
                                                                              

      

 
 

         

 

RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO KONFERENCIJA 

 

Dora lyderystė. Iššūkis sau ir esančiam greta. 
 

KVIETIMAS - PROGRAMA 
 

KVIEČIAME: 

 visus, kuriems aktuali egzistencinė lyderystės ir savirealizacijos sąlyga;  

 tuos, kurie kelia klausimą – lyderiais gimstama, ar jais tampama?  

 kuriems svarbu, kad jis pats ir šalia esantysis, gebėtų laisvai pasirinkti tikslą ir būtų pasiruošęs 

įgyvendinti savo misiją; 

 kuriems savas pasaulis yra tik tobulai sukurto Pasaulio dalis. 

 

AKTUALU: 

ugdymo įstaigos už pedagogų dalyvavimą gali mokėti iš kvalifikacijos lėšų. Dalyviams, 

kuriems reikia, bus išduodami Joniškio rajono švietimo centro pažymėjimai. 

 

LAIKAS ir VIETA: 2019 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, nuo 10 val. iki 15 val. 

                                   Šiaulių jėzuitų mokykla, Vilniaus g. 247B, Šiauliai. 

 

REGISTRACIJA iki 2019 m. balandžio 18 d. 

Registruokitės vienu iš būdų: 

1. el. paštu: info@siauliujezuitai.lt.  

Registruojantis nurodykite savo vardą, pavardę, miestą, įstaigos pavadinimą, pareigas (jei 

dirbate ugdymo įstaigoje), telefono numerį ir nurodykite ar pietus valgysite mokykloje. 

2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKxHl2C0gL_h0pjX509LzQmeiRx8HCj3PC

r_uenlLUc2LXNw/viewform  

3.  

 

 

 

DĖMESIO! Tiems, kuriems reikalingas pažymėjimas, būtina taip pat užsiregistruoti Semiplius 

Elektroninėje renginių registracijos sistemoje. 

 
 

MOKESTIS: 

Dalyvio mokestis – 12 Eur.  

Mokėti galima tik pavedimu, pinigus pervedant į VšĮ Šiaulių jėzuitų mokykla sąskaitą  

Nr. LT96 7300 0101 4699 2419 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.  

Susimokėti prašome iki 2019 m. balandžio 18 d. 

Mokėjimo paskirtis: KONFERENCIJA ir vardas, pavardė (nurodykite dalyvio vardą ir pavardę). 

 

INFORMACIJĄ suteiksime ir į aktualius klausimus atsakysime tel. 867230272 

Jėzuitams Lietuvoje – 450! 

Pažinti, pamilti, dalintis! 

VšĮ Šiaulių jėzuitų mokykla 

Vilniaus 247B, LT-76343 Šiauliai 

El. paštas: info@siauliujezuitai.lt 
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PROGRAMA: 
 

______________________________ 

9.00 val. dalyvių registracija ir rytinė kava. 

10.00 val. konferencijos pradžia. 

10.15 val. 1 pranešimas „Lyderiai ugdo lyderius!“ Pranešėjas Paulius Kovas  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

„Tik per suvokimą, kas yra sūrus prakaitas, galima pasiekti karjeros aukštumų“, – sako 

tūkstantmečio Odisėjos XI etapo jachtos „Ambersail” kapitonas, daugiau kaip 60.000 

jūrmylių nuplaukęs buriuotojas, virš 20 metų vadovavimo patirties turintis Verslo 

angelas, sertifikuotas ICF koučeris, lektorius, knygos-vadybos vadovėlio „Gyvenimas 

audroje“ ir ilgiausios paskaitos Lietuvoje autorius Paulius Kovas. 
(Vaidos Abromaitytės nuotrauka) 

11.05 val. 2 pranešimas "Kokia lyderyste remtis, gyvenant nesibaigiančių pokyčių laikotarpyje?"  
Pranešėjas Rolandas Juraitis  
 

 

 
 

 

„Gyvename laikais, kuriuos geriausiai apibūdina posakis: "Nėra nieko pastovesnio už 

pastovius pokyčius“. Tačiau stabilumo ir dvasinės ramybės siekis niekur nedingo, o 

efektyvios lyderystės poreikis, ko gero, pasidarė netgi dar didesnis. Pranešimo metu, 

pasidalinsiu mintimis apie funkcinę ir vertybėmis grįstą lyderystę. Gal tai, kas duoda 

puikių rezultatų versle, pasiteisins tobulinant švietimo sistemą?!" (Rolandas Juraitis – 

trijų mokyklinio amžiaus vaikų tėvas,  pokyčių valdymo organizacijose konsultantas ir 

profesionalus koučingo specialistas.) 
(Nuotrauka iš asmeninio archyvo) 

 

12.00 val. 3 pranešimas „Lyderiu gimstama, ar tampama?” Pranešėjas Vytautas Miškinis  

  

„Jei nutylėsi, lyderiu netapsi. Jei nusišnekėsi, lyderiu netapsi. Jei tyliai darysi gerus 

darbus, tave pastebės. Jei tai darysi itin garsiai, sukelsi įtarimą dėl darbų kokybės. Ir 

taip visą gyvenimą – balansavimas tarp nutylėjimo ir negalėjimo nutylėti“, – 

gyvenimiška patirtimi dalinasi choro dirigentas, berniukų ir jaunuolių choro 

„Ąžuoliukas“ meno vadovas, kompozitorius, pedagogas, jaučiantis atsakomybę už 

kiekvieną vaiką, Vytautas Miškinis. 
(Nuotrauka iš asmeninio archyvo) 

 

12.45 val. pietūs, kava (pietų kaina 5 Eur. Susimokėti prašome grynais pinigais atvykus į konferenciją). 

13.30 val. 4 pranešimas „Surask savo džiazą“. Muzikinė kelionė su Remigijumi Rančiu.  

  

Muzikantas Remigijus Rančys kviečia  jus į improvizacinį koncertą, kuriame skambės 

ne tik muzika, bet  Remigijus pasidalins savo patirtimi apie kūrybinį kelią, nuvedusį  jį 

į vietines ir tarptautines scenas.  

Remigijus dovanos motyvuojantį koncertą apie pasirinkimus, drąsą būti savimi, 

gebėjimą planuoti savo laiką ir didį džiaugsmą dirbti savo mylimą darbą.  
(Visvaldo Morkevičiaus nuotrauka) 

 

14.20 val. 5 pranešimas „10 metų lyderystės stiprinimo keliu“.  Pranešėja Dalia Bytautienė  

 

 

 

 

„Pranešime dalinsiuosi apie tai, kaip maži dalykai virsta dideliais. Pasakosiu tikras 

istorijas apie žmones, kurių gyvenimai pasikeitė. Apie žmones ir situacijas, kurios 

mane pačią augina. Apie tai, kad kiekvienas darome įtaką.“ – savo pranešimą trumpai 

pristato Pasaulinės Lyderystės konferencijos viena iš iniciatorių, organizatorė ir 

valdybos narė, VšĮ „Nesavanaudiškos lyderystės instituto“ direktorė, Labdaros ir 

paramos fondo „Ekomisija“ direktorė Dalia Bytautienė. (Algirdo Kubaičio nuotrauka) 

15.00 val. konferencijos pabaiga. 


