių Šiaulių miesto mokyklų mokiniams įsitraukti į visuomenei
naudingą veiklą ir aktyviai dalyvauti veikloje, padedančioje pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis
profesinę motyvaciją ir planuotis būsimą karjerą. Įgyvendinus pagrindinį tikslą Šiaulių mieste turėtų būti sukurta efektyviai veikianti socialinių
kompetencijų ugdymo sistema.
3.2. Atlikto tyrimo aktualumas, tikslas, tyrimo atlikimo logika ir metodai, imtis.
Rengiant Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės plėtros modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose“ pirmiausia buvo išanalizuoti pasirinktą problemą iliustruojantys faktai: planavimo dokumentai (Šiaulių miesto
savivaldybės Strateginis plėtros planas ir trijų metų Strateginės veiklos planas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir
mokyklų trijų metų Strateginės veiklos planai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir mokyklų metų veiklos planai),
mokyklų išorės vertinimo ataskaitos; Šiaulių miesto pedagogų kvalifikacijos tobulinimo situaciją iliustruojantys dokumentai; bendradarbiavimo su
mokinių, tėvų savivaldos institucijomis dokumentai. Kadangi Šiaulių miesto mokyklos jau turėjo sukaupusios savitą socialinių kompetencijų ugdymo
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patirtį, buvo nuspręsta šią patirtį apibendrinti ir, remiantis ja, numatyti bendras veiklos gaires Šiaulių mieste ir priimti sprendimus dėl nuoseklios
socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimo. Šiam tikslui buvo pasirinkta SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) analizė.
Tyrimas (SSGG analizė) buvo atliekamas 2013 m. sausio mėn. Pirmiausia jis buvo vykdomas penkiose, projekte „Lyderių laikas 2”
dalyvaujančiose, Šiaulių miesto mokyklose. Kiekvienoje mokykloje projekto „Lyderių laikas 2“ darbo grupės pasirinko savitą tyrimo atlikimo logiką:
- Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje parengta anketa ir vykdyta raštu apklausa, kurioje dalyvavo trys respondentų grupės: 20 mokinių, 5 tėvai, 18
mokytojų. Minėtos gimnazijos darbo grupė SSGG analizės duomenis išanalizavo ir apibendrino.
- Šiaulių Didždvario gimnazijoje buvo sudaryta viena grupė iš: 6 mokomųjų dalykų mokytojų, 4 klasių kuratorių, 4 gimnazijos administracijos, 1
neformaliojo švietimo, 2 pagalbos specialistų atstovų ir projektų koordinatoriaus. Tyrimas atliktas taikant Focus metodą.
- Šiaulių Salduvės progimnazijoje tyrimas atliktas šiais etapais: organizuota mokytojų (dalyvavo 47 mokytojai) diskusija, mokinių (dalyvavo 36
mokiniai) ir tėvų (dalyvavo 35 tėvai) forumai. Minėtos progimnazijos darbo grupė SSGG analizės duomenis išanalizavo ir apibendrino.
- Šiaulių Medelyno progimnazijoje tyrimas atliktas dviem etapais: organizuota mokytojų (dalyvavo 37 mokytojai) ir mokinių (dalyvavo 31
mokinys) savivaldos institucijų narių apklausa raštu. Minėtos progimnazijos darbo grupė SSGG analizės duomenis išanalizavo ir apibendrino.
- Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje tyrimas atliktas trimis etapais: organizuoti mokytojų (dalyvavo 20 mokytojų) ir mokinių
(dalyvavo 70 mokinių) aktyvieji susirinkimai, kurių metu, dirbdami grupėmis, mokyklos bendruomenės atstovai išsakė savo nuomonę apie socialinių
kompetencijų ugdymą išskirdami minėtos srities mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Šiuo klausimu taip pat organizuotas ir pokalbis
su mokinių tėvais (dalyvavo 10 tėvų).
Atlikus tyrimą paskirose (penkiose) mokyklose, organizuotas Šiaulių miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos
pasitarimas. Pasitarimo metu pirmiausia kiekviena mokykla pristatė savo tyrimo (SSGG analizės) rezultatus. Tada, dirbdami dviem grupėmis,
kūrybinės komandos nariai apibendrino mokyklų SSGG analizės rezultatus ir, remdamiesi 325 respondentų (157 mokinių, 135 mokytojų, 50 tėvų)
nuomone, įvertino Šiaulių miesto situaciją mokinių socialinių kompetencijų ugdymo srityje.
3.3. Atlikto tyrimo duomenys ir jų analizė.
Šiaulių miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinė komanda, apibendrinusi mokyklų SSGG analizės duomenis, išskyrė Šiaulių
miesto švietimo bendruomenės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes ugdant mokinių socialines kompetencijas (žr., 1 lentelė).
1 lentelė
Šiaulių miesto SSGG analizė vertinant mokinių socialinių kompetencijų ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose
STIPRYBĖS
Mokinių socialinių kompetencijų ugdymui (formalusis ugdymas ir
neformalusis švietimas) miesto mokyklose yra tinkamos sąlygos ir aplinka.
Miesto mokyklos vykdo įvairias socialinių kompetencijų ugdymo
programas.
Miesto mokyklose dirba kompetentingi specialistai, gebantys teikti
kokybišką socialinių kompetencijų ugdymą.
Mieste yra potencialių socialinių partnerių, padedančių mokykloms ugdyti
mokinių socialines kompetencijas.

SILPNYBĖS
Mieste nėra bendrų susitarimų dėl mokinių socialinių kompetencijų
ugdymo.
Mieste nėra teisės aktais reglamentuotos nuoseklios socialinių
kompetencijų ugdymo sistemos.
Dalies miesto pedagogų kompetencija ugdyti mokinių socialinius
gebėjimus yra nepakankama.
Trūksta socialiai atsakingų partnerių, gebančių vykdyti mokiniams
profesinę ir visuomenei naudingą veiklą bei prisiimti atsakomybę už tų
veiklų kokybę.
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Mieste yra nemažai sukaupta visuomenei naudingos veiklos vykdymo ir Žema mokytojų motyvacija ugdyti mokinių socialinius gebėjimus
fiksavimo gerosios patirties pavyzdžių.
naujais, kūrybiškais būdais. Žema mokinių motyvacija dalyvauti
socialinėje (profesinėje ir visuomenei naudingoje) veikloje. Žema
mokyklų administracijų motyvacija inicijuoti ir organizuoti mokinių
socialinius gebėjimus ugdančią veiklą.
Nemaža dalis miesto švietimo bendruomenės yra aktyvi.
Nepakanka lėšų, mieste nėra mokinių socialinės (profesinės ir
visuomenei naudingos) veiklos koordinatoriaus.
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Suburti bendrai veiklai miesto mokyklų bendruomenes.
Neigiama visuomenės nuostata dėl socialinių gebėjimų ugdymo, tai, kas
sukurta, nebus tvaru.
Sutelkti socialinius partnerius (verslo įmones, organizacijas, biudžetines Veikla miesto lygmeniu nekoordinuojama.
įstaigas) bendrai veiklai, suteikiant miesto mokyklų mokiniams galimybę
dalyvauti profesinėje ir visuomenei naudingoje veikloje, ir sukurti
partnerystės tinklą.
Dalyvauti mokymuose ir įgyti reikiamų socialinės (profesinės, visuomenei Neatsakingi socialiniai partneriai.
naudingos) veiklos planavimui, organizavimui, vykdymui ir priežiūrai
kompetencijų.
Viešinti Šiaulių miesto ir kitų šalies savivaldybių švietimo bendruomenėms Lėšų trūkumas.
socialinių kompetencijų ugdymo patirtį.
Miesto švietimo bendruomenei ir kitiems gyventojams formuotis Socialinių kompetencijų ugdymas nereglamentuotas teisės aktais šalies
vertybines nuostatas ir ugdytis socialinius gebėjimus.
lygmeniu, socialiniai gebėjimai nevertinami ir nefiksuojami išsilavinimo
dokumentuose.
Inicijuoti šalies lygmeniu (teikti rekomendacijas Švietimo ir mokslo
ministerijai) teisės aktų dėl mokinių socialinių kompetencijų įteisinimo
išsilavinimo dokumentuose ir socialinės veiklos koordinatoriaus
mokyklose pareigybės steigimo parengimą.
4. Modelio įgyvendinimo planas.
Vykdant projektą „Lyderių laikas 2“ bus sukurtas ir Šiaulių miesto penkiose, projekte dalyvaujančiose, mokyklose išbandytas nuoseklaus Šiaulių
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelis (žr., 1 paveikslas).

Šiame modelyje socialinių kompetencijų ugdymas apima tris tarpusavyje susijusias ir viena kitą papildančias dimensijas: formalųjį ugdymą,
neformalųjį švietimą ir socialinę veiklą. Modelio unikalumas išreiškiamas per aiškiai apibrėžtas Šiaulių mieste socialinės veiklos kryptis, mokyklos ir
socialinių partnerių funkcijas, atsakomybę ir tarpusavio bendradarbiavimo ryšius vykdant bendrą veiklą, aktyvų visų interesų grupių dalyvavimą
mokinių socialinių kompetencijų ugdyme, nuolatinį mokymąsi ir savo veiklos įsivertinimą. Socialinės veiklos ašimi pasirinktas ugdymas karjerai
(verslumas), apimantis tokias pagrindines kryptis: karitatyvinę, pilietinę, ekologinę. Socialinė veikla yra prasminga, kai kiekvienoje veikloje yra šie
komponentai: kūrybiškumas, veiksmas, pagalba.
Modelio unikalumas bus išreiškiamas ne tik per anksčiau minėtus kriterijus, bet ir per sukurtus ir modelio apraše pateiktus veiklos fiksavimo,
vertinimo instrumentus. Šie instrumentai padės įvertinti mokinių socialinius gebėjimus.
Vykdant projektą „Lyderių laikas 2“ bus parengti ir patvirtinti teisės aktai, dokumentai, įteisinantys Socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose sistemą savivaldos ir instituciniu lygmeniu. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl
mokinių socialinių kompetencijų įteisinimo išsilavinimo dokumentuose.
Pasibaigus projektui bus siekiama išplėtoti socialinių partnerių (verslo įmonių, organizacijų, biudžetinių įstaigų), padedančių įtraukti kuo
daugiau Šiaulių miesto mokyklų mokinių ir sudarančių jiems sąlygas vykdyti socialinę veiklą ir ugdytis socialinius gebėjimus, tinklą. Socialinių
kompetencijų ugdymo sistema bus tobulinama siekiant, kad būtų sudarytos galimybės ją taikyti ne tik visose Šiaulių miesto savivaldybės pavaldumo
bendrojo ugdymo, bet ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose.
5. Modelio plano įgyvendinimas.
5.1. Įgyvendinant modelio „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“
planą 2013 m. rugsėjo mėn. buvo įvertinta, kaip sekasi vykdyti plane numatytas veiklas. Išanalizavus projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių
mokyklų ir Šiaulių miesto savivaldybės modelio veiklos planus išskirti šie sėkmingiausi aspektai:
5.1.1. Mokyklų bendruomenės narių motyvacija veikti, aktyvumas, kompetentingumas. Manome, kad tai pavyko pasiekti sistemingai viešinant
kuriamo modelio idėją ir pristatant vykdomas veiklas įvairioms mokyklos bendruomenės grupėms: mokytojams organizuoti pasitarimai, mokiniams ir
jų tėvams forumai, susirinkimai, konferencijos. Didelis dėmesys skirtas mokyklos bendruomenės narių mokymuisi: Šiaulių universiteto lektoriai,
mokyklų ugdymo karjeros koordinatoriai, socialiniai pedagogai, klasių vadovai mokiniams vedė praktinius užsiėmimus (pvz.: „Jausmai ir emocijos“,
„Kūrybinio mąstymo prielaidos ir būdai“, „Karjera: būk matomas“, „Atrask save profesijų pasaulyje“, „Emocinis intelektas“); mokytojams
organizuotos metodinės konferencijos (pvz.: „Mokinių kompetencijų ugdymas“, „Mokymosi bendradarbiaujant metodai“).
5.1.2. Modelio plano ir mokyklų strateginių, metinių veiklos planų ir ugdymo planų dermė; mokyklų ir savivaldybės strateginių planų dermė.
Rengiant modelio planą buvo aptartos jo priemonių integravimo galimybės į mokyklų veiklos planavimo (ugdymo planus, mokytojų metodinių
būrelių, klasių vadovų, specialistų veiklos planus ir pan.) ir savivaldybės veiklos planavimo (strateginius ir metinius švietimo veiklos planus)
dokumentus, priimti susitarimai dėl konkrečių planavimo dokumentų (mokyklų strateginiai ir metiniai veiklos planai, ugdymo planai; mokyklų ir
savivaldybės strateginiai planai) dermės. Rengdamos veiklos planavimo dokumentus visos institucijos šių susitarimų laikėsi.
5.1.3. Lyderystės ir savanoriškos mokinių aktyvios veiklos propagavimas. Manome, kad tai pavyko pasiekti įtraukiant mokinius į aktyvų
dalyvavimą diskusijose apie lyderystės sampratą ir jos plėtotės galimybes, savanoriškos veiklos prasmę ir svarbą ne tik savo asmenybės ugdymuisi, bet
ir naudingumą visuomenei. Pačių mokinių iniciatyvos ir laisvai pasirinktos savanoriškos veiklos kryptys bei būdai sustiprino lyderystės idėjų sklaidą
(pvz.: gimnazistų vedami šokio užsiėmimai lopšelių – darželių ugdytiniams, kompiuterinio raštingumo mokymai pagyvenusiems žmonėms; įvairių
renginių mokykloje programų kūrimas, renginių organizavimas ir vedimas; savanoriška veikla miesto bendruomenės renginiuose; 1–8 klasių mokinių
inicijuojamos miesto aplinkos švarinimo ir puošimo; pagalbos ir paramos akcijos socialinės atskirties asmenims ir pan.).
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5.2. Aptariant patirtas nesėkmes įgyvendinant modelio „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose“ planą įvardyti šie probleminiai aspektai:
5.2.1. Suplanuotų veiklų įgyvendinimas. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, dėl jų veiklos specifiškumo ir veiklos mokiniams
organizavimo galimybių, kai kurios priemonės nepasiteisina, atsiranda poreikis planuoti naujas veiklas, kurios nebuvo numatytos mokyklų modelio
planuose, vėluojama kai kurias veiklas atlikti laiku. Pvz., Šiaulių miesto savivaldybės modelio plane koreguojami šių priemonių įgyvendinimo
terminai: „Socialinių partnerių tinklo sukūrimas“, „Socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose aprašo
parengimas“ ir „ Rubrikos, kurioje skelbiama informacija apie vykdomas mieste socialines veiklas, mokyklos ir socialiniai partneriai dalijasi patirtimi,
Šiaulių miesto savivaldybės svetainėje sukūrimas“; Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos modelio plane koreguojamos veiklos organizavimo
ir fiksavimo formos; Šiaulių Medelyno ir Salduvės progimnazijų ir Šiaulių Didždvario gimnazijos modelio planuose koreguojamos veiklos siekiant
pasitelkti kuo daugiau mokinių tėvų ir juos įtraukti į bendrą veiklą.
5.2.2. Socialiai atsakingų partnerių (ne švietimo organizacijų) įtraukimas į mokyklos veiklą. Mokykloms veikiant pavieniui sunku įtraukti
verslo organizacijas į veiklas, padedančias mokiniams ugdytis socialinę kompetenciją.
5.2.3. Socialinių partnerių tinklo kūrimas savivaldybės lygmeniu. Sunku motyvuoti verslo organizacijas įsitraukti į mokinių ugdomąją veiklą.
Trūksta socialiai atsakingų partnerių, gebančių vykdyti mokiniams profesinę ir visuomenei naudingą veiklą bei prisiimti atsakomybę už tų veiklų
kokybę.
Tikėtina, kad įvardytas problemas lėmė šie veiksniai:
- skirtingas mokyklų bendruomenių narių pasirengimas ir nusiteikimas veikti;
- miesto švietimo bendruomenėje susiformavusi skirtinga socialinės kompetencijos samprata – jos suvienodinimui reikia daugiau laiko;
- dalies asmenų, galinčių priimti sprendimus (politikai, miesto vadovai, švietimo administratoriai), skeptiškas požiūris į šio ir kitų projektų
vykdomas veiklas;
- dalis mokytojų yra nepakankamai kompetentingi ugdyti mokinių socialinę kompetenciją (reikalingi mokymai);
- švietimo bendruomenė nėra pakankamai atvira kitoms miesto bendruomenės grupėms, silpnas partnerystės ryšys su verslo organizacijomis.
5.3. Siekiant išspręsti iškilusias problemas ir užtikrinti modelio plane suplanuotų priemonių veiksmingumą, nuo kurio priklauso sukurtos
Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo sistemos efektyvumas, kaip prioritetas išskirtos šios kryptys:
5.3.1. Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais (Šiaulių miesto verslo, nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos)
stiprinimas ir plėtojimas. Telkiant įvairias Šiaulių miesto verslo organizacijas į partnerystės tinklą, intensyviai buvo bendraujama su Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmais. Kadangi Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su įvairiomis verslo įmonėmis vykdo bendras veiklas, iš jų ir
švietimo srities, atsirado daugiau galimybių, tarpininkaujant šiai asociacijai, pakviesti verslo įmones bendradarbiauti su Šiaulių miesto savivaldybe ir
paskatinti jas įsitraukti į miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių socialinių kompetencijų ugdymą. Į partnerystės tinklą pavyko suburti verslo ir
kitas organizacijas:
- AB Šiaulių bankas, AB DNB bankas (finansinės paslaugos);
- UAB „Rūta“ (konditerijos gamyba);
- UAB „Salda“ (vėdinimo įrangos gamyba);
- UAB „Baltik vairas“ (dviračių gamyba);
- UAB „Plasteksus“ (plastikinė tara ir kiti plastikiniai gaminiai);
- UAB „Venta“ (baldų gamyba);
- Rūtos Stuopelienės projektavimo biuras (gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų projektavimas);
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- UAB „Parlita“ (juvelyriniai dirbiniai);
- Dariaus Beconio įmonė (medienos gaminiai);
- UAB „Esame kartu“ (draudimo paslaugos);
- Nacionalinė regionų plėtros agentūra (projektų rengimas, administravimas);
- UAB „Verslavita“ (verslo, nekilnojamojo turto vertinimas);
- UAB „Figūra plius“ (kosmetologo paslaugos, sporto studija) ir kt.
Tokį verslo įmonių aktyvumą jungtis į partnerystės tinklą siekiant sudaryti daugiau galimybių Šiaulių miesto mokyklų mokiniams įsitraukti į
visuomenei naudingą veiklą ir aktyviai dalyvauti veikloje, padedančioje pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes,
veikiausiai lėmė bendri verslo įmonių ir Šiaulių miesto vadovų, švietimo administratorių, mokyklų vadovų, projekto „Lyderių laikas 2“ savivaldybės
kūrybinės komandos pasitarimai. Pasitarimų metu aptartos verslo įmonių galimybės organizuoti mokinių socialinę veiklą, susitarta dėl verslo įmonių ir
mokyklų bendradarbiavimo krypčių ugdant mokinių socialinę kompetenciją. Išskirtos šios kryptys:
- įmonės veiklų viešinimas įtraukiant mokinius į medžiagos apie įmonę kaupimą, informacinių straipsnių rengimą Šiaulių regioninėje spaudoje,
reportažų kūrimą, įmonės interneto svetainėje rubrikų kūrimą, organizuojant mokinių patirties sklaidą konferencijose (dalyviai – įvairios mokinių
amžiaus grupės);
- įmonės darbuotojų paskaitos mokiniams (dalyviai – įvairios mokinių amžiaus grupės);
- bendri įmonės ir mokyklų projektai (dalyviai – įvairios mokinių amžiaus grupės);
- profesinis veiklinimas (mokinių dalyvavimas gamybos, paslaugų teikimo procesuose) (dalyviai – 9–12 klasių mokiniai);
- mokslinis–tiriamasis darbas (mokiniai atlieka nesudėtingus tyrimus, reikalingus įmonės veiklos sklaidai; mokiniai kartu su Šiaulių
universiteto mokslininkais atlieka sudėtingesnius tyrimus, reikalingus įmonės veiklos kokybės gerinimui).
Konkrečios veiklos kryptys suderintos su verslo įmonėmis individualiai. Šiuo tikslu organizuoti į kiekvieną įmonę vizitai. Verslo įmonių ir
Šiaulių miesto savivaldybės bendradarbiavimas įteisintas sutartimis.
Į socialinių partnerių tinklą, be verslo organizacijų, įtrauktos įvairios biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis mokyklos
jau bendradarbiauja (72 organizacijos).
Siekiant sudaryti mokiniams daugiau galimybių aktyviai dalyvauti veiklose, padedančiose pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus,
vykdyti visuomenei naudingą veiklą, sustiprinta Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių universiteto, Šiaulių profesinio rengimo centro partnerystė. Su
šiomis švietimo organizacijomis sutarta, kaip jų erdvėse būtų galima organizuoti mokinių ugdomąją veiklą (pvz., vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą
Šiaulių universiteto laboratorijose, botanikos sode, Socialinių tyrimų moksliniame centre; vesti užsiėmimus Šiaulių profesinio rengimo centro
dirbtuvėse ir pan.), kaip galėtų bendradarbiauti studentai ir profesinio mokymo bei bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai vykdydami savanorišką veiklą
(pvz., Šiaulių universitete įkurtas savanorių centras telkia savanoriškai veiklai studentus, mokinius).
5.3.2. Vykdomų veiklų viešinimas. Siekiant supažindinti Šiaulių miesto visuomenę su sukurtu Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos
modeliu ir projekto vykdomomis veiklomis, organizuoti pristatymai įvairioms Šiaulių miesto švietimo bendruomenės grupėms, Šiaulių miesto
teritorijoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, verslo įmonėms:
- 2013 m. lapkričio 19 d. pristatyta Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovams;
- 2013 m. gruodžio 4 d. pristatyta Šiaulių miesto vadovams, verslo įmonėms, įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms
įstaigoms (parengtas reportažas per Šiaulių regioninę televiziją).
Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos modelio pristatymas, patirties sklaida vykdyta ir nacionaliniu lygmeniu:
- 2013 m. lapkričio 22 d. pasidalyta patirtimi su Klaipėdos miesto švietimo bendruomene konferencijoje „Lyderystės kultūros ugdymas
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švietime: projekto „Lyderių laikas 2“ siūlymai“;
- 2014 m. sausio 3 d. pasidalyta patirtimi Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Mokinių ugdymo
karjerai kompetencijų tobulinimo problemos“.
Apie mokyklų vykdomas veiklas, susijusias su mokinių socialinės kompetencijos ugdymu, informacija sistemingai skelbiama kiekvienos
mokyklos internetiniame puslapyje, regioninėje spaudoje, televizijoje. Mokyklos naudoja ir tokias sklaidos priemones: socialinės veiklos informacinis
stendas (Šiaulių Salduvės progimnazija), socialinis tinklas „Facebook“, šalies alternatyviojo ugdymo tinklalapis (www.alternatyvusisugdymas.lt)
(Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla), naujienlaiškis „Antrieji namai“ (Šiaulių Didždvario gimnazija).
Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje sukurta rubrika (http://www.siauliai.lt), turinti logotipą, kurio kūrime dalyvavo Šiaulių miesto
gimnazijų mokiniai. Rubrikoje skelbiama tokia informacija:
- teisiniai dokumentai (Mokinių socialinės kompetencijos ugdymo Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose sistemos įteisinimas savivaldos ir
instituciniu lygmenimis);
- socialiniai partneriai, dalyvaujantys Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių socialinės kompetencijos ugdyme, jų vykdomos
veiklos;
- savanorių klubų veikla;
- sėkmės istorijos (patirties sklaida);
- mokymai;
- veiklos kalendorius;
- įvykusių renginių aprašymai, nuotraukos.
6. Modelio diegimo sėkmės vertinimas.
Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės plėtros modelio planą 2013 m. lapkričio – gruodžio mėn., 2014 m. sausio mėn. buvo
atliekamas Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto mokyklose modelio diegimo sėkmės vertinimas.
6.1. Modelio diegime dalyvaujančios grupės. Kiekvienoje mokykloje modelio diegime dalyvių skaičius buvo skirtingas. Modelis išbandytas
pasitelkus įvairias mokinių ir mokyklos bendruomenės grupes, socialinius partnerius :
6.1.1. Šiaulių Didždvario gimnazija – visi 1-ų gimnazijos klasių mokiniai (iš viso: 183 mokiniai), 4 gimnazijos administracijos atstovai, 3
pagalbos ir 2 neformaliojo švietimo specialistai, 22 mokytojai (visi dirbantys 1 gimnazijos klasėse);
6.1.2. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija – 1A ir 3A gimnazijos klasių mokiniai (iš viso: 50 mokinių), minėtų klasių vadovai ir mokinių tėvai,
gimnazijos administracija, socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojai;
6.1.3. Šiaulių Salduvės progimnazija – 4B ir 8B klasių mokiniai (iš viso: 48 mokiniai), 20 mokytojų, 25 mokinių tėvai, progimnazijos
administracija;
6.1.4. Šiaulių Medelyno progimnazija – 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B klasių mokiniai (iš viso: 180 mokinių), 8 klasių vadovai, 32
mokytojai, progimnazijos administracija;
6.1.5. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla – 8A ir 8B klasių mokiniai (iš viso: 20 mokinių), mokyklos administracija, 2 klasių
vadovai.
6.2. Mokinių socialinės veiklos fiksavimo ir (įsi)vertinimo instrumentai. Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklose modelis sukurtas remiantis tarptautinio bakalaureato visuomenei naudingos veiklos (CAS) programa. Sukurta minėta sistema
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apima socialinių įgūdžių (asmeninių, bendravimo, bendradarbiavimo, veikimo socialinėje aplinkoje) formavimą ir stiprinimą. Diegiant minėtos
sistemos modelį, mokyklose sukurti ir išbandyti šie mokinių socialinės veiklos fiksavimo ir (įsi)vertinimo instrumentai:
6.2.1. Šiaulių Didždvario gimnazijoje – Socialinės veiklos dienoraštis (knygelė) (žr. 1 priedas);
6.2.2. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje – Socialinių kompetencijų ugdymo dienoraštis (žr. 2 priedas);
6.2.3. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje – Socialinės veiklos dienoraštis (elektroninis) (žr. 3 priedas);
6.2.4. Šiaulių Salduvės progimnazijoje – Mokinio refleksijos lapas, Klasės socialinės veiklos lapas (žr. 4 priedas);
6.2.5. Šiaulių Medelyno progimnazijoje – Socialinės veiklos fiksavimo ir refleksijos dienoraštis (žr. 5 priedas).
6.3. Mokyklų sėkmės diegiant modelį. Diegiant mokyklose sukurtą modelį geriausiai pavyko:
6.3.1. organizuoti socialinių įgūdžių ugdymą mokiniams veikiant socialinėje aplinkoje pagal modelyje nustatytas socialinės veiklos kryptis
(Šiaulių Didždvario gimnazija);
6.3.2. organizuoti veiklas su socialiniais partneriais (pvz., Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, Kurtuvėnų regioninis parkas,
nevyriausybinė organizacija – vaikų ir jaunimo klubas „Tarp savų“, Šiaulių universiteto botanikos sodas, UAB „SPLIUS“, UAB „Baltik vairas“ ir kt.)
(socialinių partnerių pasiūlytos veiklos atitiko mokinių poreikius ir mokyklos socialinės veiklos tradicijas) (Šiaulių Normundo Valterio jaunimo
mokykla, Šiaulių Medelyno progimnazija);
6.3.3. sukurti naujas mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo praktikas (pvz., susibūrė mokinių ir mokytojų komanda „Kartu“, dalyvaujanti
Šiaulių B diviziono „Protų kovose su Robertu Petrausku“) (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija);
6.3.4. inicijuoti pokyčius mokyklos kultūroje (didėja mokyklos bendruomenės narių aktyvumas, atsakingumas, motyvacija) (Šiaulių Salduvės
progimnazija).
6.4. Mokyklų patirti sunkumai diegiant modelį. Diegiant mokyklose sukurtą modelį susidurta su šiais sunkumais:
6.4.1. mokiniams sunku rašyti atliktos veiklos refleksiją (Šiaulių Didždvario gimnazija);
6.4.2. žema 8 klasių ir 3 gimnazijos klasių mokinių motyvacija dalyvauti socialinėje veikloje (Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių
„Saulėtekio“ gimnazija);
6.4.3. skeptiškas mokinių tėvų požiūris į socialinę veiklą (Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla);
6.4.4. nėra etatinio darbuotojo, sudėtingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais organizuojant mokinių socialinę veiklą.

Šiaulių miesto savivaldybės modelio turinio kūrėja (kūrybinės komandos koordinatorė)
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