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ANOTACIJA 

 

Šis tyrimas yra projekto “Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose 

(modelių sukūrimas)“ dalis. Projektas finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis pagal 2007-

2013 m., projekto SFMIS numeris VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001, veiksmų programa: ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programa, veiksmų programos prioritetas: mokymasis visą gyvenimą, 

veiksmų programos prioriteto priemonė: švietimo kokybės uţtikrinimo ir stebėsenos sistemų 

stiprinimas.  

Šio tyrimo tikslas – atskleisti šiuo metu esančios mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos esamą būklę, siekiant numatyti jos tobulinimo galimybes.  

Pagal tyrimo techninę uţduotį tyrimas vyko penkiais etapais:  

1 etapas – Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų analizė; 

2 etapas – Mokyklų vadovų nuomonių apie esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą bei jos 

tobulinimo galimybes, tyrimas; 

3 etapas – Uţsienio šalių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemų analizė; 

4 etapas – Kitų (ne švietimo) sričių organizacijų vadovų kvalifikacijos kėlimo sistemų 

analizė; 

5 etapas – Ekspertų nuomonės mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo klausimais 

švietimo srityje tyrimas. 

 

Tyrimą atliko UAB “Eurotela“ tyrėjų grupė. Šios grupės sudėtis: Gintautas Cibulskas 

(grupės vadovas), Vilma Ţydţiūnaitė (grupės narė, ekspertė), Ina Klimavičienė (grupės narė).  

Tyrimas atliktas 2012 m. rugpjūčio - lapkričio mėnesiais. 

Šios darbo grupės veikla buvo organizuojama remiantis patvirtintu planu. Numatytu laiku 

projektinio varianto dalys buvo pateikiamos ekspertiniam vertinimui. Gavus ekspertų pastebėjimus, 

grupės nariai juos aptardavo ir į, grupės nuomone pagrįstus, pastebėjimus atsiţvelgdavo 

pakoreguojant ataskaitą. Tačiau, reikia paminėti, kad pateikus ataskaitos projektinį variantą, jis 

buvo papildomas, koreguojamas, kadangi tyrimų lauke pavykdavo aptikti naujos, aktualios 

informacijos. Šioje ataskaitoje bus laikomasi principo pateikti visų dalių tyrimus pagal jų pateikimo 

plane logiką. Pirmoje dalyje yra pateikiama “Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų 

analizė”, antroje dalyje atskleidţiama “Mokyklų vadovų nuomonių apie esamą kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą bei jos tobulinimo galimybes“ tyrimo rezultatai, trečioje dalyje buvo 

analizuojamos uţsienio šalių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo patirtys, ketvirtoje dalyje 

yra siekiama atskleisti kitų (ne švietimo) sričių organizacijų vadovų kvalifikacijos kėlimo patirtį, 

penktoje dalyje yra atskleidţiamos ekspertų nuomonės kvalifikacijos tobulinimo klausimais 

švietimo srityje. Ataskaitą sudaro 5 skyriai. Tyrimo rezultatai pateikiami tekstine išraiška, 11 

lentelių, 94 paveiksluose bei 5 prieduose. 
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ĮVADAS 

 

Mokyklų vadovai formalaus mokymosi universitete, ar kitoje aukštojoje mokykloje, metu 

įgyja tam tikrą kvalifikaciją. Tačiau, sparčiai kintanti aplinka, lemia tai, kad ţmogus nuolat 

taikydamasis prie kintančių sąlygų, turi rasti kvalifikacijos praradimo būsenos panaikinimą, t.y. jis 

privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Tai daryti skatina įvairios jėgos. Lauţackas (2005) teigia, 

kad darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu yra 

siekiama prisitaikyti prie veiklos sistemoje vykstančių techninių, technologinių, socialinių ir kitokių 

pokyčių bei įgyti juos atitinkančias ir veiklos kokybę lemiančias kompetencijas.  

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą lemia įvairūs veiksniai: 

1) Objektyvūs: švietimo reforma, IT vystymasis, mokymo institucijų kaita, demografiniai- 

socialiniai pokyčiai, atestacijos reikalavimai, mokyklų vadovų skyrimo tvarkos nuostatai ir kt.  

2) Subjektyvūs: asmeninė motyvacija, interesai ir iniciatyva, aktyvus dalyvavimas 

bendruomenės gyvenime, organizacijos veikloje. 

Ţmogus norėdamas patenkinti savo kvalifikacijos kėlimo poreikius, turi rasti būdų kaip tą 

padaryti. Siekiant išsiaiškinti jų kvalifikacijos kėlimo motyvus, reikia suţinoti: ko jiems reikia, kaip 

jie norėtų kelti kvalifikaciją, kur norėtų kelti kvalifikaciją. Taigi, čia galima įţvelgti tris 

kvalifikacijos kėlimo poreikio sudedamąsias dalis: mokymosi interesus, priimtinus mokymosi būdus, 

tinkamą mokymuisi vietą. (Stanišauskienė, 2007).  

Dessler (2001) teigia, kad kvalifikacijos kėlimo mokymų efektyvumą lemia:  

 Teisingas poreikių nustatymas 

 Mokymo (-si) proceso projektavimas 

 Veiksmingumo patikrinimas 

 Mokymo (-si) proceso įgyvendinimas 

 Mokymo (-si) rezultatų įvertinimas ir įtvirtinimas 

Be jokios abejonės, skirtinguose kontekstuose minėti veiksniai gali būti skirtingi ir 

suformuoti skirtingas kombinacijas.  

Viena iš didţiausių kvalifikacijos tobulinimo (-si) problemų galima įvardinti kaip mokymosi 

pasiūlos ir paklausos suderinamumą. Ar keliantieji savo kvalifikaciją mokyklų vadovai randa jiems 

prieinamas, tinkamas, asmeninius ir mokyklos poreikius tenkinančias mokymosi paslaugas, ar jiems 

yra suteikiama reikalingų ţinių, įgūdţių, gebėjimų. 
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I. MOKYKLŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ ANALIZĖ 

 

Kvalifikacijos tobulinimo sėkmė nemaţa dalimi priklauso nuo institucijų, teikiančių 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, veiklos kokybės, bei nuo pačių individų, dalyvaujančių 

kvalifikacijos tobulinimo procese, nuo to, kaip jis sugeba įsivertinti jau turimas kompetencijas ir 

nusistatyti jų tobulinimo poreikį.  

Kaip jau minėta, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo poreikį lemia įvairūs veiksniai: 

objektyvūs ir subjektyvūs. Subjektyvūs veiksniai yra daugiau asmeninio pobūdţio. Kiekvieno 

asmens kvalifikacijos poreikius gali nulemti jo asmenybės branda, pomėgiai, savianalizė ir kt. 

Objektyvūs veiksniai yra daugiau – maţiau vienodi visiems. Lietuvos švietimo sistemos bendrojo 

lavinimo posistemėje mokyklų vadovų kvalifikacijos poreikį stipriausiai lemia keletas 

fundamentalių dokumentų, kurie nusako mokyklos vadovo veiklos kryptis ir kompetencijos įgijimo 

kryptis: 

 Mokyklų vadovų skyrimo tvarka; 

 Mokyklų vadovų atestacijos nuostatai. 

Šiuose dokumentuose aiškiai yra apibrėţta, kokių kompetencijų reikia Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų vadovams, t.y. į ką jie turi kreipti ypatingą dėmesį įgyjant kvalifikaciją ir 

tobulinant savo kompetenciją.  

Todėl šioje tyrimo dalyje didţiausias dėmesys bus skiriamas būtent šių kompetencijų 

įgijimo, kvalifikacijos tobulinimo sistemoje, galimybėmis.  

Šioje tyrimo dalyje buvo siekiama atsakyti į šiuos klausimus: 

Kokios tematikos ir formų kvalifikacijos tobulinimo programos yra siūlomos Lietuvos 

mokyklų vadovams? Kas yra šių programų organizatoriai ir vykdytojai? 

Kokių kompetencijų tobulinimui yra skirtos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programos? 

Ar yra diferencijuojami mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginiai? Jei taip, pagal 

kokius kriterijus? 

Kokie yra naudojami programų išorinio kokybės vertinimo ir uţtikrinimo mechanizmai? 

Šio etapo tyrimo logika: 

Siekiant atsakyti į šiuos tyrimo klausimus, buvo pasirinkta tokia tyrimo logika: 

1  Ţingsnis: Konceptualių švietimo dokumentų, kurie nusako mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis, analizė; 

2  Ţingsnis: Šiuo metu esančių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų analizė 

ir jų turinio siejimas su analizuotų dokumentų turiniu. 

Tyrimo metodas: dokumentų analizė 

 

1. MOKYKLŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA 

Naujai įsigaliojusioje mokyklų vadovų skyrimo tvarkoje (2011 07 01), yra išskirtos 

kompetencijos, kurias turi turėti asmuo, pretenduojantis tapti mokyklos vadovu. 

 
1 lentelė “Mokyklų vadovams reikalingos kompetencijos pagal mokyklų vadovų skyrimo tvarkos nuostatus“ 

1. Bendroji kompetencija 

Kompetencijos dalis Pagrindimas 

asmeninio veiksmingumo  pasitikėjimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems; 

kūrybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei įvairovei; 

pozityvumas; platus akiratis; atsakomybė ir sąţiningumas; 

kryptingumas, orientacija į tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas; 

streso valdymas; drąsa ir ryţtas; integralumas – ţodţių ir elgesio darna 

ir kt. 

strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo  

konceptualus mąstymas; vizijos turėjimas; gebėjimas sistemiškai 

analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; 

gebėjimas skirti prioritetus; gebėjimas dirbti su informacija: šaltinių 
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parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė; atvirumas pokyčiams, 

mokėjimas juos planuoti ir valdyti ir kt. 

mokėjimo mokytis  mokymosi visą gyvenimą nuostata; atvirumas mokymuisi; savivoka; 

gebėjimas įsisavinti naują informaciją, praktiškai taikyti įgytas ţinias; 

tinkamų ir įvairių mokymosi metodų taikymas; gebėjimas ir noras 

dalintis ţiniomis, patirtimi ir kt. 

vadovavimo ţmonėms  gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje; gebėjimas 

paskatinti ir deleguoti; gebėjimas motyvuoti, įkvėpti; gebėjimas stebėti 

kitų veiklą ir teikti grįţtamąjį ryšį; gebėjimas ir noras ugdyti ţmones, 

atskleisti jų potencialą, teikti paramą; gebėjimas moderuoti pokalbius, 

susirinkimus ir kt. 

bendravimo ir informavimo  dalykinio bendravimo įgūdţiai; gebėjimas išklausyti, išgirsti, suprasti; 

derybų įgūdţiai; gebėjimas valdyti konfliktines situacijas; viešojo 

kalbėjimo (oratoriniai) įgūdţiai; gebėjimas rengti ir aiškiai pateikti 

informaciją ţodţiu bei raštu – prezentacijas, ataskaitas ir kt. 

2. Vadovavimo sričių kompetencija 

Kompetencijos dalis Pagrindimas 

strateginio švietimo įstaigos 

valdymo 

gebėjimas formuoti švietimo įstaigos strateginę veiklos kryptį, rengti 

strateginius bei veiklos planus; analizuoti informaciją apie švietimo 

įstaigos veiklą, priimti ir įgyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus; 

kurti informavimo sistemą švietimo įstaigoje; kurti palankią 

mokymuisi švietimo įstaigos kultūrą, susietą su strateginiais tikslais ir 

grindţiamą švietimo įstaigos etikos principais bei vertybėmis; aiškiai 

išreikšti mokyklos viziją, formuoti veiksmingus viešuosius ryšius; 

išsamiai ir objektyviai atsiskaityti uţ švietimo įstaigos veiklas ir kt. 

vadovavimo ugdymui ir 

mokymuisi 

gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo metodai; 

stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti 

gerų mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi 

sąlygas visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti 

strategijas, uţtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir 

mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių 

dalyvavimą procese bei atsakomybę uţ jo veiksmingumą ir rezultatus; 

organizuoti mokinių pasiekimų, jų paţangos ir ugdymo proceso 

stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei 

švietimo įstaigos veiklą ir kt. 

vadovavimo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimui  

gebėjimas motyvuoti pedagogus tapti reflektuojančiais praktikais, 

skatinti juos prisiimti atsakomybę uţ asmeninį tobulinimąsi ir veiklos 

tobulinimą, integruoti geriausias patirtis; sudaryti palankias sąlygas 

pedagogų profesinėms kompetencijoms ugdyti; siekti, kad pedagogų 

įgyjamos kompetencijos būtų veiksmingai skleidţiamos bei 

integruojamos švietimo įstaigoje; įtraukti švietimo įstaigos 

bendruomenę ir socialinius partnerius į pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo procesą ir kt. 

švietimo įstaigos struktūros, 

procesų, išteklių valdymo  

gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti švietimo įstaigos 

organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti 

veiksmingą personalo politiką, uţtikrinančią ugdymo ir mokymosi 

kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; nustatyti 

materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų švietimo įstaigai 

funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti 

papildomų išteklių pritraukimą; uţtikrinti, kad visi ištekliai būtų 

valdomi ir uţ juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kt. 

švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo  

gebėjimas dalintis veiksminga patirtimi, partneriškai dirbti su kitomis 

švietimo įstaigomis; remti iniciatyvas, prisidėti prie švietimo sistemos 

tobulinimo; bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos 
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bendruomene, verslo organizacijomis, socialiniais, uţsienio ir kitais 

suinteresuotais partneriais; uţtikrinti, kad mokinių mokymasis būtų 

siejamas su vietos (bendruomenės) kultūra; pareikšti aktyvią pilietinę 

poziciją, dalyvauti vietos savivaldos gyvenime ir kt. 

 

 Taip pat, asmuo, pretenduojantis tapti švietimo įstaigos vadovu privalo: 

 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, išskyrus ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, 

kitų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklų vadovus, 

kuriems privalu turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar 

specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą; 

Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 

 turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne maţesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo staţą;  

 turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne maţesnį kaip 2 metų pedagoginio 

darbo staţą; 

 turėti ne maţesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų 

lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. geguţės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Ţin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį, o kvalifikacinių 

reikalavimų aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis 

turi būti ne ţemesnis kaip pakankamas; 

 profesinio mokymo įstaigos vadovas turi turėti mokyklos vykdomų profesinio mokymo 

programų sektoriuje 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį; 

 turėti ne maţesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį; 

 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

 gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodţio 24 d. nutarimu Nr. 

1688 (Ţin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;  

 ne ţemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų 

Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

 ne ţemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną uţsienio 

kalbą. 

Galima pastebėti, kad asmeniui, siekiančiam tapti mokyklos vadovu, yra numatytos aiškios 

kvalifikacijos įgijimo bei kompetencijos siekimo kryptys. Vienos iš jų yra įgyjamos formaliojo 

ugdymo institucijose (turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, išskyrus 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį koleginį 

išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, turėti magistro laipsnį), kitos gali būti įgyjamos 

formaliojo ugdymo institucijose ir neformaliojo ugdymo institucijose (pvz. strateginio mąstymo ir 

pokyčių valdymo, vadovavimo ţmonėms, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo ir 

kt.), dar kitos – neformaliojo ugdymo institucijose, praktinėje veikloje (vadovavimo ugdymui ir 

mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo ir kt.) 

 

2. MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI 

Pagrindinis mokyklos vadovo veiklos tikslas, apibrėţtas mokyklų vadovų atestacijos 

nuostatose – profesionaliai valdyti mokyklą siekiant uţtikrinti veiksmingą veiklos tobulinimą, 

nukreiptą į mokinio ugdymąsi. Tam, vadovas turi būti įgijęs pagrindinių švietimo vadybinės veiklos 

sričių kompetenciją: švietimo politikos ir strateginio planavimo srityje, ugdymo (-si) procese, 

ţmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių valdyme. 
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Vadovas gali pretenduoti atestuotis vienai iš trijų kategorijų, kurių aukščiausia yra – pirma 

vadybinė kategorija. 

Vadovai norintys atestuotis: 

 trečiajai kategorijai, turi akcentuoti kokybišką valstybinės švietimo politikos, 

tobulinančios ugdymo procesą ir švietimo organizacijos kultūrą, įgyvendinimą mokykloje;  

 antrajai kategorijai, greta kokybiško valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo 

turtinamas ugdymo turinys, formos ir metodai, mokinio socialinis patyrimas, ugdoma saviraiška ir 

kūrybingumas, diegiamos ugdymo naujovės, šiam tikslui mokykloje suburiant komandas;  

 pirmajai kategorijai - kuriama šiuolaikinė ir savitais bruoţais pasiţyminti mokykla, 

uţtikrinanti ugdymo kokybę, skatinanti visapusišką mokinio asmenybės raidą, telkianti visų 

bendruomenės narių pastangas mokyklos veiklai ir ugdymui tobulinti, mokyklos kultūrai puoselėti. 

 Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų (toliau kartu vadinama vadovai) 

kompetencijos ir vadybinės veiklos vertinimas vykdomas pagal nuostatuose išskirtus kriterijus, 

kurių paskirtis yra vadovo kompetencijos – jo ţinių, gebėjimų, vertybių, sąlygojančių sėkmingą 

vadovo veiklą ir mokyklos veiklos rezultatus, įvertinimas. 

Pagal išskirtas tris kategorijas vadovai turi būti įgiję: 

 
2 lentelė “Mokyklų vadovams reikalingos kompetencijos pagal mokyklų vadovų atestacijos nuostatus“ 

Kriterijus: 1. Švietimo politikos išmanymas, mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba parengti ir įgyvendinti mokyklos strateginį planą ir metinę švietimo 

veiklos programą. 

II Geba sutelkti komandas, darbo grupes mokyklos strateginiam planui, 

metinėms švietimo veiklos programoms rengti ir joms įgyvendinti. 

I Geba motyvuoti ir įtraukti visą mokyklos bendruomenę į strateginio plano, 

metinių švietimo veiklos programų rengimą ir įgyvendinimą. 

Kriterijus: 2. Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba apibrėţti demokratinio gyvenimo vertybes ir normas, jas įgyvendina 

puoselėdamas mokyklos kultūrą. 

II Su kaitos valdymo komandomis, grupėmis geba puoselėti savitą mokyklos 

kultūrą. 

I Geba įtraukti mokyklos bendruomenę į mokyklos kultūros plėtrą. 

Kriterijus: 3. Bendravimas su socialiniais partneriais 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Supranta bendradarbiavimo su kitomis institucijomis svarbą mokyklos 

veiklai ir organizacijos tikslams pasiekti. Ţino, kaip įvertinti vietos 

bendruomenės poreikius. 

II Plėtoja mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, 

sudarydamas galimybes mokyklos komandoms tobulinti 

bendradarbiavimo įgūdţius.  

I Geba uţmegzti ir palaikyti veiksmingus ryšius ir įtraukti mokyklos 

bendruomenę į bendrą veiklą su uţsienio partneriais ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis. 

Kriterijus: 4. Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų naudojimas 

veiklai tobulinti 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Ţino, kaip atlikti mokyklos veiklos įsivertinimą, skelbia ataskaitas 

mokyklos bendruomenei, atitinkamai steigėjui, savivaldybės vykdomajai 

institucijai, viešosios įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui, kitoms 

suinteresuotoms institucijoms. 

II Geba sutelkti mokyklos komandas, darbo grupes, panaudoti mokyklos 
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veiklos įsivertinimo ir išorės vertinimo (jei buvo atliktas) išvadas 

mokyklos veiklai tobulinti. 

I Geba į mokyklos veiklos įsivertinimą ir jos tobulinimą įtraukti mokyklos 

bendruomenę. 

Kriterijus: 5. Savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas į mokyklos valdymą 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba sudaryti sąlygas veikti savivaldos institucijoms. 

II Geba įtraukti savivaldos institucijas į valdymo procesus. 

I Geba įtraukti savivaldos institucijas į pokyčių inicijavimą ir jų 

įgyvendinimą. 

Kriterijus: 6. Ugdymo turinio vadyba 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba planuoti ugdymo turinį ir uţtikrina jo įgyvendinimą. 

II Geba planuoti, įgyvendinti ir koreguoti ugdymo turinį 

bendradarbiaudamas su mokyklos savivaldos institucijomis. 

I Geba uţtikrinti mokyklos strateginio plano ir ugdymo turinio dermę, 

įtraukdamas mokyklos bendruomenės narius į ugdymo turinio planavimą, 

įgyvendinimą ir kaitą. 

Kriterijus: 7. Edukacinės aplinkos kūrimas ir tobulinimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba vadovauti kuriant mokyklos funkcionalią edukacinę aplinką.  

II Geba kartu su komandomis, grupėmis kurti ir plėtoti mokykloje edukacinę 

aplinką, pritaikyti ją informacinėms komunikacinėms technologijoms, 

įvairiems ugdymo (-si) metodams ir būdams naudoti. 

I Geba kartu su mokyklos bendruomenės nariais kurti ir plėtoti vidinę 

edukacinę aplinką ir sudaryti sąlygas naudoti išorinę edukacinę aplinką.  

Kriterijus: 8. Mokinių saugumo ir lygių galimybių uţtikrinimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba uţtikrinti priemones, laiduojančias mokinių saugumą ir lygias 

galimybes. 

II Geba telkti darbo grupes, komandas, skirtas lygių galimybių ir mokinių 

saugumo sistemai sukurti ir įgyvendinti. 

I Kartu su mokyklos bendruomenės nariais, socialiniais partneriais ir 

kitomis institucijomis geba uţtikrinti visiems mokiniams lygias galimybes 

ir saugumą. 

Kriterijus: 9. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba uţtikrinti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą.  

II Geba kartu su mokyklos savivaldos institucijomis, darbo grupėmis 

uţtikrinti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo sistemos 

veiksmingumą. 

I Geba suvienyti mokyklos bendruomenės narių pastangas tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo ir komunikavimo modeliui rengti ir jam 

įgyvendinti. 

Kriterijus: 10. Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir saugumo uţtikrinimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba parengti darbuotojų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir jais 

vadovaujasi. 

II Geba įtraukti į darbuotojų veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą 

darbo grupes, komandas, savivaldos institucijas. 

I Geba pasiekti, kad mokyklos bendruomenės nariai ţinotų savo teises, 

pareigas ir suvoktų atsakomybę. 

Kriterijus: 11. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir jų veiklos vertinimas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 
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III Geba vertinti darbuotojų veiklą ir uţtikrinti jų kvalifikacijos tobulinimą. 

II Geba kartu su darbo grupėmis, komandomis planuoti ţmogiškųjų išteklių 

tobulinimą ir jų veiklos vertinimą ir įsivertinimą. 

I Geba ekspertuoti asmens, grupės veiklą, įtraukti mokyklos bendruomenės 

narius į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, kūrimą. 

Kriterijus: 12. Turto ir lėšų administravimas ir valdymas 

Kategorija Kompetencijos pagrindimas 

III Geba tinkamai administruoti lėšas ir valdyti materialinius išteklius. 

II Geba analizuoti materialinių ir finansinių išteklių naudojimo 

veiksmingumą ir telkti mokyklos komandas taupiam ir racionaliam turto 

valdymui. 

I Geba įtraukti bendruomenę į mokyklos turto ir lėšų naudojimo kontrolę.  

Inicijuoja papildomų lėšų pritraukimą. 

 

Šias kompetencijas bei jų sudedamąsias dalis, mokyklos vadovai turi nuolat atnaujinti, 

kadangi kinta reikalavimai, aplinka, todėl jas vadovai turi įrodyti kiekvienos atestacijos metu. 

Vadinasi šių kompetencijų kvalifikaciniai renginiai vadovams yra reikalingi nuolatos.  

Taip pat mokyklų vadovų atestacijos nuostatose yra išskirtos dvi perkeliamosios 

kompetencijos, kurių įrodymas vyksta tik vieną kartą. Šio pobūdţio kvalifikaciniai renginiai jiems 

didţia dalimi reikalingi tik minėtų perkeliamųjų kompetencijų įgijimui, kadangi jos vertinamos tik 

vieną kartą, t.y. vadovui atestuojantis pirmą kartą.  

 
3 lentelė “Mokyklų vadovams reikalingos perkeliamosios kompetencijos pagal mokyklų vadovų atestacijos nuostatus“ 

 

Be jokios abejonės, perkeliamųjų kompetencijų tobulinimo kvalifikaciniai renginiai taip pat 

yra reikalingi, tačiau, jie daugiau yra vadovo asmeninio tobulėjimo poreikio pasekmė. Ne būtinai 

vadovas gali jas tobulinti kvalifikaciniuose renginiuose. Jis pilnai tą gali daryti ir savarankiškai 

namuose, kadangi šios kompetencijos įgijimo, dalyvaujant kvalifikaciniuose renginiuose įrodymų 

(paţymėjimų ir kt.) jiems reikia tik pirmai atestacijai.  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijų 

įgijimo išskirtinos dvi aiškios kryptys: 

 kompetencijos, reikalingos asmenims, kurie siekia tapti mokyklos vadovu, 

 kompetencijos, kurios reikalingos mokyklos vadovams patvirtinti, atestuojantis pasirinktai 

vadybinei kategorijai. 

Galima atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios kompetencijos išskirtos mokyklų vadovų 

skyrimo nuostatose bei mokyklų vadovų atestacijos nuostatose dera gana stipriai. Pvz. strateginio 

švietimo įstaigų valdymo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

ir kt. Tačiau yra ir tokių kurios skiriasi (ţr. 4 lentelę). 

 
4. lentelė “Mokyklų vadovams reikalingos kompetencijos pagal mokyklų vadovų skyrimo tvarkos ir mokyklų 

vadovų atestacijos nuostatus, palyginimas” 

Kompetencijos dalys Mokyklų vadovų 

skyrimo nuostatai 

Mokyklų vadovų 

atestacijos nuostatai 

asmeninio veiksmingumo +  

strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo + + 

Perkeliamoji kompetencija Vadovo gebėjimai 

Komunikacinė Geba savo ţinias ir idėjas derinti su kitų ţiniomis ir idėjomis.  

Geba valdyti viešuosius ryšius formuodamas patrauklų mokyklos 

įvaizdį.  

Geba bendrauti bent viena uţsienio (Europos) kalba. 

Informacijos valdymo Geba panaudoti informacines komunikacines technologijas mokyklos 

valdymui. 
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mokėjimo mokytis  + + 

vadovavimo ţmonėms  + + 

bendravimo ir informavimo  + + 

strateginio švietimo įstaigos valdymo + + 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi  + + 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui  

+ + 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių 

valdymo  

+ + 

švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo  

+ + 

Švietimo politikos išmanymas, mokyklos 

veiklos planavimas ir įgyvendinimas 

+ + 

Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos 

kultūrą 

+ + 

Bendravimas su socialiniais partneriais + + 

Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas 

ir gautų duomenų naudojimas veiklai tobulinti 

+ + 

Savivaldos institucijų plėtojimas ir jų 

įtraukimas į mokyklos valdymą 

+ + 

Ugdymo turinio vadyba + + 

Edukacinės aplinkos kūrimas ir tobulinimas + + 

Mokinių saugumo ir lygių galimybių 

uţtikrinimas 

+ + 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir 

švietimas 

+ + 

Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir 

saugumo uţtikrinimas 

+ + 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir jų 

veiklos vertinimas 

+ + 

Turto ir lėšų administravimas ir valdymas + + 

Informacijos valdymo + + 

Komunikacinė + + 

 

Taigi, galima pastebėti, kad šie du pagrindiniai dokumentai, numatantys mokyklų vadovams 

reikalingų kompetencijų kryptis, dera pakankamai stipriai. Kai kurios kompetencijos dalys 

išsiskiria, tačiau, tokį išsiskyrimą didţia dalimi lemia tai, ar asmuo dar tik nori tapti mokyklos 

vadovu, ar jis jau juo esantis. Taip pat galima atkreipti dėmesį, kad kai kurių kompetencijų 

pavadinimai skiriasi, tačiau turinys vienas nuo kito nėra stipriai nutolęs pagal prasmę (pvz. 

strateginio švietimo įstaigos valdymo ir švietimo politikos išmanymo, mokyklos veiklos planavimo 

ir planų įgyvendinimo bei kt.) 

Kadangi kompetencijų įgijimo viena iš sąlygų yra reikiama kvalifikacija, toliau, kitame 

skyriuje bus analizuojama, kaip kvalifikacijos tobulinimo institucijos leidţia asmenims norintiems 

tapti mokyklų vadovais, arba jau jais esančiais, uţpildyti šią spragą.  

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMŲ PROGRAMOS KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO INSTITUCIJOSE 

Remiantis dokumentuose išskirtomis kompetencijomis ir prielaida, kad šių kompetencijų 

dalies įgijimui yra reikalingi kvalifikaciniai renginiai, toliau tyrime buvo ieškoma, kokios 

galimybės patobulinti kvalifikaciją (kaip kompetencijos sudėtinę dalį), institucijose, kurios siūlo 
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mokyklų vadovams kvalifikacijos tobulinimo renginius. Mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir 

savišvietos būdu. Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja įvairios, tam teisę turinčios institucijos.  

Remiantis AIKOS informacinėje sistemoje pateiktais duomenimis, Lietuvoje mokyklų 

vadovų kvalifikacijos kėlimo paslaugas teikia 25 mokytojų švietimo centrai ir 30 kitų institucijų, 

kurios AIKOS informacinėje sistemoje yra įvardintos kaip Švietimo pagalbos tarnybos. Tačiau 

reikia pasakyti, kad šis skaičius nėra tikslus, kadangi yra ne maţai įvairių įstaigų, kurios savo 

nuostatuose yra įregistravusios švietimo veiklas, pvz. ETKC (Ekonominių ir teisinių konsultacijų 

centras), UAB “Konsultus“, UAB “Dorevi“, UAB “Ditmos projektai“ ir daugybė kitų, todėl galima 

teigti, kad realus, mokyklų vadovams siūlančių kvalifikacinius renginius, įstaigų skaičius yra tikrai 

didelis.  

Savivaldybėse esantys pedagogų švietimo centrai (šiuo metu dalies jų pavadinimai yra 

pakeisti) buvo steigiami būtent pedagogų bei mokyklų vadovų kvalifikacijai tobulinti ir, šiuo metu 

(nors jų veikla ir išsiplėtė) didţia dalimi specializuojasi pedagogų kvalifikacijos renginių 

organizavime ir viena iš kvalifikacijos tobulinimo subjektų grupių, kuriai yra siūlomi kvalifikacijos 

renginiai, yra mokyklų vadovai. Galima teigti, kad dėl savo veiklos specifikos jie didţia dalimi 

dominuoja švietimo kvalifikacijos renginių rinkoje. Todėl šiame tyrime bus didţia dalimi 

koncentruojamasi ties jų teikiamomis programomis.  

Toks tyrimo lauko apsibrėţimas lėmė šios dalies analizės logiką, kuri pateikta 1 paveiksle.  

 

 
1 pav. Tyrimo logika 

 

Pirmame tyrimo ţingsnyje buvo išskirtos kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos 

mokyklų vadovams. (poskyris 3.1.). Šiame etape buvo keliami tokie klausimai: kokios yra siūlomos 

mokyklų vadovams kvalifikacijos tobulinimo programos? Kas jas organizuoja ir vykdo? 

Antrame etape buvo susietos siūlomose programose tobulinamos kompetencijos ir 

minėtuose švietimo dokumentuose pateiktos reikalingos mokyklų vadovams kompetencijos. 

Pagrindiniai klausimai: ar dera kvalifikacijos tobulinimo programos su esminiais švietimo 

dokumentais? Ar šios programos yra diferencijuojamos pagal asmenų kvalifikaciją? 

Trečiame etape buvo atskleidţiama, kaip yra uţtikrinama siūlomų programų kokybė? 

 

3.1. Mokyklų vadovams skirtos kvalifikacijos tobulinimo programos  

Analizei buvo atrinktos 21 savivaldybėje esančios institucijos, kurios teikia mokyklų 

vadovams kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Atrenkant savivaldybes, buvo siekiama, kad jos būtų 

išsidėsčiusios geografiškai visoje Lietuvoje, t.y., kad nebūtų parenkamos tik didţiųjų miestų 

institucijos, kurios teikia mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Tyrimo aprėptis yra 

pateikta 2 paveiksle.  
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2 pav. Tyrimo aprėptis 

 

Galima atkreipti dėmesį, kad tyrime pavyko uţtikrinti tokią tyrimo aprėptį, kad ji atspindėtų 

visą Lietuvos kontekstą.  

Atlikus institucijų, teikiančių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, 

akredituotų programų analizę buvo aptiktos 247 programos, kurios skirtos mokyklos vadovams (ţr. 

1 priedą).  

Programų trukmė 

Galima pastebėti, kad kvalifikacinių renginių mokyklos vadybos tematikoje pasiūla yra 

pakankamai didelė, jų tematika gana įvairi (ţr. 1 priedą).  

Daugiausia yra siūloma vienos dienos (6-8 valandų) seminaro tipo programų. Bendroje 

sumoje jų yra šiek tiek daugiau nei pusė nuo visos pasiūlos (ţr. 3 pav.) 

 

 
3 pav. Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų trukmė 

 

Iš tirtų programų, beveik du trečdalius sudarė vienos dienos 6 - 8 akademinių valandų 

seminarai. Iš analizuotų 247 programų 74 programos buvo tęstiniai kursai, kurie truko nuo 18 

valandų iki 200 valandų. Taigi galima teigti, kad švietimo centrai didţia dalimi orientuojasi į 
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trumpalaikius vienos dienos seminarus, kuriuose yra pateikiama tam tikra aktuali informacija 

seminarų klausytojams/dalyviams.  

Analizuojant mokyklų vadovams skirtas programas pagal jų formą, buvo atskleista, kad 

kvalifikacijos renginių formų įvairovė nėra didelė - didţiąją dalį programų sudarė seminarai (4 

pav.).  

 
4 pav. Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginių formos 

 

Galima pastebėti, kad populiariausi kvalifikaciniai renginiai yra seminarai, jų yra pateikiama 

net 208. Antroje vietoje yra tęstiniai kursai. Iš tirtų 247 programų, tik 3 iš jų buvo edukacinės 

išvykos. Atsakymo, kas nulemia kvalifikacinių renginių formų vienodumą bus ieškoma kitame šio 

tyrimo etape. Tačiau galima teigti, kad kvalifikacinių renginių formų įvairovės nebuvimas ţenkliai 

sumaţina kvalifikacijos tobulinimo renginių efektyvumą. Nes ne visoms reikiamoms 

kompetencijoms įgyti yra tinkami vien tik seminaro formos renginiai.  

Mokyklų vadovų kvalifikacijos renginių organizuojančios institucijos 

Mokyklų vadovams kvalifikacijos renginius didţia dalimi organizuoja jau minėtos 

savivaldybių pedagogų švietimo institucijos. Steigtos kaip pedagogų švietimo centrai, šiuo metu jos 

vadinasi labai įvairiai: pedagogų kvalifikacijos centrais, švietimo ir kultūros paslaugų centrais, 

švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centrais, švietimo centrais ir pan. Galima pastebėti, 

kad šios institucijos švietimo kvalifikacijos paslaugų rinkoje išlaiko pakankamai tvirtas pozicijas. Jų 

specializuoti renginiai švietimo bendruomenei dominuoja kvalifikacinių renginių sąrašuose. Iš kitų 

institucijų, kurios teikia paslaugas mokyklų vadovų kvalifikacijos paslaugų rinkoje, galima išskirti 

institucijas, esančias universitetuose: Kauno technologijos universiteto Edukacinės kompetencijos 

centras, VDU Švietimo studijų centras, LEU profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas, ŠU tęstinių studijų institutas.  

Oficialiai skelbia, kad teikia kvalifikacijos tobulinimo paslaugas mokytojams bei mokyklų 

vadovams - UAB “Ditmos projektai“ (ţr. 1 priede). Yra taip pat labai daug kitų įstaigų, teikiančių 

konsultacines paslaugas, kurios skelbia kvalifikacijos tobulinimo renginius viešajam sektoriui: 

UAB ETKC, UAB “Consultus“, SDG ir kt., tačiau jų renginiai didţia dalimi įvardijami, kaip skirti 

įmonių vadovams. Juose be jokios abejonės dalyvauja ir švietimo įstaigų vadovai, tačiau kiek jų 

dalyvauja, suţinoti, dėl minėtų įstaigų veiklos specifikos yra sunkiai įmanoma.  

Tačiau analizuojant pateiktas savivaldybių kvalifikacijos tobulinimo centrų, minėtų UAB 

bei universitetų institucijų pateikiamas kvalifikacijos tobulinimo programas, galima pastebėti, kad 

kvalifikacijos tobulinimo renginių mokyklų vadovams lektorių rinkoje įvairiose institucijose didţia 

dalimi veikia tie patys lektoriai – ypač tai pasakytina apie universitetų darbuotojus. Jie veda 

kvalifikacijos tobulinimo renginius savo universiteto teikiamose kvalifikacijos tobulinimo 

programose, tačiau, taip pat, jie veda uţsiėmimus ir savivaldybių švietimo centruose bei 

bendradarbiauja su minėtomis UAB ir kitomis įstaigomis.  
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių tematika yra labai panaši. Be abejo, galima rasti ir 

išskirtinių renginių, kuomet universitetai kviečia vadovus į renginius, kuriuos veda atvykę lektoriai 

iš uţsienio, tačiau tokie renginiai yra greičiau išimtis.  

 

3.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų dermė su vadybinėmis kompetencijomis, 

renginių diferencijavimas bei kokybės vertinimas 

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matosi, kad mokyklų vadovų atestacijos nuostatose ir 

mokyklų vadovų skyrimo tvarkos apraše išskirtos kompetencijos dera labai glaudţiai. Todėl, šioje 

analizės dalyje siekiant išvengti painiavos, buvo pasirinkta analizuoti pagal mokyklų vadovų 

skyrimo tvarkos apraše išskirtas kompetencijos dalis. Analizuojant pateiktas 247 programas, ieškant 

dermės su pirmoje dalyje išskirtomis vadybinėmis kompetencijomis, galima atkreipti dėmesį, kad 

kvalifikacijos tobulinimo programose šioje srityje vyrauja formalus poţiūris. T.y. programos apraše 

yra pateikiama kokias kompetencijas tobulina klausytojai/ dalyviai minėtos programos metu, tačiau 

pasigilinus į pačios programos turinį, galima pastebėti, kad turinyje galima aptikti ir kitokių 

kompetencijų, kurios programos apraše nėra įvardintos (ţr. priedą nr. 2). 

Galima teigti, kad Švietimo centrai siūlo mokyklos vadybos srities kvalifikacinius renginius, 

kurie formaliai padengia beveik visas, mokyklos vadovui jo veikloje reikalingas kompetencijas, 

kurias apibrėţia pagrindiniai švietimo dokumentai.  

Išanalizavus pateiktas programas, galima pastebėti, kad formaliai kvalifikacijos tobulinimo 

programos tobulina visas išskirtas kompetencijas (ţr. 5 pav.). Antrame priede pateiktoje lentelėje 

galima pastebėti, kad viename kvalifikaciniame renginyje daţnai yra tobulinamos 3-5 

kompetencijos.  

 
5 pav. Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programose tobulinamos kompetencijos 

 

Pateiktame paveiksle matomas nevienodas kompetencijų tobulinimas pateiktose 

programose. Labiausiai programose atspindėtos strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, bendravimo ir informavimo kompetencijos. Maţiausiai 

paliestos – vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo partnerystės ir 

bendradarbiavimo, išteklių valdymo kompetencijos.  

Tačiau šios išvados yra tik preliminarios, kadangi daugumoje analizuotų kvalifikacijos 

tobulinimo programų, jose tobulinamos kompetencijos yra apibrėţtos gana netiksliai, todėl pagal 

programos turinį jos buvo priskirtos vienai ar kitai kompetencijai.  

Analizuojant programas pagal jų paskirtį, galima teigti, kad dauguma programų nėra 

diferencijuojamos, t.y. jos skiriamos visiems norintiems mokyklų vadovams, nepriklausomai, 

kokias pareigas jis uţima, koks jo darbo staţas ar vadybinė kategorija. Iš visų 247 analizuotų 

programų, buvo aptikta tik 33 programos, kurios yra diferencijuojamos pagal tam tikras klausytojų/ 

dalyvių kategorijas (ţr. 5 lentelę).  
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1. lentelė “Diferencijuotos mokyklų vadovams skirtos kvalifikacijos tobulinimo programos“ 

Programa Diferencijavimas 

Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės 

pagrindas 

Direktorių pavaduotojams ugdymui 

Sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams 

Vertinimo strategijos įgyvendinat atnaujintą turinį Direktorių pavaduotojams ugdymui ir metodinių 

tarybų pirmininkams 

Ugdymas ir mokymasis. Audito rezultatų, bendrųjų 

instrumentų, mokytojų planų dermė 

Direktorių pavaduotojams ugdymui, audito grupių 

vadovams ir metodinių tarybų pirmininkams 

Šiuolaikinė švietimo įstaigos kultūros samprata, 

vertybės ir normos, kultūros kaita 

Direktorių pavaduotojams ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo 

kompetencijų tobulinimas 

Pagal mokyklos tipą 

Ugdymo prioritetai gimnazijoje Pagal mokyklos tipą 

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos kaita ir pokyčių 

valdymas 

Pagal mokyklos tipą 

Efektyvus ir organizuotas įstaigos veiklos 

planavimas 

Pagal mokyklos tipą 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės 

rekomendacijos” 

Mokyklų direktoriams 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimas įstaigos lygmenyje ypatumai, 

atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos” 

Mokyklų direktoriams 

Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas” Direktorių pavaduotojams ugdymui 

Mokinių motyvacijos gerinimas ir įtraukimas į 

aktyvų mokymąsi: uţdaviniai mokyklos vadybai 

Direktorių pavaduotojams ugdymui 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP įgyvendinimas 

mokykloje 

Pagal mokyklos tipą 

Mokyklos vadybos pagrindai 

 

Vadovams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos 

arba dirbantiems 1-3 metus 

Mokyklų, siekiančių tobulinti mokyklos valdymo 

struktūrą, komandų mokymas 

Mokykloms, siekiančioms keisti valdymo struktūrą 

Mokyklos strateginio plano rengimas ir 

įgyvendinimas 

Pagal mokyklos tipą 

Mokyklos strateginio plano projekto rengimas Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Inovatyvus vadovo ţvilgsnis į save. Motyvuojanti 

vidinio personalo resursų galia asmeninėmis 

savybėmis pagrįstų kompetencijų ugdymui siekiant 

įkvepiančių profesinės veiklos rezultatų 

Vadovams, turintiems patirties daugiau negu 3 metus 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės 

rekomendacijos 

Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: rengimo 

tikslai, principai ir eiga, praktinė dokumentų 

pavyzdţių analizė 

Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo 

tobulinimas 

Vadovams, turintiems patirties daugiau negu 3 metus 

Mokytojų ir mokyklos veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 
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Vidinis mokyklos savęs vertinimas: kaip taisyklingai 

apdoroti kokybinius duomenis? 

Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Efektyvi komanda - švietimo organizacijos veiklos 

sėkmės veiksnys 

Vadovams, dirbantiems 1-3 metus 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įsivertinimo metodika Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, 

pavaduotojams 

Specialiosios pagalbos teikimas ikimokyklinėje 

įstaigoje 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, 

pavaduotojams 

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros 

mokymo programa 

Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, ugdymą 

organizuojantiems skyrių vedėjams ketinantiems 

atestuotis 

pasirengimo vadovų atestacijai teoriniai, 

metodologiniai ir paktiniai aspektai 

Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, ugdymą 

organizuojantiems skyrių vedėjams ketinantiems 

atestuotis 

Pokyčių valdymas mokykloje: chaosas ar galimybė? Mokyklų vadovams ir specialistams – tiems, kuriems 

tenka kalbėtis su pasikeitimų kryţkelėje atsidūrusiais 

ţmonėmis, taip pat - atsakinėti į karjeros kelią 

keičiančių pedagogų klausimus ir tvarkytis su 

įtempta situacija po pasikeitimų 
 

Galima daryti prielaidą, kad toks menkas programų diferencijavimas yra nulemtas tokių 

programų paklausos. Didţia dalimi iš analizuotų programų, tik Kauno miesto pedagogų 

kvalifikacijos centre yra aiškiai diferencijuojami renginiai pagal vadovų darbo staţą, mokyklos tipą, 

pareigas. Kituose centruose daţniausiai yra nediferencijuojama visiškai, arba diferencijuojama tik 

pagal pareigas ar mokyklos tipą. Galima teigti, kad kvalifikacinių renginių mokyklų vadovams 

didesnis diferencijavimas pagal jų darbo staţą, kvalifikacinę kategoriją, mokyklos tipą, atestacinę 

kategoriją būtų tikslingas.  

Analizuojant kaip yra patikrinama kvalifikacijos programų įgyvendinimo kokybė, išryškėjo, 

kad Švietimo centruose daţniausiai naudojama, tradicinė – apklausos raštu metodika. Kuomet 

kvalifikacijos renginių dalyviams po seminaro yra išdalinami klausimynai, kuriuose yra prašoma 

parašyti savo įspūdţius, pastebėjimus apie renginį ir jį įvertinti.  

 

 
6 pav. Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų kokybės vertinmo metodai 

 

Šių klausimynų analizės pagrindu, vėliau yra “filtruojami“ lektoriai ir, nepopuliarūs 

lektoriai, tiesiog nebekviečiami.  
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IŠVADOS 

 

1. Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo poreikį lemia įvairūs veiksniai: objektyvūs ir 

subjektyvūs. Subjektyvūs veiksniai yra daugiau asmeninio pobūdţio. Kiekvieno asmens 

kvalifikacijos poreikius gali nulemti jo asmenybės branda, pomėgiai, savianalizė ir kt. Objektyvūs 

veiksniai yra daugiau – maţiau vienodi visiems. Lietuvos švietimo sistemos bendrojo lavinimo 

posistemėje mokyklų vadovų kvalifikacijos poreikį stipriausiai lemia keletas fundamentalių 

dokumentų, kurie nusako mokyklos vadovo veiklos kryptis ir kompetencijos įgijimo kryptis: 

 Mokyklų vadovų skyrimo tvarka;  

 Mokyklų vadovų atestacijos nuostatai. 

Šiuose dokumentuose aiškiai yra apibrėţta, kokių kompetencijų reikia Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų vadovams, t.y. į ką jie turi kreipti ypatingą dėmesį įgyjant kvalifikaciją ir 

tobulinant savo kompetenciją.  

2. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijų įgijime išskirtinos dvi aiškios 

kryptys: 

 kompetencijos, reikalingos asmenims, kurie siekia tapti mokyklos vadovu; 

  kompetencijos, kurios reikalingos mokyklos vadovams patvirtinti, atestuojantis pasirinktai 

vadybinei kategorijai. 

- Asmeniui, siekiančiam tapti mokyklos vadovu, yra numatytos aiškios kvalifikacijos 

įgijimo bei kompetencijos siekimo kryptys. Vienos iš jų yra įgyjamos formaliojo ugdymo 

institucijose (turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, išskyrus ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, 

turėti pedagogo kvalifikaciją, turėti magistro laipsnį), kitos gali būti įgyjamos formaliojo ugdymo 

institucijose ir neformaliojo ugdymo institucijose (pvz. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, 

vadovavimo ţmonėms, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo ir kt.), dar kitos – 

neformaliojo ugdymo institucijose, praktinėje veikloje (vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo ir kt.) 

- Asmenys, kurie jau yra mokyklų vadovais, jų atestacijos nuostatose išskirtas 

kompetencijas bei jų sudedamąsias dalis, mokyklos vadovai turi nuolat atnaujinti, kadangi kinta 

reikalavimai, aplinka, todėl jas vadovai turi įrodyti kiekvienos atestacijos metu. Vadinasi šių 

kompetencijų kvalifikaciniai renginiai vadovams yra reikalingi nuolatos.  

- Taip pat mokyklų vadovų atestacijos nuostatose yra išskirtos dvi perkeliamosios 

kompetencijos, kurių įrodymas vyksta tik vieną kartą. Šio pobūdţio kvalifikaciniai renginiai jiems 

didţia dalimi reikalingi tik minėtų perkeliamųjų kompetencijų įgijimui, kadangi jos vertinamos tik 

vieną kartą, t.y. vadovui atestuojantis pirmą kartą.  

3. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad kompetencijos išskirtos mokyklų vadovų skyrimo 

nuostatose bei mokyklų vadovų atestacijos nuostatose dera gana stipriai.  

4. Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo 

kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu. Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja 

įvairios, tam teisę turinčios institucijos. 

5. Analizei buvo išskirtos 2009 - 2012 metais pateiktos 247 programų, kurios skirtos 

mokyklos vadybos tematika. 

 Daugiausia yra siūloma vienos dienos (6-8 valandų) seminaro tipo programų. Bendroje 

sumoje jų yra beveik du trečdaliai nuo visos pasiūlos. 

 Iš analizuotų 247 programų 74 programos buvo tęstiniai kursai, kurie truko nuo 18 

valandų iki 200 valandų. Taigi galima teigti, kad švietimo centrai didţia dalimi orientuojasi į 

trumpalaikius vienos dienos seminarus, kuriuose yra pateikiama tam tikra aktuali informacija 

seminarų klausytojams/dalyviams. 
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 Švietimo centrai siūlo mokyklos vadybos srities kvalifikacinius renginius, kurie formaliai 

padengia visas, mokyklos vadovui jo veikloje reikalingas kompetencijas, kurias apibrėţia 

pagrindiniai švietimo dokumentai.  

 Daugiausia kvalifikacinių renginių yra siūloma tobulinant “vadovavimo ugdymui ir 

mokymuisi“ (12 programų), “Ugdymo turinio vadybos“ (8 programos) ir “vadovavimo ţmonėms“ 

(7 programos), kompetencijas.  

6. Galima teigti, kad mokyklų vadovams skirtos kvalifikacijos tobulinimo programos 

diferencijuojamos ne daţnai. Iš analizuotų 247 programų aptiktos tik 33 diferencijuojamos 

programos.  

7. Analizuojant kaip yra patikrinama kvalifikacijos programų įgyvendinimo kokybė, 

išryškėjo, kad Švietimo centruose didţia dalimi yra naudojama, tradicinė – apklausos raštu 

metodika. Kuomet kvalifikacijos renginių dalyviams po seminaro yra išdalinami klausimynai, 

kuriuose yra prašoma parašyti savo įspūdţius, pastebėjimus apie renginį ir jį įvertinti.  
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II. MOKYKLŲ VADOVŲ NUOMONIŲ APIE KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

SISTEMĄ, TYRIMAS 

 

Viena iš didţiausių kvalifikacijos tobulinimo (-si) problemų galima įvardinti kaip mokymosi 

pasiūlos ir paklausos suderinamumą. Ar keliantieji savo kvalifikaciją mokyklų vadovai randa jiems 

prieinamas, tinkamas, asmeninius ir mokyklos poreikius tenkinančias mokymosi paslaugas, ar jiems 

yra suteikiama reikalingų ţinių, įgūdţių, gebėjimų.  

Šioje ataskaitos dalyje yra pateikiama “Mokyklų vadovų nuomonių apie kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą“ apklausos rezultatų analizė.  

Šio tyrimo tikslas – suţinoti mokyklų vadovų nuomonę apie Lietuvos mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemą, siekiant numatyti jos tobulinimo galimybes. Tyrimas atliktas 

2012 m. spalio mėnesį. 

Tyrimo duomenų rinkimo metodas: apklausa raštu 

 

1. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODIKA 

1.1. Tyrimo instrumento pagrindimas 

Tyrimui atlikti buvo parengtas originalus tyrimo instrumentas - klausimynas kuriame 20 

klausimų blokuose buvo pateikti teiginiai, kuriais buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų vadovų nuomonę apie dabartinę kvalifikacijos tobulinimo sistemą bei jos 

tobulinimo galimybes. Teiginiai buvo formuojami pagal techninėje tyrimo uţduotyje suformuotus 

klausimus. Taip pat atskiri klausimų blokai buvo formuojami remiantis Mokyklų vadovų skyrimo 

nuostatais bei mokyklos vadovų atestacijos nuostatais. Klausimyne buvo pateikti uţdaro tipo 

klausimai bei klausimai į kuriuos respondentai galėjo atsakyti laisvai (atviro tipo klausimai).  

Klausimyne buvo šie diagnostiniai blokai (visas klausimynas pateiktas 3 priede): 
 

1 lentelė. Klausimyno formavimo logika 

Bloko 

Nr. 

Klausimų tipas (teiginių 

skaičius) 

Paskirtis  

1. Atviras klausimas (1) Įvertinti esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą 10 balų 

skalėje. 

2. Atviri klausimai (2) Įvardinti svarbiausius privalumus bei trūkumus. 

Ką reikėtų keisti kvalifikacijos tobulinimo sistemoje bei 

kodėl tai reikėtų keisti? 

3.  Uţdaro tipo klausimas (1) Atskleisti ar kvalifikacijos tobulinimo sistema sudaro 

tinkamas sąlygas profesiniam tobulėjimui. 

4. Uţdaro tipo klausimai (4) Atskleisti mokyklos savininkų poţiūrį į vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

5. Uţdaro tipo klausimai (8) Atskleisti kvalifikacijos tobulinimo programų 

pasirinkimo kriterijus. 

6. Uţdaro tipo klausimai (5) Atskleisti kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą. 

7. Uţdaro tipo klausimai (9) Atskleisti kvalifikacijos tobulinimo programų formų 

naudingumą. 

8. Uţdaro tipo klausimai (25) Atskleisti kvalifikacijos tobulinimo programų formų 

tematikų pasiūlą. 

9. Uţdaro tipo klausimai (5) Atskleisti kas turi nustatyti kvalifikacijos tobulinimo 

programų tobulinimo kryptis. 

10. Uţdaro tipo klausimai (6) Atskleisti su kuo turėtų derinti vadovai savo 

kvalifikacijos tobulinimo gaires. 

11. Uţdaro tipo klausimai (4) Atskleisti kiek kvalifikacijos tobulinimo programų 

pavadinimai atitinka realų turinį. 

12. Uţdaro tipo klausimai (3) Atskleisti kvalifikacijos tobulinimo programų teorijos ir 

praktikos santykį. 

13. Uţdaro tipo klausimai (3) Atskleisti kaip kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas 
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ţinias ir kt. vadovams pavyksta įgyvendinti praktikoje. 

14., 15. Uţdaro tipo klausimai (6) Atskleisti kaip daţnai vadovai teikia pasiūlymus dėl 

kvalifikacijos tobulinimo programų tobulinimo ir kiek 

atsiţvelgiama į pasiūlymus. 

16. Uţdaro tipo klausimas (1) Atskleisti ar tenkina informacijos sklaida apie 

kvalifikacinius renginius. 

17. Uţdaro tipo klausimai (4) Atskleisti vadovų nuomonę apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pateikiamus namų darbus. 

18. Uţdaro tipo klausimai (4) Atskleisti vadovų nuomonę apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginių diferencijavimo reikalingumą. 

19. Uţdaro tipo klausimai (75) Atskleisti kaip, vadovų nuomone, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai ugdo tam tikras kompetencijas. 

20. Uţdaro tipo klausimai (26) Atskleisti kokias kompetencijas vadovai labiausiai 

norėtų tobulinti ateityje. 

 

Po kiekvieno klausimų bloko respondentams buvo palikta vietos papildyti savo atsakymus: 

 Gali būti, jog anketoje liko nepaminėt i  svarbūs klausimai . Pasidalinkite 

savo nuomone, teikite pasiūlymus. 

Trumpai 

parašykite.................................................................................................................................. 

 

Taip pat, siekiant atskleisti respondentų demografinį profilį bei išryškinti statistiškai 

reikšmingus skirtumus tarp skirtingų respondentų grupių, klausimyne buvo išskirtos šešios 

demografinės charakteristikos: 

 Lytis 

 Savivaldybė 

 Mokyklos tipas 

 Pareigos 

 Turima vadybinė kategorija 

 Vadybinio darbo staţas 

 

1.2. Tyrimo imties formavimo logika 

Imties formavimui yra būtina, konkrečiam tyrimui suformuoti specifinę, tyrimo tikslams 

atliepiančią tyrimo imties formavimo logiką.  

Šiame tyrime buvo išsikelti du tikslai: 

1. Nustatyti mokyklų vadovų poţiūrį į esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą 

2. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo galimybes. 

Norint pasiekti išsikeltus tikslus, šiame empiriniame tyrime buvo būtina suformuoti tinkamą 

imtį, todėl, formuojant imtį, buvo laikomasi tokios logikos, kuri leistų uţtikrinti šio tyrimo 

reprezentatyvumą (ţr. 1 pav.).  

 

 
1 pav. tyrimo imties formavimo logika 



 

 

 

26 

 

 Tikslinės populiacijos nustatymas. Šio tyrimo tikslai apibrėţė ir tikslinę populiaciją: 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovai. 

Mokyklų vadovais šiame tyrime buvo laikomi mokyklų direktoriai bei jų pavaduotojai 

ugdymui.  

 Imties struktūros numatymas. Imties struktūrai nustatyti buvo pasinaudota SVIS 

duomenų bazės duomenimis.  

Pagrindinis imties struktūros elementas buvo pasirinktas pagal mokyklos tipą. Tyrime buvo 

isškirti šie tyrėjus dominantys mokyklų tipai: 

- Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 

- Pradinės mokyklos, 

- Pagrindinės mokyklos/ progimnazijos (5-8 klasių ir 5-10 klasių), 

- Vidurinės mokyklos/ gimnazijos, 

- Profesinės mokyklos. 

 Imties metodo parinkimas 

Šiame tyrime tyrėjai pasirinko mišrų imties formavimo metodą, t.y. pirmiausia tikslinės 

populiacijos grupėse (ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigos, pradinės mokyklos, 

pagrindinės mokyklos/progimnazės, vidurinės mokyklos/gimnazijos ir profesinės mokyklos) 

siekiant atrinkti tam tikrą skaičių organizacijų, pateksiančių į tyrimą, buvo pasirinktas 

netikimybinės atrankos kvotų metodas. Remiantis SVIS duomenimis apie esančias ugdymo įstaigas, 

buvo nustatytos organizacijos pagal ugdymo pakopą.  

Kitame ţingsnyje, respondentai šiose įstaigose buvo atrinkti patogiosios atrankos būdu. 

Kriterijus, lėmęs respondentų patekimą į imtį, buvo:  

1) respondentas dirba išskirto tipo įstaigose;  

2) respondentas yra mokyklos vadovas (direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui). 

 Imties dydţio parinkimas.  

Kadangi buvo siekiama atlikti reprezentatyvų tyrimą, imties dydis buvo pasirinktas toks, kad 

tyrimo duomenys siektų 95% patikimumo 5% intervale. SVIS duomenimis 2011/2012 mokslo 

metais Lietuvoje buvo 3420 mokyklų vadovų, įskaitant jų pavaduotojus ugdymui bei ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjus. Pritaikius imties skaičiavimo formulę (minėtu patikimumo 

lygmeniu), šiame tyrime reikėjo apklausti 345 respondentus. 

 Siekiant išlaikyti panašias imties proporcijas tarp skirtingo tipo organizacijų, kurios atitiktų 

dabartinę mokyklų pagal tipą pasiskirstymą, buvo pasirinktas toks imties dydis: 

 
2 lentelė “Respondentų teorinė imtis“  

Respondentai pagal ugdymo įstaigos tipą Respondentų imtis 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 20 

Pradinė mokykla 35 

Pagrindinė mokykla 130 

Progimnazija 35 

Vidurinė mokykla 60 

Gimnazija 60 

Profesinio mokymo įstaiga 5 

Viso  345 

 

 Imties proceso atlikimas 

Imties proceso uţtikrinimui buvo naudojamasi įvairiais metodais: klausimynų siuntimas į 

mokyklas el. paštu, asmeniškai bendraujant su atrinktų tyrime dalyvauti organizacijų darbuotojais, 

kvalifikacijos kėlimo mokymų metu. Formuojant imtį, yra ţinoma, kad ne visuomet klausimynų 

grįţtamumo procentas būna toks, kokio tikisi tyrėjai. Todėl, siekiant uţtikrinti imties 
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reprezentatyvumą, klausimynų grįţtamumo kontekste, buvo išdalinta 600 klausimynų. Iš jų grįţo 

385 klausimynai, iš kurių tinkamais statistinei analizei buvo atrinkti 367. Aštuoniolika klausimynų 

grįţo uţpildyti nepilnai, todėl jie buvo atmesti. Tokia imtis, viršijanti minimaliai reikalingą imtį, 

rodo, jog pagal imties parametro uţtikrinimą, tyrimas yra atliktas reprezentatyviai.  

 
3 lentelė “Reali respondentų imtis“  

Respondentai pagal ugdymo įstaigos tipą Galutinė respondentų imtis 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 23 

Pradinė mokykla 21 

Pagrindinė mokykla 135 

Progimnazija 25 

Vidurinė mokykla 53 

Gimnazija 58 

Profesinio mokymo įstaiga 5 

Kita 47 

Viso  367 

 

Toks imties dydis viršijo tyrime išsikeltos reprezentatyvios imties reikalavimą. 

 

1.3. Empirinio tyrimo duomenų apdorojimo logika 

Kiekvieno tyrimo duomenų apdorojimo logiką lemia keletas veiksnių - visų pirma tai tyrime 

išsikelti tikslai. Norint tinkamai pasiekti tyrimo tikslus yra būtina parinkti specifinius, to tyrimo 

tikslus atliepiančius, tyrimo duomenų apdorojimo metodus bei jų seką. Kitas veiksnys, kuris lemia 

tyrimo duomenų apdorojimo metodų parinkimą, yra tyrimo instrumento specifika. Ir trečias 

veiksnys – paties tyrimo atlikimo specifika.  

Remiantis šiais trimis pagrindiniais kriterijais, šio tyrimo duomenims apdoroti buvo 

pasirinkta tokia tyrimo logika (ţr. 2 pav.).  

 

 
2 pav. Tyrimo duomenų apdorojimo logika 

 

Kadangi, tyrimo instrumentas buvo sudarytas iš 20 skirtingų blokų, kurių didţiąją dalį 

sudarė blokai, kurių kintamųjų matavimui buvo pasirinkta Likerto penkių lygių skalė. Atsakymo 

variantai skalėje buvo išskirti nuo 1 -”maţiausiai svarbu“ iki 5 - “daugiausiai svarbu“. Koduojant 

klausimynus siekiant suvesti duomenis į SPSS matricą, buvo pasirinktas 1-5 kodavimas, kuriame 

vienetas reiškė “maţiausiai svarbu“, penketas – “daugiausiai svarbu“. Trejetas reiškė vertinimą – 

“vidutiniškai svarbu“. Kadangi buvo daroma pagrįsta prielaida, kad mokyklų vadovai tikrai turi 

savo nuomonę pateiktais klausimais, todėl tyrimo instrumente buvo taikoma taip vadinama 

“prievartinė“ skalė, kuomet respondentams nebuvo pateiktas neutralus vertinimas “neţinau (neturiu 
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nuomonės)“.Toks kodavimas leido vėliau logiškai interpretuoti gautus rezultatus, kadangi kuo 

didesnis respondentų pritarimas šiam teiginiui buvo išreikštas, tuo aukštesnis vertinimas 

atsispindėjo aprašomosios statistikos vidurkiuose. Teoriškai aukščiausias pritarimo laipsnis galėjo 

būti Mean=5. Vadinasi, kuo Mean buvo arčiau 5, tuo pritarimas teiginiui buvo stipresnis, o kuo 

arčiau 1, tuo pritarimas silpnesnis.  

Pirmiausia, siekiant apţvelgti bendrąją tyrimo duomenų situaciją, buvo atliktas kiekvieno 

kintamųjų bloko atsakymų paminėjimų daţnių skaičiavimas. Mean skaičiavimai leido apibendrinti 

kiekvieno kintamojo atsakymų vidurkius. Modos skaičiavimas leido išskirti kiekvieno kintamojo 

daţniausiai paminėtus atsakymo variantus. Standartinio nuokrypio skaičiavimas leido pamatyti 

kiekvieno kintamojo atsakymų svyravimus intervale.  

Kitame tyrimo duomenų apdorojimo ţingsnyje buvo ieškoma statistiškai reikšmingo 

skirtumo skirtinguose blokuose tarp tyrime dalyvavusių respondentų, pagal tyrimo instrumente 

išskirtas demografines charakteristikas. Šio ţingsnio realizavimo metodu buvo pasirinkta 

vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Šiame tyrime statistiškai reikšmingas skirtumas buvo 

laikomas kai p<0,05.  

 

2. EMPIRINIO TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

2.1. Respondentų profilis 

Tiriant mokyklų vadovų nuomones apie kvalifikacijos tobulinimo sistemą apklausti 367 

respondentai. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių vadovų sudarė moterys – 73 proc. ir tik 27 proc. 

vyrai (ţr. 1 pav.). Toks apklaustųjų pasiskirstymas realiai atspindi esamą situaciją bendrojo 

lavinimo mokyklose, kadangi tarp mokyklų vadovų vyrauja daugiau moterų. 2011 metų 

duomenimis, jų buvo 80,5 proc.  

 

 
3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį  

 

Aktyviausiai (18 proc.) apklausoje dalyvavo mokyklų vadovai iš Kauno regiono (Kauno m., 

Kauno raj., Birštono saviv., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Kėdainių raj. Prienų raj., Raseinių raj.), 

vangiausiai (po 4 proc.) iš Tauragės (Jurbarko raj., Pagėgių saviv., Šilalės raj.,) ir Vilniaus (Vilniaus 

m., Vilniaus raj., Elektrėnų saviv., Švenčionių raj., Ukmergės raj.) regionų (ţr. 1 lentelę). Likusieji 

33 mokyklų vadovai nenurodė savivaldybės, kurioje dirba. 

 
4 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal savivaldybes 

Regionas (savivaldybės) N Proc. 

Alytaus (Alytaus m., Alytaus raj., Druskininkų, Lazdijų raj. 

saviv.) 35 7 

Kauno (Kauno m., Kauno raj., Birštono., Jonavos raj., 

Kaišiadorių raj., Kėdainių raj., Prienų raj., Raseinių raj. saviv.) 58 18 

Klaipėdos (Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Kretingos raj., 

Neringos, Palangos m., Šilutės raj. saviv.) 43 14 

Marijampolės (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių 37 11 
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raj., Vilkaviškio raj. saviv.) 

Panevėţio (Panevėţio m., Panevėţio raj., Birţų raj., Kupiškio 

raj. saviv.) 44 13 

Šiaulių (Šiaulių m., Šiaulių raj., Akmenės raj., Joniškio raj., 

Kelmės raj., Pakruojo raj., Radviliškio raj. saviv.) 35 10 

Tauragės (Jurbarko raj., Pagėgių, Šilalės raj. saviv.) 

 24 4 

Telšių (Telšių raj., Maţeikių raj., Plungės raj. saviv.) 

 31 9 

Utenos (Utenos raj., Molėtų raj., Ignalinos raj., Anykščių raj. 

saviv.)) 35 10 

Vilniaus (Vilniaus m., Vilniaus raj., Elektrėnų, Švenčionių raj., 

Ukmergės raj. saviv.) 25 4 

Iš viso: 367 100 

Pastaba: N – respondentų skaičius 

 

Daugiausiai (28 proc.) tyrime dalyvavusių vadovų vadybinį darbą dirbo 21–30 metų, 

maţiausiai (1 proc.) – maţiau nei 2 metus, likusieji respondentai pasiskirstė beveik tolygiai: 2–5 

metai – 13 proc., 6–10 metų – 14 proc., 11–15 metų – 16 proc., 16–20 metų – 15 proc., 31–50 metų 

– 13 proc. (ţr. 2 pav.).  

 
4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal vadybinio darbo staţą 

 

Daugiau nei pusė (71 proc.) tyrime dalyvavusių respondentų – įstaigų vadovai/direktoriai, 

likę 29 proc. – pavaduotojai (ţr. 3 pav.).  

 
5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pareigas 

 

Dauguma (38 proc.) tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų dirba pagrindinėje mokykloje, 

gimnazijoje – 16 proc., vidurinėje mokykloje – 15 proc., kitoje švietimo institucijoje (menų 

mokykloje, specialioje mokykloje, neformaliojo švietimo institucijoje, suaugusiųjų švietimo centre, 

sanatorinėje mokykloje ir pan.) – 13 proc., maţiausiai (1 proc.) tyrime dalyvavo profesinio mokymo 

įstaigų vadovų (ţr. 2 lentelę).  
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5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal švietimo įstaigas 

Švietimo įstaiga N Proc. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 23 7 

Pradinė mokykla 21 5 

Pagrindinė mokykla 135 38 

Progimnazija 25 5 

Vidurinė mokykla 53 15 

Gimnazija 58 16 

Profesinio mokymo įstaiga 5 1 

Kita 47 13 

Iš viso: 367 100 

    

Beveik pusė (49 proc.) tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų nurodė turintys antrąją 

vadybinę kategoriją, 34 proc. – trečiąją. Maţiausiai (5 proc.) respondentų turi pirmąją vadybinę 

kategoriją. Vadybinė kategorija nesuteikta 12 proc. respondentų (ţr. 6 pav.).  

 

 
6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal vadybinę kategoriją 

 

Siekiant suţinoti, kaip vadovai save identifikuoja Lietuvos švietimo sistemoje, jiems buvo 

pateiktas klausimas “Ar laikote save aktyviu švietimo bendruomenės nariu?“ Daugiau nei pusė (54 

proc.) tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų laiko save iš dalies aktyviais Lietuvos švietimo 

bendruomenės nariais, vidutiniškai aktyviais mano esą – 29 proc., aktyvūs – 14 proc. ir tik 1 proc. 

nurodė, kad neaktyvūs (ţr. 7 pav.).  

 

 
7 pav. Mokyklų vadovų pasiskirstymas pagal aktyvumą Lietuvos švietimo bendruomenėje 
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2.2. Mokyklų vadovų nuomonių apie kvalifikacijos tobulinimo sistemą tyrimo 

rezultatai 

Esamos kvalifikacijos tobulinimo sistemos vertinimas 

Esamą šalies kvalifikacijos tobulinimo sistemą mokyklų vadovai vertino 10 balų skalėje, kai 

1 reiškė maţiausią įvertį (labai blogai), o 10 – didţiausią (puikiai). Šiuo klausimu norėta įvesti 

mokyklų vadovus į tyrimo kontekstą, kad jie įvertintų tai, kas vėliau bus detalizuojama. Vertinimai 

pasiskirstė taip: 30 proc. – 8 (gerai), 28 proc. – 7 (vidutiniškai), 12 proc. – 6 (patenkinamai) (ţr. 6 

pav.). Tik vienas procentas respondentų įvertino esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą esančią 

puikia. Bendras kvalifikacijos tobulinimo sistemos įvertinimo vidurkis – 7 balai. Toks įvertinimo 

balas iš vienos pusės rodo, kad mokyklos vadovų nuomone sistema veikia, iš kitos pusės – kad ją 

reikia tobulinti.  

 

 
8 pav. Mokyklų vadovų 10 balų skalėje įvertinta esama kvalifikacijos tobulinimo sistema 

 

Analizuojant klausimus pagal demografines charakteristikas, klausime apie Esamą šalies 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, statistiškai reikšmingas nuomonių skirtumas 

buvo pastebėtas tarp respondentų, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta ir respondentų, turinčių 

trečią vadybinę kategoriją (F=6,434, p=0,001). Respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją 

esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą vertino aukščiau nei vidutiniškai, tuo tarpu respondentai, 

kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, ją vertina patenkinamai (9 pav.).  
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9 pav. Klausimo “Įvertinkite esamą šalies mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą“ įverčiai 

 

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos sudaromų sąlygų profesiniam 

tobulėjimui vertinimas 
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Daugiau nei pusė (52 proc.) tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų mano, jog egzistuojanti 

kvalifikacijos tobulinimo sistema sudaro geras sąlygas profesiniam tobulėjimui, 36 proc. – 

patenkinamas, 7 proc. – labai geras (ţr. 10 pav.). Bendras įvertinimų vidurkis – 4 balai (5 balų 

skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį, o 5 – didţiausią). Taigi, remiantis tyrimo rezultatais galime 

daryti prielaidą, kad esama kvalifikacijos tobulinimo sistema, respondentų nuomone, sudaro 

tinkamas sąlygas mokyklų vadovų profesiniam tobulėjimui. Tačiau šis respondentų atsakymas yra 

šiek tiek kontraversiškas, kadangi vėlesniuose tyrimo klausimuose, atskiras sistemos dalis jie 

vertino daug kritiškiau. 

 

 
10 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie egzistuojančios kvalifikacijos tobulinimo sistemos sudaromas sąlygas 

profesiniam tobulėjimui 

 

Vertinant klausimą apie tai, kaip mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema sudaro 

sąlygas jų profesiniam tobulėjimui, statistiškai reikšmingai išsiskyrė vadovų, turinčių trečią 

vadybinę kategoriją ir vadovų, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, nuomonė (F=7,156, 

p=0,001.). Respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją labiau pritarė šiam teiginiui, o 

respondentai, kuriems nesuteikta vadybinė kategorija, paminėjo, kad ši sistema galėtų sudaryti 

geresnes sąlygas profesiniam tobulėjimui (pav. 11).  
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11 pav. Klausimo “Įvertinkite, ar egzistuojanti mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema sudaro 

tinkamas sąlygas Jūsų profesiniam tobulėjimui“ įverčiai 

 

Pagal kitas respondentų demografines charakteristikas, statistiškai reikšmingo skirtumo 

nebuvo pastebėta.  

 

Mokyklų steigėjų/savininkų požiūrio į vadovų kvalifikacijos tobulinimą, vertinimas 
Gauti tyrimo rezultatai atskleidė teigiamą mokyklų steigėjų/savininkų poţiūrį į vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą. Mokyklų vadovų nuomone steigėjai/savininkai: skatina kelti kvalifikaciją 

(55 proc. – taip, 27 proc.– tikrai taip), sudaro sąlygas (61 proc. – taip, 32 proc. – tikrai taip), domisi 
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vadovų kvalifikacijos kėlimu (56 proc. – taip, 22 proc. – tikrai taip), siūlo kvalifikacijos kėlimo 

renginius (55 proc. – taip, 22 proc. – tikrai taip) (ţr. 12 pav.). Taigi, galima pastebėti, kad mokyklos 

savininko/steigėjo atstovams rūpi mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas.  

 

 
12 pav. Respondentų nuomonė apie mokyklų steigėjų/ savininkų poţiūrį į vadovų kvalifikacijos tobulinimą 

 

 Kriterijų, kuriais vadovaujasi mokyklų vadovai rinkdamiesi kvalifikacijos tobulinimo 

programas, vertinimas 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokiais kriterijais vadovaudamiesi mokyklų vadovai renkasi 

kvalifikacijos tobulinimo programas. Klausimyne pateiktus kriterijus vadovai vertino 5 balų skalėje, 

kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nesvarbu), o 5 – didţiausią (labai svarbu). 

 Mokyklų vadovų nuomone, renkantis kvalifikacijos tobulinimo programas, svarbiausias 

kriterijus – reikalingų kompetencijų tobulinimas (įvertinimų vidurkis 4,73). Šiek tiek maţiau 

svarbūs, tačiau taip pat, pakankamai svarbūs yra – ţinomas lektorius (įvertinimų vidurkis 4,10), 

tinkama programos kaina (įvertinimų vidurkis 4,05) bei patogi programos vykdymo vieta 

(įvertinimų vidurkis 3,98). Maţiausiai įtakos vadovams renkantis kvalifikacijos tobulinimo 

programas turi patrauklus programos pavadinimas (įvertinimų vidurkis 2,83) (ţr. 13 pav.).  

 

 
13 pav. Kriterijai, kuriais vadovaujantis mokyklų vadovai renkasi kvalifikacijos tobulinimo programas 

 

Atsakant į šį klausimą statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės pagal 

įstaigos tipą.  

Profesinio mokymo įstaigų vadovai paminėjo, kad tinkama programos kaina (F=2,97747, 

p=0,004) bei patogi kvalifikacijos vykdymo vieta (F=2,064219, p=0,046893), yra svarbūs faktorius 
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pasirenkant kvalifikacijos tobulinimo programas, tuo tarpu progimnazijų vadovams programos 

kaina ir renginio vieta neturėjo tokios didelės reikšmės (14; 15 pav.).  
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14 pav. Teiginio “tinkama programos kaina“ įverčiai 
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15 pav. Teiginio “Patogi programos vykdymo vieta“ įverčiai 

 

Atsakant į šį klausimą, taip pat, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės 

pagal turimą kvalifikacinę kategoriją. Kaip matyti 16 paveiksle, respondentams, turintiems pirmąją 

vadybinę kategoriją, renkantis kvalifikacijos tobulinimo programą jos patrauklus pavadinimas nėra 

svarbus, tuo tarpu respondentams, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, patrauklus pavadinimas 

yra pakankamai svarbus (F=5,587, p=0,00) 
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16 pav. Teiginio “Patrauklus programos pavadinimas“ įverčiai 

 

Respondentams, turintiems pirmąją vadybinę kategoriją, renkantis kvalifikacijos tobulinimo 

programą, jos kainą nėra tiek svarbi, kiek respondentams, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta 

(F=8,27, p=0,000). Tinkama programos kaina pakankamai svarbi yra ir respondentams, turintiems 

trečiąją vadybinę kategoriją.  
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17 pav. Teiginio “Tinkama programos kaina“ įverčiai 

 

Vertinant teiginį “Patogi programos vykdymo vieta (pvz. netoli namų)“ statistiškai 

reikšmingai išsiskyrė respondentų, turinčių trečiąją vadybinę kategoriją (jiems tai atrodo svarbu) ir 

pirmos vadybinės kategorijos (jiems tai nėra labai svarbu), nuomonės (F=3,307), (p=0,020). 
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18 pav. Teiginio “Patogi programos vykdymo vieta“ įverčiai 

 

Analizuojant šio klausimų bloko atsakymus, taip pat buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas 

skirtumas, respondentų, turinčių skirtingą vadybinio darbo staţą atsakymuose. 

Patrauklus programos pavadinimas, renkantis kvalifikacijos tobulinimo programą, yra 

svarbus respondentams, turintiems maţiau nei dviejų metų darbo staţą. Respondentams, kurių 

vadybinis darbo staţas 21-30 metų, programos pavadinimas nėra toks svarbus. (F=2,435, p=0,02) 

 

 
19 pav. Teiginio “Patrauklus programos pavadinimas“ įverčiai 

 

Tačiau respondentams, kurių vadybinio darbo staţas siekia 31-50 metų labai svarbu yra, kad 

programą vestų ţinomas lektorius, tuo tarpu respondentai, kurių vadybinio darbo staţas yra maţiau 

nei du metai, nesureikšmina to, kad lektorius būtų ţinomas (F=2,148, p=0,04) 
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20 pav. Teiginio “Ţinomas lektorius“ įverčiai 

 

Respondentams, turintiems maţiau nei dviejų metų darbo staţą, labai svarbi yra ir tinkama 

programos kaina. Tuo tarpu respondentams, kurių vadybinis darbo staţas 21-30 metų, programos 

kaina nors ir yra svarbi, tačiau ne tiek kiek jų kolegoms (F=3,433, p=0,002) 

 

 
21 pav. Teiginio “Tinkama programos kaina“ įverčiai 

  

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas 

Tyrimo metu siekta nustatyti, kaip mokyklų vadovai vertina savo kvalifikacijos tobulinimo 

programas. Klausimyne pateiktus teiginius vadovai vertino 5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią 

įvertį (labai blogai), o 5 – didţiausią (labai gerai).  

Apklausti mokyklų vadovai gana teigiamai įvertino vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programas. Dideli skirtumai neišryškėjo, teiginių įverčių vidurkiai pasiskirstė nuo 3,68 iki 3,93 (ţr. 

22 pav.). 

 

 
22 pav. Respondentų nuomonė apie mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas 

 

Analizuojant šio bloko atsakymus pagal respondentų demografines charakteristikas, 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų pagal vadybinio darbo trukmę, atsakymai. 
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Viename teiginyje “Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos yra naudingos 

mokyklų vadovams”, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kurių darbo staţas yra 31-50 

metų ir respondentų, kurių darbo staţas siekia 6-10 metų (F=3,168, p=0,004) nuomonės. Vadovai, 

turintys didesnį darbo staţą stipriau išreiškė savo pritarimą šiam teiginiui, nei jų kolegos, turintys 

maţesnį darbo staţą.  

 
23 pav. Teiginio “Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos yra naudingos mokyklų vadovams“ 

įverčiai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo formų naudingumas 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kurios mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų 

formos yra naudingiausios. Klausimyne pateiktus teiginius vadovai vertino 5 balų skalėje, kai 1 

reiškė maţiausią įvertį (visai nenaudinga), o 5 – didţiausią (labai naudinga).  

Mokyklų vadovų nuomone naudingiausios kvalifikacijos tobulinimo programų formos – 

individualus dalijimasis patirtimi su kolegomis (teiginio įvertinimų vidurkis – 4,47), išvyka į kitą 

mokyklą (įvertinimų vidurkis – 4,42), veikla projektuose (įvertinimų vidurkis – 4,25) bei išvykos į 

uţsienio mokyklas ar švietimo institucijas (įvertinimų vidurkis – 4,14). Likusių teiginių įvertinimo 

vidurkiai pasiskirstė beveik tolygiai nuo 3,56 iki 3,87 (ţr. 24 pav.). 

 

 
24 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie kvalifikacijos tobulinimo formų naudingumą 

 

Vertinant šio klausimų bloko teiginius, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų 

nuomonės atsakant į teiginį “Savarankiškas vadybinės literatūros skaitymas“ (F=3,469, p=0,0164). 

Respondentai turintys trečią vadybinę kategoriją, mano, kad savarankiškas vadybinės literatūros 

skaitymas yra naudinga kvalifikacijos tobulinimo forma, tuo tarpu, respondentai turintys pirmąją 

vadybinę kategoriją, mano, kad tai nėra labai naudinga forma (pav. 25) 
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25 pav. Teiginio “Savarankiškas vadybinės literatūros skaitymas“ įverčiai 

 

Vertinant teiginį “Savarankiškas kitos aktualios literatūros skaitymas“ ypač išsiskyrė trečios 

vadybinės kategorijos ir pirmos vadybinės kategorijos respondentų atsakymai (F=5,73, p=0,000). 

Respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją, mano, kad aktualios literatūros skaitymas yra 

gera kvalifikacijos kėlimo forma, tuo tarpu respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją 

nuosaikiau vertino šį teiginį.  
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26 pav. Teiginio “Savarankiškas kitos, aktualios literatūros skaitymas“ įverčiai 

 

Vertinat šio bloko atsakymus pagal respondentų vadybinį darbo staţą, statistiškai 

reikšmingas skirtumas buvo pastebėtas viename teiginyje. Vertinat kvalifikacijos tobulinimo 

formas, respondentai, kurių vadybinis darbo staţas ypač 31-50 metų, ypač išskyrė kaip labai 

naudingas, išvykas į uţsienio mokyklas/švietimo institucijas. Tačiau respondentai, kurių vadybinio 

darbo staţas 6-10 metų, nors ir laiko, kad tokios išvykos yra naudingos, tačiau ne taip stipriai, kaip 

jų kolegos, turintys didesnį darbo staţą (F=2,904, p=0,008) 

 

 
27 pav. Teiginio “Išvykos į uţsienio mokyklas/ švietimo institucijas“ įverčiai  

 

Kvalifikacijos tobulinimo tematikos pasiūla 

Tyrimo metu mokyklų vadovai 5 balų skalėje vertino kvalifikacijos tobulinimo tematikos 

pasiūlą, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (labai trūksta), o 5 – didţiausią (yra pakankamai).  

Gauti tyrimo duomenys atskleidė, kad labiausiai trūksta temų apie nepedagoginio personalo 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų veiklos vertinimą (įvertinimų vidurkis – 2,92), 

pakankamai temų yra apie mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą (įvertinimų vidurkis – 

3,97), strateginį švietimo įstaigos valdymą (3,89) (ţr. 28 pav.). Galima pastebėti, jog mokyklų 
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vadovai atsakymuose paminėjo, jog minėtomis tematikomis kvalifikacinių renginių yra, tačiau 

aukščiausiai įvertintos tematikos yra populiarios visuose tirtų švietimo centrų programose. Todėl 

vadovai ir nejaučia jų trūkumo. Ţemiausius įverčius gavusios tematikos yra paminėtos tik keliuose 

analizuotų švietimo centrų programose. Ţinoma, pasiūlos nebuvimas dar nereiškia, kad tokios 

tematikos programos būtų populiarios ir sulauktų mokyklų vadovų dėmesio.  

 

 
28 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie kvalifikacijos tobulinimo programų tematikos pasiūlą 

 

Atsakant į šio klausimų bloko teiginius, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų 

nuomonės pagal įstaigos tipą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai paminėjo, jog “Švietimo 

įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo“ (F=2,2, p=0,03) ir “Edukacinės aplinkos kūrimo ir 

tobulinimo“ (F=4,41, p=0,001) tematikomis kvalifikacinių renginių yra pakankamai, tuo tarpu 

vidurinių mokyklų vadovai šį teiginį įvertino vidutiniškai (pav. 29 ir 30) 
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29 pav. Teiginio “Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo“ įverčiai 
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30 pav. Teiginio “Edukacinės aplinkos kūrimo ir tobulinimo“ įverčiai 

 

Vertinant teiginį “Mokinių saugumo ir lygių galimybių uţtikrinimas“ statistiškai 

reikšmingai išsiskyrė vidurinės mokyklos ir progimnazijų vadovų nuomonės (F=2,376, p=0,02). 

Vidurinių mokyklų vadovai išreiškė nuomonę, kad šios tematikos renginių galėtų būti ir daugiau, 

tuo tarpu progimnazijų vadovai teigė, kad jiems šių renginių pakanka (pav. 31).  
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31 pav. Teiginio “Mokinių saugumo ir lygių galimybių uţtikrinimas“ įverčiai 

 

Vertinat teiginį “Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas“ statistiškai reikšmingai išsiskyrė 

profesinio mokymo įstaigų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų nuomonės (F=3,256, 

p=0,002). Profesinio mokymo įstaigų vadovai teigė, kad jiems tokių renginių trūksta, tuo tarpu 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai teigė, kad tokios tematikos renginių yra pakankamai (pav. 

32).  
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32 pav. Teiginio “Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas“ įverčiai 

 

Vertinant teiginį “Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir saugumo uţtikrinimas“ 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė profesinio mokymo bei vidurinių mokyklų vadovų nuomonės 

(F=2,407, p=0,02). Vidurinių mokyklų vadovai paminėjo, kad tokių renginių galėtų būti ir daugiau, 

tuo tarpu profesinio mokymo įstaigų vadovai teigė, kad jų yra pakankamai (pav. 33) 

 

3,15

4,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vidurinei mokyklai Profesinio mokymo įstaigai

V
id
u
rk
is

 
33 pav. Teiginio “Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir saugumo uţtikrinimas“ įverčiai 

 

Vertinant teiginį “Mokyklos veiklos valdymas teisiniu aspektu“ statistiškai reikšmingai 

išsiskyrė progimnazijų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų nuomonės (F=2,221, p=0,03). 

Progimnazijų vadovai teigė, kad tokios tematikos renginių trūksta, tuo tarpu ikimokyklinio ugdymo 

vadovai, teigė, kad jų yra pakankamai (pav. 34).  
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 34 pav. Teiginio “Mokyklos veiklos valdymas teisiniu aspektu“ įverčiai 

 

Atsakant į šio klausimų bloko apie kvalifikacijos tobulinimo programų tematikos pasiūlą 

teiginius, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės ir pagal turimą kvalifikacinę 

kategoriją. Galima atkreipti dėmesį į tam tikras tendencijas. Palyginti su respondentais kurie jau turi 

vadybines kategorijas, renginių įvairiomis tematikomis trūkumą, labiausiai jaučia respondentai, 

kuriems vadybinė kategorija nesuteikta. Ypač jie tai akcentavo atsakydami į teiginius:  
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 “Pokyčių valdymas“ (F=5,73, p=0,000). Čia jų nuomonė skyrėsi nuo respondentų, kurie 

turi trečią vadybinę kategoriją (pav. 35).  
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35 pav. Teiginio “Pokyčių valdymo“ įverčiai 

 

 “Vadovavimas ţmonėms“ (F=9,315, p=0,000). Čia jų nuomonė, taip pat, skyrėsi nuo 

respondentų, kurie turi trečią vadybinę kategoriją (pav. 36).  
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36 pav. Teiginio “Vadovavimas ţmonėms“ įverčiai 

 

 “Komunikacija“ (F=6,234, p=0,000). Čia jų nuomonė, taip pat, skyrėsi nuo respondentų, 

kurie turi trečią vadybinę kategoriją (pav. 37). 
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37 pav. Teiginio “Vadovavimas ţmonėms“ įverčiai 

 

 “Strateginis švietimo įstaigos valdymas“ (F=4,252, p=0,005). Šitame teiginyje jų 

nuomonė skyrėsi nuo respondentų kurie turi antrą ir trečia vadybines kategorijas (pav. 38).  
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38 pav. Teiginio “Strateginis švietimo įstaigos valdymas“ įverčiai 

 

 “Mokyklos veiklos valdymas teisiniu aspektu“ (F=8,693, p=0,000). Čia jų nuomonė, taip 

pat, skyrėsi nuo respondentų, kurie turi trečią vadybinę kategoriją (pav. 39). 
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39 pav. Teiginio “Mokyklos veiklos valdymas teisiniu aspektu“ įverčiai 

 

 “Nepedagoginio personalo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir jų veiklos vertinimas“ 

(F=4,686, p=0,003)  
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40 pav. Teiginio “Nepedagoginio personalo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir jų veiklos vertinimas“ 

įverčiai 

 

 “Turto ir lėšų administravimas bei valdymas“ (F=4,876, p=0,002) 
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41 pav. Teiginio “Turto ir lėšų administravimas bei valdymas“ įverčiai 
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Galima pastebti, kad maţiausiai kvalifikacinių renginių trūkumą jaučia respondentai, kurie 

turi trečią vadybinę kategoriją. Galima teigti, kad vadybinio darbo patirtis jiems lemia tai, kad jiems 

jau nėra tokio didelio poreikio klausytis lektorių vedamų seminarų. Jų kompetencija leidţia jiems 

patiems vykdyti ţinių sklaidą.  

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų turimą vadybinį darbo staţą, buvo pastebėtas 

statistiškai reikšmingas skirtumas trijuose teiginiuose. 

Respondentai, kurių vadybinio darbo staţas yra maţiau nei 2 metai, labiau, nei jų kolegos, 

turintys 2-5 vadybinio darbo staţą įvertino, kad renginių mokyklos veiklos planavimo ir 

įgyvendinimo klausimais yra pakankamai (F=2,598, p=0,017).  

 

 
42 pav. Teiginio “Mokyklos veiklos planavimo“ įverčiai 

 

Respondentai, kurių vadybinis darbo staţas yra 31-50 metų teigė, kad bendravimo su 

socialiniais partneriais tematikos renginių yra pakankamai, tuo tarpu respondentai, kurių darbo 

staţas 6-10 metų teigė, kad tokių renginių galėtų būti ir daugiau (F=2,171, p=0,04) 

 

 
43 pav. Teiginio “Bendravimo su socialiniais partneriais“ įverčiai 

 

Respondentai, kurių vadybinio darbo staţas maţiau nei du metai, teigė, kad renginių 

ugdymo turinio vadybos tematika reikėtų, tuo tarpu respondentai, kurių vadybinis darbo staţas yra 

31-50 metų, tokio trūkumo nejaučia visiškai (F=2,293, p=0,03).  

 

 
44 pav. Teiginio “Ugdymo turinio vadyba“ įverčiai 
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Vadovų kvalifikacijos tobulinimo krypčių nustatymas 

Dauguma (78 proc.) tyrime dalyvavusių respondentų mano, kad mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo kryptis pirmiausia turėtų nustatyti jie patys, šiek tiek daugiau nei pusė (53 

proc.), kad Švietimo ir mokslo ministerija, 44 proc. respondentų, kad mokyklos steigėjas/savininkas 

(ţr. 45 pav.). Galima teigti, kad atsakydami į šį klausimą, mokyklų vadovai parodė, kad vis tik, 

švietimo sistemoje kvalifikacijos tobulinimo kryptys turėtų būti pakankamai aiškiai valdomos ir jas 

visų pirma turėtų nustatyti sistemos valdytojai. Toliau jau, dermėje su nustatytais siekiniais, 

mokyklų vadovai patys pasirinktų individualias kryptis.  

 

 
45 pav. Mokyklų vadovų poţiūris, kas turi nustatyti jų kvalifikacijos tobulinimo kryptis 

 

Atsakymuose į šį klausimą, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp skirtingų respondentų 

grupių pastebėta nebuvo.  

Kvalifikacijos tobulinimo gairių derinimas 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, su kuo įstaigų vadovai/direktoriai ir direktorių pavaduotojai 

derina savo kvalifikacijos tobulinimo gaires. Klausimyne pateiktus teiginius mokyklų vadovai 

vertino 5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nederinu), o 5 – didţiausią (būtinai 

derinu).  

Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad įstaigų vadovai/direktoriai kvalifikacijos tobulinimo 

gaires daugiausiai derina su savo pavaduotojais (įvertinimų vidurkis – 3,84) ir su švietimo skyriaus 

specialistais (įvertinimų vidurkis – 3,82), maţiausiai su mokytojais (įvertinimų vidurkis – 2,81). 

Direktorių pavaduotojai nurodė, kad daugiausiai derina su mokyklos vadovu (įvertinimų vidurkis – 

4,74), maţiausiai su steigėjo/savininko atstovais (įvertinimų vidurkis – 2,30) (ţr. 46 pav.). Galima 

daryti prielaidą, kad didţiausi patarėjai kvalifikacijos tobulinimo klausimais, vis tik, yra arčiausiai 

esantys ţmonės: vadovams – jų pavaduotojai ugdymui, pavaduotojams – jų direktoriai. Įdomus 

pastebėjimas yra tas, kad vadybos ekspertų nuomonė šiuo klausimu yra vertinama tik vidutiniškai.  
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46 pav. Subjektai su kuriais mokyklų vadovai derina savo kvalifikacijos tobulinimo gaires 

 

Atsakant į šio klausimų bloko apie kvalifikacijos tobulinimo programų tematikos pasiūlą 

teiginius, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės ir pagal turimą kvalifikacinę 

kategoriją. Teiginyje “Su švietimo skyriaus specialistais“, statistiškai reikšmingai išsiskyrė 

respondentų, kurie turi pirmąją vadybinę kategoriją ir respondentų, kurie turi trečiąją vadybinę 

kategoriją, nuomonės (F=7,622, p=0,000). Respondentai turintys trečią vadybinę kategoriją 

paminėjo, kad jie derina savo kvalifikacijos tobulinimą su švietimo skyrių specialistais, tuo tarpu 

vadovai, turintys pirmąją vadybinę kategoriją paţymėjo, kad toks derinimas jei ir būna, tai būna 

minimalus (pav. 47).  
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47 pav. Teiginio “Su švietimo skyriaus specialistais“ įverčiai 

 

Atsakant į teiginį “Su mokyklos vadovu (jei esate mokyklos direktoriaus pavaduotojas)“ 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta ir 

respondentų, kurie turi antrą vadybinę kategoriją, nuomonės (F=5,863, p=0,000). Respondentai, 

kurie turi antrą vadybinę kategoriją net labai derina su mokyklų vadovais savo kvalifikacijos 

tobulinimo gaires, tuo tarpu, respondentai, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, to beveik 

nedaro.  
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48 pav. Teiginio “Su mokyklos vadovu (jei esate mokyklos direktoriaus pavaduotojas)“ įverčiai 

 

Atsakant į teiginį “Su vadybos ekspertais, kurie vertina mokyklų vadovų veiklą” ypač 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kurie turi pirmą vadybinę kategoriją ir respondentų, 

kurie turi trečią vadybinę kategoriją, nuomonės (F=4,909, p=0,002). Respondentai, kurie turi pirmą 

vadybinę kategoriją su vadybos ekspertais nederina savo kvalifikacijos tobulinimo gairių, tuo tarpu 

respondentai, turintys trečią vadybinę kategorija šiais klausimas gana glaudţiai bendradarbiauja su 

ekspertais (49 pav.).  
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49 pav. Teiginio “Su vadybos ekspertais, kurie vertina mokyklų vadovų veiklą” įverčiai 

 

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų vadybinio darbo staţo trukmę, viename 

teiginyje buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas. Respondentai, kurių vadybinis darbo 

staţas yra 31-50 metų savo kvalifikacijos tobulinimo gaires derina su vadybos ekspertais, tuo tarpu 

respondentai, kurių vadybinio darbo staţas yra maţiau nei du metai, to nedaro visiškai (F=2,589, 

p=0,01).  

 

 
50 pav. Teiginio “Su vadybos ekspertais, kurie vertina mokyklų vadovų veiklą” įverčiai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimų, aprašų ir kt. atitikimas realiam turiniui 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti mokyklų vadovų nuomonę apie kvalifikacijos tobulinimo 

programų pavadinimų, aprašų ir kt. atitikimą realiam programos turiniui bei lūkesčiams. 

Klausimyne pateiktus teiginius vadovai vertino 5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai 

neatitinka), o 5 – didţiausią (visiškai atitinka).  
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Mokyklų vadovai mano, jog kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimai, anotacijos, 

aprašai ir renginiai vidutiniškai atitinka realų programos turinį bei lūkesčius. Dideli skirtumai tarp 

įvertintų teiginių neišryškėjo, vidurkiai pasiskirstė nuo 3,49 iki 3,70 (ţr. 51 pav.). Tai rodo, kad 

nemaţa dalis renginių ne visiškai atitinka tai, kas juose yra parašoma.  

 

 
51 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimų, aprašų ir kt. atitikimą 

realiam programos turiniui bei lūkesčiams 

 

Atsakant į šio klausimų bloko apie kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimų, aprašų 

atitikimą realiam programos turiniui teiginius, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų 

nuomonės ir pagal turimą kvalifikacinę kategoriją. Teiginyje “Kvalifikacijos tobulinimo programų 

aprašai atitinka realų programos turinį“, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kurie turi 

pirmąją vadybinę kategoriją ir respondentų, kurie turi trečiąją vadybinę kategoriją, nuomonės 

(F=4,51, p=0,004). Kaip matyti 43 paveiksle, respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją 

mano, kad programų aprašai atitinka realų turinį, kai tuo tarpu, respondentai, turintys pirmąją 

vadybinę kategoriją taip stipriai šiam teiginiui nepritaria. Tokių įverčių skirtumą gali lemti, tai, kad 

trečios vadybinės kategorijos vadovai, turėdami daugiau patirties, atsakingiau renkasi kvalifikacijos 

tobulinimosi renginius.  
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52 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo programų aprašai atitinka realų programos turinį“ įverčiai 

 

Toks atsakingesnis, kvalifikacinių renginių pasirinkimas, lemia ir pasitenkinimą jais. Tai 

rodo pav. 53 pateiktas grafikas, kuriame matyti, kad kvalifikaciniai renginiai labiausiai atitiko 

respondentų, turinčių trečią vadybinę kategoriją, o maţiausiai – pirmąją vadybinę kategoriją, 

lūkesčius (F=7,459, p=0,000).  
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53 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo programų renginiai atitinka jūsų lūkesčius“ įverčiai 

 

 

Teorijos ir praktikos santykis kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

Tyrimo metu mokyklų vadovai 5 balų skalėje vertino teiginius apie teorijos ir praktikos 

santykį kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nesutinku), o 5 – 

didţiausią (visiškai sutinku). Mokyklų vadovų nuomone kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

vyrauja teoriniai uţsiėmimai (įvertinimų vidurkis – 3,75) (ţr. 54 pav.). Toks vertinimas atspindi 

bendrąją tendenciją, kuri išryškėjo atlikus kvalifikacijos tobulinimo programų analizę. Kadangi 

kvalifikaciniuose renginiuose vyrauja 6-8 valandų vienos dienos seminarai. Tokio pobūdţio 

seminaruose visuomet vyrauja teoriniai dėstomos medţiagos perteikimai.  

 
54 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie teorijos ir praktikos santykį kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

 

Vertinant teiginį “Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vyrauja praktiniai uţsiėmimai“ 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė vidurinių mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų vadovų 

nuomonės (F=2,075, p=0,04). Vidurinių mokyklų vadovai nemano, kad kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose vyrauja praktiniai uţsiėmimai, tuo tarpu profesinio mokymo įstaigų vadovai teigė, kad 

didţia dalimi vyrauja praktiniai uţsiėmimai (pav. 55).  
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55 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vyrauja praktiniai uţsiėmimai” įverčiai 

 

Atsakant į šio klausimų bloko teiginius apie tai, kas vyrauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose: teorija ar praktika, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės ir pagal 
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turimą kvalifikacinę kategoriją. Teiginyje “Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose teorijos ir 

praktikos santykis yra optimalus“, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kuriems vadybinė 

kategorija nesuteikta ir respondentų, kurie turi trečiąją vadybinę kategoriją, nuomonės (F=4,703, 

p=0,003). Respondentai, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, nesutiko su šiuo teiginiu, o 

respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją pakankamai stipriai pritarė šiam teiginius. Tai 

vėlgi, galima sieti su tuo, kad respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją, atsakingiau 

rinkdamiesi kvalifikacinius renginius, gauna kokybiškesnes paslaugas, nei tie, kurie ima bet ką.  
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56 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose teorijos ir praktikos santykis yra optimalus“ įverčiai 

 

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų vadybinio darbo staţo trukmę, viename 

teiginyje buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas. Respondentai, kurių vadybinis darbo 

staţas yra maţiau nei du metai teigė, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vyrauja praktiniai 

uţsiėmimai, tuo tarpu respondentai, kurių vadybinio darbo staţas yra 6-10 metų manė visiškai 

priešingai (F=2,898, p=0,009) 

 

 
57 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vyrauja praktiniai uţsiėmimai” įverčiai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių pritaikomumas 

praktinėje veikloje 

Tyrimo metu siekta nustatyti, ar mokyklų vadovams pavyksta pritaikyti praktinėje veikloje, 

kvalifikacijos tobulinimo metu, įgytas ţinias, gebėjimus ir įgūdţius. Klausimyne pateiktus teiginius 

vadovai vertino 5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nepavyksta), o 5 – didţiausią 

(visiškai pavyksta).  

Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokyklų vadovai pritaiko nemaţai ţinių, gebėjimų, 

įgūdţių, kuriuos įgyja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Dideli skirtumai tarp teiginių 

įvertinimų neišryškėjo, įvertinimų vidurkiai pasiskirstė nuo 3,65 iki 3,78 (ţr. 58 pav.). Taigi galima 

teigti, kad mokyklų vadovai atsirenka tuos renginius, kurie jiems yra naudingi ir, kvalifikacijos 

tobulinimo renginių metu įgytas ţinias, gebėjimus, įgūdţius geba pritaikyti savo kasdienėje 

veikloje.  
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58 pav. Kvalifikacijos tobulinimo metu įgytų ţinių, gebėjimų, įgūdţių pritaikomumas praktinėje veikloje 

 

Atsakant šio klausimų bloko atsakymus, kaip įgytos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

ţinios pritaikomos praktikoje, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų nuomonės ir pagal 

turimą kvalifikacinę kategoriją. Teiginyje “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos 

tobulinimo metu įgytas ţinias“, statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kuriems suteikta 

pirma vadybinė kategorija ir respondentų, kurie turi trečiąją vadybinę kategoriją, nuomonės 

(F=2,96, p=0,03). Respondentai, turintys trečią vadybinę kategoriją, labiau pritaiko ţinias, kurias 

įgyja kvalifikacijos tobulinimo renginių metu. (pav.59). 
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59 pav. Teiginio “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas ţinias“ įverčiai 

 

Analizuojant atsakymus į teiginį “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos 

tobulinimo metu įgytus gebėjimus“, vėlgi respondentai, kuriems suteikta trečia vadybinė kategorija, 

gebėjimus labiau pritaiko savo praktinėje veikloje, nei kitų kategorijų vadovai (F=5,658, p=0,000).  
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60 pav. Teiginio “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos tobulinimo metu įgytus gebėjimus“ įverčiai 

 

Atsakymuose į teiginį “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos tobulinimo metu 

įgytus įgūdţius“, pastebimos tos pačios tendencijos. Vadovai turintys aukštesnę vadybinę 

kategoriją, sėkmingiau pritaiko kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytus įgūdţius (F=7,382, 

p=0,000).  
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61 pav. Teiginio “Man pavyksta pritaikyti praktikoje kvalifikacijos tobulinimo metu įgytus įgūdţius“ įverčiai 

 

Pasiūlymų, kaip tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginius, teikimas 

Tyrimo rezultatai parodė, kad didesnė respondentų dalis kvalifikacijos tobulinimą 

organizuojančioms institucijoms pasiūlymų neteikia visai. Teikiantys pasiūlymus mokyklų vadovai, 

tai daro vieną kartą per metus arba po kiekvieno kvalifikacijos tobulinimo renginio (ţr. 62 pav.). 

Galima teigti, kad beveik pusė mokyklų vadovų yra pakankamai pasyvūs formuojant kvalifikacijos 

tobulinimo renginių tematikas. Vadinasi didţia dalimi jie tenkinasi tuo, ką jiems pateikia 

kvalifikacijos tobulinimo institucijos ir pagal pasiūlą jie pasirenka tai, kas jiems tuo metu atrodo 

aktualu.  

 
62 pav. Mokyklų vadovų teikiami pasiūlymai, kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms, dėl 

kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinimo (proc.) 

 

Atsakant į šiame klausimų bloke esančius teiginius, į klausimą, apie mokyklos vadovų 

teikiamus pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimo klausimais, statistiškai reikšmingai išsiskyrė 

respondentų nuomonės ir pagal turimą kvalifikacinę kategoriją. Teiginyje “Aš teikiu pasiūlymus 

kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms dėl kvalifikacijos tobulinimo krypties“, 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, kuriems suteikta antra vadybinė vadybinė kategorija 

ir respondentų, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, nuomonės (F=2,884, p=0,03). Šiame 

klausime, respondentai, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, aktyviau pateikia pasiūlymus dėl 

kvalifikacijos tobulinimo krypčių, nei jų kolegos, kurie turi antrą vadybinę kategoriją.  
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63 pav. Teiginio “Aš teikiu pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms dėl 

kvalifikacijos tobulinimo krypties“ įverčiai 

 

Analizuojant teiginius, kuriuose buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas pasimatė 

tos pačios tendencijos. Aktyviausi pasiūlymų teikime yra tie respondentai, kuriems vadybinė 

kategorija nesuteikta (pav. 64: F=2,958, p=0,03; pav. 65: F=3,766, p=0,01 ir pav. 66: F=2,769, 

p=0,04).  
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64 pav. Teiginio “Aš teikiu pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms dėl 

kvalifikacijos tobulinimo būdų“ įverčiai 
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65 pav. Teiginio “Aš teikiu pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms dėl 

kvalifikacijos tobulinimo formų“ įverčiai 
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66 pav. Teiginio “Aš teikiu pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms institucijoms dėl 

kvalifikacijos tobulinimo renginių lektorių“ įverčiai 
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Atsižvelgimas į pateiktus pasiūlymus, kaip tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginius  

Šiek tiek maţiau nei pusė (46 proc.) apklaustų mokyklų vadovų mano, kad kvalifikacijos 

tobulinimą organizuojančios institucijos, dėl kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinimo, į jų 

pateiktus pasiūlymus daţniausiai atsiţvelgia tik iš dalies, kad visai neatsiţvelgia mano 7 proc. 

apklaustųjų (ţr. 67 pav.). Šiame paveiksle pateikti duomenys iš dalies paaiškina kodėl mokyklų 

vadovai yra pasyvūs pasiūlymų teikime. Jei daugiau nei pusė respondentų mano, jog į jų 

pasiūlymus vis tiek neatsiţvelgiama, tai logiška, kad jie ir nenori tų pasiūlymų teikti.  

.  

 
67 pav. Kiek kvalifikacijos tobulinimą organizuojančios institucijos atsiţvelgia į mokyklų vadovų pateiktus 

pasiūlymus 

 

Atsakymuose į šio bloko klausimus statistiškai reikšmingo skirtumo tarp respondentų pagal 

demografines charakteristikas pastebėta nebuvo.  

 

Informacijos, apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, sklaida 

Tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų nuomone, informacijos sklaida apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius yra pakankamai efektyvi. Su šiuo teiginiu sutinka ir visiškai sutinka beveik 70 

proc. apklaustųjų ir tik 2 proc. visiškai nesutinka (ţr. 68 pav.). Tai rodo, kad mokyklų vadovai ţino, 

kur rasti informaciją apie kvalifikacijos renginius ir jie be didesnių problemų ją randa. Galima 

teigti, kad dabar esama informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius sklaida yra 

pakankamai efektyvi.  

 

 
68 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie kvalifikacijos renginių sklaidos efektyvumą 

 

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų vadybinio darbo staţo trukmę, viename 

teiginyje buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas. Respondentai, kurių vadybinis darbo 

staţas yra maţiau nei du metai teigė, kad informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius 

sklaida yra neefektyvi, tuo tarpu respondentai, kurių vadybinio darbo staţas yra 31-50 metų manė 

visiškai priešingai (F=2,649, p=0,01). Toks nuomonių išsiskyrimas gali būti paaiškinamas, tuo, kad 
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vadovai turintys didesnę darbo patirtį jau puikiai ţino kaip susirasti reikiamus kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. Tuo tarpu vadovai, kurių darbo staţas yra tik prasidėjęs, tiek dar nėra įgudę 

šioje srityje.  

 

 
69 pav. Teiginio “Informacijos, apie kvalifikacijos tobulinimo renginius sklaida yra efektyvi” įverčiai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užduodamų namų darbų naudingumas 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, ką mokyklų vadovai mano apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginių metu uţduodamų namų darbų naudingumą. Klausimyne pateiktus teiginius vadovai vertino 

5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nesutinku), o 5 – didţiausią (visiškai sutinku).  

Dideli skirtumai tarp teiginių įvertinimų neišryškėjo, įvertinimų vidurkiai pasiskirstė nuo 

3,17 iki 3,49 (ţr. 70 pav.). Tokie vidutiniai įverčiai rodo, kad respondentai mano, jog kvalifikacijos 

renginių metu uţduodami namų darbai nėra labai naudingi. Galima daryti prielaidą, kad mokyklų 

vadovai nelabai ir nori atlikti tuos namų darbus.  

 

 
70 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie kvalifikacijos tobulinimo renginių metu uţduodamus namų darbus 

 

Atsakant į šiame klausimų bloke esančius klausimus buvo pastebėtas statistiškai 

reikšmingas skirtumas. Klausimo “Kvalifikacijos tobulinimo renginių metu uţduodami namų darbai 

padeda įtvirtinti gautas ţinias“ atsakymuose statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų 

nuomonės ir pagal turimą kvalifikacinę kategoriją. Respondentai, turintys trečią vadybinę 

kategoriją, pakankamai aiškiai pritarė šiam teiginiui, tuo tarpu respondentų, kuriems vadybinė 

kategorija nesuteikta, didţia dalimi teigė, kad uţduodami namų darbai nepadeda įtvirtinti gautų 

ţinių (F=3,062, p=0,02) 
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71 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginių metu uţduodami namų darbai padeda įtvirtinti gautas 

ţinias“ įverčiai 

 

Todėl natūralu, kad šių kategorijų respondentų nuomonės statistiškai reikšmingai skyrės ir 

atsakymuose į teiginį apie namų darbų naudingumą (F=3,216, p=0,02). Respondentai, kuriems 

vadybinė kategorija nesuteikta, teigė, kad namų darbai nėra naudingi. Tuo tarpu respondentai, 

turintys trečią vadybinę kategoriją, uţduodamuose namų darbuose įţvelgė naudą (72 pav.). 
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72 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginių metu uţduodami namų darbai yra naudingi“ įverčiai 

 

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų vadybinio darbo staţo trukmę, viename 

teiginyje buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas. Respondentai, kurių vadybinis darbo 

staţas yra maţiau nei du metai neigė, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose uţduodami namų 

darbai skatina giliau pasidomėti renginio tematika. Tuo tarpu respondentai, kurių darbo staţas yra 

11-15 metų teigė, kad namų darbai skatina giliau pasidomėti renginio tematika (F=2,638, p=0,01).  

 

 
73 pav. Teiginio “Kvalifikacijos tobulinimo renginių metu uţduodami namų darbai skatina giliau pasidomėti 

renginio tematika“ įverčiai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių diferencijavimo reikalingumas 

Tyrimo metu mokyklų vadovai 5 balų skalėje vertino teiginius apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginių diferencijavimą, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nesutinku), o 5 – didţiausią 

(visiškai sutinku).  

Mokyklų vadovų nuomone vykdomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai nėra pakankamai 

diferencijuojami, o jei diferencijuojami tai tik iš dalies pagal įstaigų, kuriose dirba vadovai, tipus 
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(įvertinimų vidurkis – 3,10) (ţr. 74 pav.). Tokie įverčiai visiškai sutapo su atliktų kvalifikacijos 

tobulinimo programų analizės metu išryškėjusiomis tendencijomis. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai didţia dalimi nėra diferencijuojami. Tačiau mokyklų vadovai mano, kad toks 

diferencijavimas yra būtinas (Mean 2,80).  

 

 
74 pav. Mokyklų vadovų poţiūris į kvalifikacijos tobulinimo renginių diferencijavimą 

 

Analizuojant atsakymus į šio bloko teiginius, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp skirtingų 

respondentų grupių, nebuvo aptikta.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdomos kompetencijos 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti mokyklų vadovų poţiūrį kaip šiuo metu siūlomos 

kvalifikacijos tobulinimo programos ugdo bendrąsias kompetencijas (asmeninio veiksmingumo, 

strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo ţmonėms, bendravimo ir 

informavimo) ir vadovavimo kompetencijas (strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo 

ugdymuisi ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos 

struktūrų, procesų, išteklių valdymo, švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo). 

Klausimyne pateiktus teiginius vadovai vertino 5 balų skalėje, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai 

neugdo), o 5 – didţiausią (labai gerai ugdo).  

Vadovų nuomone šiuo metu siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos iš bendrųjų 

kompetencijų geriausiai ugdo gebėjimą dirbti komandoje (įvertinimų vidurkis – 4,02). Kaip matome 

iš 75 pav., 76 pav., 77 pav., 78 pav., 79 pav. dideli skirtumai tarp teiginių įvertinimų neišryškėjo, 

įvertinimų vidurkiai pasiskirstė nuo 3,17 iki 4,02 (ţr. 68 pav.). 

Iš pateiktų vadovavimo kompetencijų geriausiai kvalifikacijos tobulinimo programos ugdo 

gebėjimą rengti strateginius bei veiklos planus (įvertinimų vidurkis – 3,85). Čia taip pat dideli 

skirtumai tarp kitų teiginių įvertinimų nepastebėti, įvertinimų vidurkiai pasiskirstė nuo 3,38 iki 3,85 

(ţr. 80, 81, 82, 72, 83 pav.). 

 



 

 

 

58 

 
 

75 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

bendrąsias kompetencijas: Asmeninis veiksmingumas 

 

 
76 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

bendrąsias kompetencijas: Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas 
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77 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

bendrąsias kompetencijas: Mokėjimas mokytis 

 

 
78 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

bendrąsias kompetencijas: Vadovavimas ţmonėms 
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79 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

bendrąsias kompetencijas: Bendravimas ir informavimas 

 

 
80 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

vadovavimo sričių kompetencijas: Strateginis švietimo įstaigos valdymas 
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81 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

vadovavimo sričių kompetencijas: Vadovavimas ugdymuisi ir mokymuisi 

 

 
82 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

vadovavimo sričių kompetencijas: Vadovavimas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui 
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83 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

vadovavimo sričių kompetencijas: Švietimo įstaigos struktūrų, procesų, išteklių valdymas 

 

 
84 pav. Mokyklų vadovų nuomonė apie šiuo metu siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų ugdomas 

vadovavimo sričių kompetencijas: Švietimo įstaigos partnerystė ir bendradarbiavimas 

 

Analizuojant respondentų atsakymus pagal demografines charakteristikas, šiame klausimų 

bloke statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų, turinčių skirtingas vadybines kategorijas 

nuomonės. Tų išsiskyrimų buvo 32 teiginių vertinimuose. Todėl tikslinga pateikti tik 

apibendrinimą, kad: skirtingų vadybinių kategorijų respondentai, skirtingai mato, kurios vadybinės 

kompetencijos yra stipriau ugdomos kvalifikaciniuose renginiuose, o kurios maţiau. Vadinasi, 

galima daryti prielaidą, kad poreikiai ir interesai kvalifikaciniuose renginiuose mokyklų vadovų yra 

skirtingi, priklausomai nuo jų kvalifikacinės kategorijos. Todėl, ko gero, jie ir skirtingai mato, 

kokios kompetencijos yra ugdomos, kad ir klausant tų pačių seminarų. Akcentai sudedami kitur. 

Visi grafikai yra pateikti priede Nr. 2.  

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų vadybinio darbo staţo trukmę, šiame klausimų 

bloke statistiškai reikšmingas skirtumas buvo pastebėtas 18 teiginių. Tai rodo, kad skirtingo 

vadybinio staţo respondentai skirtingai įţvelgia tam tikrus kvalifikacijos tobulinimo aspektus. (ţr. 

Priedą nr. 3).  

Poreikis tobulinti kompetencijas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

Tyrimo metu mokyklų vadovai 5 balų skalėje vertino kompetencijas, kurias ateityje norėtų 

patobulinti, kai 1 reiškė maţiausią įvertį (visai nenorėčiau), o 5 – didţiausią (labai norėčiau).  
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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokyklų vadovai labiausiai norėtų patobulinti mokyklos 

veiklos valdymo teisinių aspektų kompetenciją (įvertinimų vidurkis – 4,13), maţiausiai bendravimo 

su socialiniais partneriais kompetenciją (įvertinimų vidurkis – 3,37) (ţr. 85 pav.). 

 

 
85 pav. Kompetencijos, kurias mokyklų vadovai norėtų patobulinti 

 

Atsakant į šį klausimą, statistiškai reikšmingai išsiskyrė profesinių mokyklų ir progimnazijų 

vadovų nuomonės. Profesinio mokymo įstaigų vadovai teigė, kad jie labai norėtų patobulinti 

informacijos valdymo kompetenciją, tuo tarpu progimnazijų vadovams šios kompetencijos 

tobulinimas nėra toks svarbus (F=2,197, p=0,034)  
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86 pav. Teiginio “Informacijos valdymo“ įverčiai 

 

Analizuojant respondentų atsakymus į šio bloko klausimus, statistiškai taip pat išsiskyrė ir 

respondentų, turinčių skirtingas kvalifikacines kategorijas, nuomonės. Respondentai, kuriems 

vadybinė kategorija nesuteikta, labiau norėtų ateityje patobulinti vadovavimo ţmonėms 

kompetenciją (F=3,208, p=0,02), tuo tarpu respondentams, kurie turi antrąją vadybinę kategoriją, ši 

kompetencija, nors ir pasirodė taip pat svarbi, tačiau statistiškai maţiau nei jų kolegoms.  
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87 pav. Teiginio “Vadovavimo ţmonėms“ įverčiai 

 

Respondentai, kuriems vadybinė kategorija nesuteikta, labiau nei kolegos, turintys antrą 

vadybinę kategoriją, norėtų ateityje patobulinti komunikacijos kompetenciją (F=3,28, p=0,02)  
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88 pav. Teiginio “Komunikacijos kompetenciją“ įverčiai 
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2.3. Mokyklų vadovų nuomonių apie kvalifikacijos tobulinimo sistemą atsakymų į 

atvirus klausimus rezultatai 

2.3.1. Šiuo metu esančios Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

vertinimas 

Tyrimo dalyviai (mokyklų vadovai) atsakydami į atvirą klausimą, komentavo esamą Lietuvos 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Tyrimo duomenų analizės išdavoje galia išskirti 

pozityvius ir tobulintinus aspektus.  

Pozityvūs mokyklų vadovų kvalifikacijos sistemos Lietuvoje aspektai yra tokie:  

Mokyklų vadovo norų, lūkesčių, pasirinkimų ir kokybės atitikimas:  

 Kvalifikacijos tobulinimas pagal asmeninį mokyklos vadovo norą ir pasirinkimą. 

“Vadovas pats renkasi kvalifikacijos tobulinimo kursus, pasiūla yra“. 

 Vykdomų mokyklų vadovų kvalifikacijos testavimų nauda. “Testavimai naudingi”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo temų orientacija į pagalbą sklandţiai 

vadovauti institucijai. “Pati kvalifikacijos tobulinimo renginių tematika sudaro sąlygas vadovo 

kompetencijų, gebėjimų sklandţiai vadovauti įstaigai plėtojimui”. 

 Optimalus santykis tarp pasiūlos ir kokybės mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemoje. “Tenkina ir kvalifikacijos tobulinimo pasiūla, ir kokybė”. 

 Mokyklų vadovų lūkesčius atitinkantys mokymai. “Daţniausiai renginiai pateisina 

lūkesčius”. 

 Pagrindinių kvalifikacijos poreikių patenkinimas. “Pagrindiniai kvalifikacijos poreikiai 

patenkinami“. 

 Aktualių mokyklų vadovams kompetencijų įgijimas mokymuose. “Sudaro sąlygas įgyti 

reikiamų kompetencijų”. 

Mokyklų vadovų tobulinimasis pagal kategorijas:  

 Suteikiamos mokyklų vadovų galimybės tobulintis pagal kategorijas. “Siūloma 

kvalifikacijos tobulinimo sistema suteikia galimybę įvairių kategorijų vadovams tenkinti poreikius”. 

Mokyklų vadovų pasitikėjimas parengtais jų veiklą vertinančiais ekspertais:  

 Pasitikėjimais parengtais mokyklų vadovų praktinės veiklos vertintojais. “Atsakingai 

rengiami vadovų praktinės veiklos vertintojai ir jais pasitikima”. 

Stebimas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos prieinamumas ir 

tobulėjimas:  

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos tobulėjimo dinamika ir prieinamumas. 

“Sistema tobulėja, prieinama kiekvienam”. 

Tobulintini mokyklų vadovų kvalifikacijos sistemos Lietuvoje aspektai gali būti 

grupuojami į kelias grupes: 

Dėmesingumo valstybės mastu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemai stoka:  

 Dėmesio valstybės mastu poreikis mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemai. 

“Trūksta dėmesio vadovų kvalifikacijai nacionaliniu poţiūriu“; “Kvalifikacijos kėlimas tik pačių 

vadovų reikalas”. 

 Poreikis apibrėţtai sąrangai mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. “Labai 

aiškiai turi būti apibrėţta veikla, darbo patirtis, daug vietos palikta interpretacijoms”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos viešo pristatymo poreikis. “Nesu 

susipaţinusi su sistema, kad galėčiau ją vertinti”; Mokyklų vadovų atestacijos nuostatų tobulinimo 

poreikis; “Tobulinti atestacijos nuostatas, daugoka spontaniškumo”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo strategijos poreikis. “Nesukurta vadovų 

tobulinimo strategija“. 

 Poreikis didesnei mokyklų vadovų autonomijai. “Daugiau savarankiškumo vadovams”. 

Vienos institucijos, užsiimančios mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimu, steigimo 

poreikis šalies mastu:  

 Poreikis steigti vieną instituciją, teikiančią mokyklų vadovams kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugas. “Būtų aiškiau, jei kvalifikacijos tobulinimu rūpintųsi viena institucija. Visi kaţką siūlo, 
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nėra aiškios krypties“; “Nėra institucijos, kuri rengtų vadovus ir rūpintųsi jų kvalifikacijos 

tobulinimu”. 

Egzistuojančios mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos vientisumo ir 

optimalumo stoka:  

 Kvalifikacijos kėlimo strateginio planavimo poreikis pagal mokyklos vadovo kvalifikacinę 

kategoriją. “Kvalifikacijos ateities planavimas, atitinkantis kvalifikacinę kategoriją”. 

 Bendradarbiavimo tarp mokyklų vadovų ir švietimo sistemą reguliuojančių institucijų 

poreikis. “Vadovų kvalifikacija priklauso nuo pačių vadovų norų ir galimybių, nuo 

bendradarbiavimo tarp švietimo centro ir vadovų. Sistemos šalies mastu, aš neįţvelgiu”. 

 Poreikis derinti mokyklų kvalifikacijos tobulinimą su vadovų atestacijos nuostatais. 

“Kvalifikacijos tobulinimas turi vykti vadovaujantis vadovų atestacijos nuostatais, nes pagal 

atestacijos nuostatus reikia įrodyti savo vadybines kompetencijas”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo sistemos stoka. “Nėra jokios sistemos“; “Nėra 

sistemos, yra atskirų institucijų siūlomų temų kratinys”; “Vadybinių seminarų temos kartojasi, 

reikia sistemingai vykdyti seminarus vadovams“; “Manau, kad sistema nevieninga, susidedanti iš 

skirtingų seminarų ir renginių”; “Sistemos nėra”; “Sistemos nėra, ji tik bandoma”; “Trūksta 

sistemiškumo”; “Nėra veiksmingos sistemos”; “Sistemos nėra, kursai formalūs”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo sistemos nuoseklumo bei kryptingumo stoka. 

“Vadovui nuolat kyla nauji iššūkiai. Kvalifikacijos tobulinimo sistema nėra nuosekli“; “Vadovai 

privalo tobulėti, tai turi vykti kryptingai ir sistemingai“; “Nėra kryptingos kvalifikacijos kėlimo 

sistemos”. 

 Direktyviniu valdymu “iš viršaus į apačią” besiremianti mokyklų vadovų kvalifikacijos 

kėlimo sistema. “LT veikia atestacijos, veiklos vertinimo sistema, bet ne vadovų kvalifikacijos 

kėlimo sistema. Iš viršaus nuleista sistema“. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo poreikis. “Nebloga, bet būtina 

tobulinti“.  

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tęstinumo stoka. “Trūksta tęstinumo, 

tobulinimas yra fragmentiškas“.  

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų temų rigidiškumas. “Dauguma 

kvalifikacijos tobulinimo seminarų susiję su ugdymo turinio vadyba”. 

 Poreikis vadovų kvalifikacijos sistemą derinti pagal vietos poreikius. “Kvalifikacijos 

sistemą derinti pagal vietos poreikius”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo sistemos orientacija į didelės apimties bei miestų 

mokyklas. “Sistema labai palanki didelėms mokykloms, o maţos neturi pakankamai lėšų”; 

“...provincijos vadovams sunkiau dalyvauti renginiuose”; “Renginiai didţiuosiuose miestuose”; 

“Tobulinti kvalifikaciją yra daug galimybių, tik dauguma renginių vyksta didmiesčiuose, kur 

nuvykti sugaištama daug laiko”. 

 Egzistuojančio vadovų kvalifikacijos vertinimo efektyvumo poreikis. “Sistema neefektyvi. 

Vertinant vadovų kompetencijas vyrauja dokumentinė forma”; “Nėra objektyvumo vertinant 

vadovų kvalifikaciją”; “Vertinamos ne realios kompetencijos, o sukaupti dokumentai”. 

 Skatinimo ir sąlygų tobulintis pusiausvirą derinančios mokyklų vadovų kvalifikacijos 

kėlimo sistemos kūrimo poreikis. “Nesukurta paskatų ir sąlygų mokytis sistema, grįsta veiksnia 

pagalba atpaţįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje”. 

Teikiamų tobulinimo/si paslaugų kokybės stoka:  

 Paslaugų modernumo ir kokybės stoka. “Teikiamos paslaugos pasenusios, labai maţai 

kokybiškų paslaugų“; “Šiandieninėje sistemoje vadovas turi tobulėti, ieškoti naujų vadybinių 

sprendimų ir pan. Tačiau kvalifikacijos tobulinimo institucijos siūlo nepakankamai inovatyvių 

seminarų, apmokymų“; “Ne visada gauname kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas”. 

 Seminarų mokyklų vadovams kainos ir kokybės neatitikimas. “Seminarai vadovams, 

palyginus su kitų kategorijų švietimo darbuotojais yra brangūs ir ne visada tema atitinka paskaitos 

turinį, trūksta kokybės”. 
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 Temų ir lektorių įvairovės poreikis. “Nepakankama lektorių ir temų įvairovė“. 

 Lektorių kompetencijos stoka. “Maţai kompetentingų lektorių“; “Trūksta kvalifikuotų 

lektorių”; “Trūksta kompetentingų lektorių”. 

 Specifinių seminarų poreikis. “...ypač seminarų vadovo-lyderio kompetencijų ugdyme“; 

“Taip pat darbo santykių, finansų valdymo“; “...nėra galimybes tobulinti teisinių ţinių gilinimo 

srityje“; “...vadybinių seminarų...”; “KTS turėtų būti daugiau dėmesio skiriama vadybos, uţsienio 

kalbos ir IT dalykams”; “Maţai renginių plėtojančių vadybinės šio laikmečio kompetencijas”; 

“Trūksta mokymų, skirtų teisinėms ir finansinėms problemoms spręsti”; “Pedagogikos ir 

psichologijos ţinių trūkumas”. 

 Praktinių mokymų stoka. “Per maţai praktinių mokymų“; “Manau, kad reikalingi daugiau 

praktiniai seminarai su įvairių Institucijų specialistais”; “Pageidaujame praktinių seminarų”. 

 Teorijos ir praktikos atotrūkis mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymuose. “Teorija 

atskirta nuo praktikos”. 

 Lektorių praktikų poreikis mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymuose. “Trūksta 

lektorių praktikų”. 

 Skirtingos patirties vadovų sutelkimas tapačiuose mokymuose – trūkumas, bet ne 

privalumas. “Programos ne visada atitinka lūkesčius. Susirenka skirtingą patirtį turintys vadovai”. 

 Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų teoretizavimas. “Vadovai skatinami 

derinti vadybos teoriją ir praktinę veiklą, ieškoti mokyklos išskirtinumo”; “...teoriniai neatitinkantys 

poreikių”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo orientacija į mokytoją. “Sistema labiau orientuota 

ne į vadovą, o į mokytoją. Vadovams pasirinkimas menkas”. 

 Renginių, orientuotų į ugdymo organizavimą, poreikis. “Nevyksta su ugdymo 

organizavimu susiję renginiai”. 

 Dalijimosi gerąja praktine patirtimi seminarų stoka. “Noris pasidalinti su kolegomis 

darbine patirtimi, tai būtų labai praktiškai naudinga informacija”.  

 Seminarų kiekio ir mokyklų vadovų lūkesčių neatitikimas. “Daug seminarų, tačiau ne 

visada patenkinami lūkesčiai”; “Sistema veikia, koordinuojama, didelė renginių pasiūla, finansinės 

galimybės, tačiau ne visada seminaro turinys pateisina lūkesčius”. 

 Specialaus rengimo mokyklos vadovavimui mokymų poreikis. “Trūksta specialaus 

paruošimo vadovauti mokyklai”. 

 Poreikis neformaliojo švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymams. “Trūksta 

neformaliojo švietimo įstaigų vadovams skirtų kvalifikacijos tobulinimo programų”; “Neformaliojo 

ugdymo įstaigoms trūksta ţinių”. 

 Poreikis nuotoliniams mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymams. “Būtų naudingi 

nuotolinio mokymo kursai”. 

Stažuočių užsienyje mokyklų vadovams tobulintis ir tarptautinės patirties sklaidos vadovų 

kvalifikacijos sistemoje stoka:  

 Staţuočių uţsienyje stoka. “...nėra staţuočių uţsienyje“; “...nėra uţsienio staţuočių...”. 

 Tarptautinės patirties sklaidos poreikis apie mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą. 

“Norėtųsi susipaţinti su kitų šalių sistemomis”. 

Informacinės sistemos apie tobulinimąsi ir mokymo/si medžiagos kaupimo sistemos stoka 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinime:  

 Poreikis kurti vieningą informacinę sistemą, skleidţiančią informaciją apie mokyklų 

vadovų kvalifikacijos kėlimo galimybes. “Pateikti informaciją vienoje internetinėje svetainėje”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimui skirtos mokymosi medţiagos sisteminimo poreikis. 

“...nesusisteminta medţiaga”. 

Mokslo tyrimais grįstos informacijos bei bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų pusių 

stoka, inicijuojant sprendimus, susijusius su mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema:  
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 Aktualumas tyrimų apie mokyklų vadovų specifinius tobulinimosi poreikius. “Nėra 

tiriama, ko labiausiai vadovams reikia“; “Ne visais aktualiais klausimas rengiamos seminarų 

programos”; “Sistema nederinama su vadovais”. 

 Poreikis tyrimams apie mokyklų vadovų tobulinimosi renginių paklausą. “Nėra tiriama 

paklausa, neapibendrinama vykusių seminarų ar kursų naudingumas, vadovų įgytų gebėjimų 

pritaikymas praktikoje“; “Netiriama paklausa“.  

 Mokyklos bendruomenės nuomonės poreikis vertinant mokyklos vadovo kvalifikaciją. 

“Norint įvertinti vadovo kvalifikaciją yra svarbi ir mokyklos bendruomenės nuomonė”. 

 Poreikis kurti naujus kvalifikacijos tobulinimo modelius, orientuotus į pagalbą mokyklų 

vadovams. “Tikimės, kad bus sukurti mokytojams nauji kvalifikacijos tobulinimo modeliai - parama 

kolegai, supervizijos, bus taikomos ir vadovams”. 

 Problemų aptarimo poreikis generuojant idėjas mokyklų vadovavimui. “Vadovus reikia 

nuolat kviesti į ŠMM, UPC renginius, nes labai daug naujovių, daug problemų, kurias reikia aptarti, 

generuoti idėjas grupėse, rasti galimus problemų sprendimo būdus”. 

Dokumentacijos perkrova, susijusi su vadovų kvalifikacijos tobulinimu ir jų 

kompetencijos vertinimu:  

 Perkrova pasirengimo dokumentais pasirengiant vadovų atestacijai bei kvalifikacijos 

tobulinimo mokymams. “Atestavimosi metu reikėjo perversti visą archyvą ir atsišviesti labai daug 

dokumentų, kurių atestacijos metu nereikėjo. Buvau priverstas pusę metų dirbti niekam nereikalingą 

popierių dėliojimo darbą, kol sudėjau tris storus tomus popierių“; “Labai daug popierizmo”; “Labai 

sudėtinga vadovo kompetencijos aplanko parengimo metodika”; “Sistema aiški, bet popierizmas 

viską uţgoţia”; “Gausybė naujų dokumentų, kuriuos vadovai turi patys išsianalizuoti”; “Labai daug 

popierizmo, atima daug laiko ir nukenčia tiesioginis darbas”. 

Mokymų kainų ir turimų organizacinių išteklių neadekvatumas, siekiant mokyklų 

vadovams tobulintis esamoje kvalifikacijos tobulinimo sistemoje:  

 Mokymų kursų kainų neadekvatumas turimiems vadovų finansiniams ištekliams 

organizacijoje. “Seminarų pasiūla yra, bet kainos tampa sunkiai prieinamos“; “Kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai organizuojami daţniausiai Vilniuje, rečiau kaime. Daţnai renginiai būna 

brangūs“; “Pakanka renginių, pagrindinė problema - lėšų stoka”; “Renginių pasiūla yra, tačiau labai 

komercializuota”. 

 Lėšų trūkumas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimui. “Trūksta lėšų, o geri renginiai 

yra brangūs”; “Priklauso nuo krepšelio lėšų ir maţų mokyklų vadovams sunku kelti kvalifikaciją”. 

Kvalifikacijos tobulinimas – mokyklų vadovų asmeninis pasirinkimas ir asmeninių lėšų 

investavimas: 

 Mokyklų vadovų investuojamos asmeninės lėšos į kvalifikacijos tobulinimą. “Trūksta lėšų 

kvalifikacijos kėlimui, reikia investuoti savo lėšas“; “Norintys tobulėti turi tokią galimybę 

asmeninėmis lėšomis”. 

 Asmeninės individualios iniciatyvos kelti kvalifikaciją. “Yra galimybių mokytis 

seminaruose, dalyvauti projektuose, darbo grupėse. Galima mokytis iš paţangių vadovų 

bendradarbiaujant. Galima skaityti knygas ir pan.”; “Švietimo sistemą pati įgalina vadovą tobulėti”; 

“Sudaromos galimybės pačiam vadovui pasirinkti jam labiausiai tinkamas programas”; 

“Kvalifikacijos tobulinimas priklauso nuo paties vadovo noro, sugebėjimo tobulėti”; “Remiantis 

savo praktika”; “Kvalifikacija remiasi kiekvieno individualiu poreikiu ir noru tobulėti, nėra bendros 

sistemos”; “Kvalifikacijos kėlimas kiekvieno ţmogaus reikalas”. 

Mokyklų vadovus atstovaujančių organizacijų aktyvumo stoka inicijuojant kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos kaitą:  

 Mokyklų vadovų asociacijos veiksnumo poreikis. “Neveiksni mokyklų vadovų 

asociacija”. 

Dėmesio pradedantiesiems mokyklų vadovams kvalifikacijos tobulinimo sistemoje stoka:  
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 Poreikis skirti dėmesį pradedantiems mokyklų vadovų pareigas eiti asmenims. “Daugiau 

dėmesio skiriama pradedantiems dirbti vadovams”; “Naujiems vadovams turi būti skirta daugiau 

renginių, kuriuose jie galėtų pasisemti patirties”. 

Apibendrinant atsakymus į klausimą apie esamos kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

privatumus ir trūkumus, galima teigti, kad:  

1. Mokyklų vadovų apklausos rezultatai rodo, jog pozityvių kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos aspektų apibūdinimas yra fragmentiškas, nepagrįstas platesniais komentarais bei 

nereflektuotas, nes mokyklų vadovų pozityvūs ir tobulintini aspektai prieštarauja vieni kitiems, 

vieniems teigiant, jog kvalifikacijos sistema yra ir ji tobulėja, o daugumai akcentuojant, jog 

sistemos nėra, ji fragmentiška, neturinti strategijos ir realizuojama stokojant mokyklų vadovų 

kvalifikacijų ir kompetencijų sąrangos šalies mastu.  

2. Esama Lietuvoje mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema šalies mastu stokoja 

vieningos politikos, finansavimo sąrangos, curriculum turinio tarptautiškumo ir vientisumo, 

nuolatinio tobulėjimo dinamikos, orientacijos į skirtingų švietimo ir ugdymo institucijų vadovų 

poreikius, mokyklų lokalizacijas ir dydį. 

3. Realizuojamoje šiuo metu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje yra 

nevaldomas mokymų turinys bei kokybė, todėl egzistuoja turinio pasikartojamumas, lektorių 

nekompetentingumas, praktinių uţsiėmimų ir gerosios patirties sklaidos mokymų stoka, staţuočių 

nacionaliniu mastu nekokybiškumas ir staţuočių uţsienyje trūkumas, tarptautinės patirties sklaidos 

stoka, neatsiţvelgiama į mokyklų vadovų darbo staţą ir patirtis, neskiriamas atskiras dėmesys 

pradedantiems pareigas eiti mokyklų vadovams. 

4. Vykdomų mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo veiklų trūkumų prielaidos yra 

nebendradarbiavimas su šalies mokyklų vadovais ir suinteresuotomis šalimis, diskusijų stoka kartu 

sprendţiant problemas ir neatliekami moksliniai tyrimai apie mokyklų vadovų tobulinimosi, 

mokymosi ir staţavimosi poreikius, specifiką bei mokymų kokybę.  

5. Iš tyrimų rezultatų akivaizdu, jog egzistuoja poreikis steigti vieną instituciją, 

besirūpinančią mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimu, specifinių kompetencijų vystymu ir/ar 

plėtra, staţuotėmis bei jų kokybe nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, tarptautinių ekspertų 

pritraukimu realizuojant mokymus, sistemiškais atliekamais mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos būklės tyrimais.  

2.3.2. Šiuo metu esančios Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

privalumai ir trūkumai 

Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos privalumai  

Tyrimo rezultatai atskleidţia, jog privalumus galima sisteminti pagal tokias temas:  

(1) Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo geografinė lokalizacija – lankstumas, 

prieinamumas -  

 Programos vykdymo vietos patogumas: ”Patogi programos vykdymo vieta”, “Pakankamai 

Švietimo centrų”, “Galimybė lektorius pasikviesti į savo rajoną”, “Vietos pasirinkimas”, “Seminarai 

vyksta palankiose vietose”, “Patogi programos vykdymo vieta”, “Seminarai organizuojami 

rajonuose”, “Plati renginių geografija”, “Tobulinimas artinamas prie darbo vietos”, “Sudaromos 

galimybės kvalifikaciją tobulinti savo mieste”. 

 Lanksčiai realizuojamas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas: “Lankstumas”, 

“Lankstumas atsiţvelgiant į poreikius”, “Galima pasikviesti lektorių iš kito miesto”, “Laisvas 

pasirinkimas”. 

 Laisvanoriškas mokyklos vadovo apsisprendimas dėl kvalifikacijos tobulinimo: 

“Laisvanoriška”, “Galimybė rinktis”, “Galimybė individuliai tobulėti”, “Galimybė pasirinkti 

individualius seminarus”. 

(2) Savivaldybių parama –  

 Savivaldybių pagalba: “Savivaldybės švietimo centro pastangos”, “Renginius vykdo 

rajono švietimo centrai”. 

(3) Lektorių ir programų rengėjų kompetentingumas –  
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 Kompetentingi lektoriai: “Profesionalūs lektoriai”, “Aukštos kvalifikacijos lektoriai”, 

“Kvalifikuoti lektoriai”, “Kai kurie kvalifikuoti lektoriai”, “Galima lankyti seminarus mieste, 

kuriame gyvenu”. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjų kompetentingumas: “Ekspertų rengiančių 

programas, kompetencija”. 

 Efektyviai planuojamas mokymų laikas: “Laiko planavimas”. 

(4) Temų ir formų aprėptis –  

 Kvalifikacijos tobulinimo mokymų temų įvairovė: ”Įvairi tematika”, “Seminarų įvairovė”, 

“Mokymai pradedantiems vadovams”, “Mokymai vykdantiems projektus”, “Temų gausa”, “Įvairūs 

seminarai”, “Apima visas tobulintinas sritis”. 

 Kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų galimybės: “Kvalifikaciją kelti galima įvairiais 

būdais ir formomis”, “Įvairios formos”, “Didelis renginių pasirinkimas”. 

 Seminarų tęstinumas: “Tęstinumas”. 

 Ilgalaikių mokymo programų ir projektų nauda: “Atsiranda ilgalaikės KT programos, 

projektai”. 

 LR ŠMM organizuojamų aukšto lygmens kursų naudingumas: “ŠMM organizuoti 

vadybiniai kursai ES lėšomis”. 

(5) Teorijos ir praktikos dermė –  

 Teorijos ir praktikos integralumas: “Sudaromos sąlygos teorinių ir praktinių ţinių 

įgijimui”, “Galimybė įgytas ţinias taikyti praktikoje”, “Seminarų medţiaga pritaikoma praktikoje”, 

“Taikyti įgytas ţinias praktikoje”. 

 Į praktiką orientuoti mokymai: “Praktiškumas”. 

 Praktinių uţsiėmimų realizavimas ir patarimų teikimas: “Praktiniai uţsiėmimai”, 

“Praktiniai patarimai”. 

(6) Informacinė sklaida vadovams –  

 Aktualios informacijos sklaida: “Naudinga, aktuali informacija”, “Aktualumas”, 

“Efektyvi informacijos sklaida”. 

 Švietimo naujovių sklaida: “Švietimo naujovės” . 

 Galimybės ieškoti bei gauti aktualią informaciją: “Kiekvienas ieško aktualios ir norimos 

informacijos”, “Lektoriai perteikia naujoves”, “Gauti naują informaciją”, “Naudingumas”, “Naujų 

dokumentų nagrinėjimas”, “Neatsilikti nuo informacijos srauto”. 

 Dėmesys pradedantiems eiti mokyklos vadovo pareigas: “Skiriamas dėmesys 

pradedantiems vadovams”. 

(7) Mokyklos vadovų tobulinimasis kaip prielaidų plėtoti bei tobulinti, keisti įvairiomis 

kryptimis veiklas, galimybės- 

Mokyklos vadovo kryptis: 

 Prielaidos įsivertinti turimas kompetencijas ir atliekamas veiklas: “Vadovai turi 

pasitikrinti savo kompetencijas”, “Pasitikrini save”, “Vadovas analizuoja savo veiklą”, “Galimybė 

įsivertinti vadybines kompetencijas”, “Sistemingai įsivertinti savo veiklą”, “Priverčia reflektuoti 

kelerių metų veiklą”, “Pirmiausia įsivertini pats save”. 

 Prielaidos motyvuotam nuolatiniam tobulėjimui: “Motyvacija”, “Skatina tobulėti”. 

Veiklos kryptis:  

 Prielaidos vadovams tobulinti atliekamą veiklą: “Turi galimybę tobulinti savo veiklą”, 

“Padeda tobulinti vadybinę veiklą”. 

 Prielaidos reflektuoti savo veiklą: “Refleksija”. 

 Prielaidos susitvarkyti formaliąją dokumentaciją: “Susitvarkai dokumentaciją”. 

Mokyklos bendruomenės kryptis:  

 Prielaidos paţinti geriau mokyklos bendruomenę: “Geriau paţinau kolektyvą”. 

 Prielaidos skatinti lyderystę mokyklose: “Lyderystės skatinimas”, “Lyderystės projektai”. 

 Prielaidos prisidėti prie mokyklos įvaizdţio kaitos: “Pritaikytos ţinios keičia mokyklos 

įvaizdį”. 
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Švietimo politikos kryptis:  

 Prielaidos prisidėti prie švietimo politikos įgyvendinimo: “Padeda įgyvendinti švietimo 

politiką”. 

(8) Asmeninė nauda- 

 Prielaidos gauti didesnį atlygį: “Galimybė gauti didesnį atlyginimą”. 

 Akiračio plėtotė: “Plečiasi akiratis”, “Galimybė suţinoti aktualijas, atnaujinti ţinias”, 

“Pagilina turimas ţinias”, “Kūrybingumo, pozityvumo, akiračio plėtimas”. 

 Formalių paţymėjimų gavimas: “Išduodami paţymėjimai”. 

 Galimybės tobulintis uţ krepšelio lėšas: "Galimybė tobulintis uţ mokinio krepšelio 

lėšas”. 

(9) Sukuriamos netiesioginės galimybės mokyklų vadovams kvalifikacijos tobulinimo (-si) 

uţsiėmimuose –  

 Galimybės mokyklų vadovams dalintis turima patirtimi ir ją skleisti: “Dalijimasis 

patirtimi”, “Galimybė dalintis gerąją patirtimi”, “Patirties manai, kontaktai su kolegomis”, 

“Dalijimasis patirtimi”, “Suţinoti apie kitų veiklą”, “Patirties sklaida”, “Naudingos kolegų 

patirtys”, “Mokymasis vieniems iš kitų”, “Gerosios patirties sklaida”. 

 Galimybės mokyklų vadovams bendrauti: “Galimybė bendrauti”, “Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kolegomis”. 

 Galimybės plėtoti kompetencijas: “Sudaroma galimybė plėtoti turimas ir įgyti naujas 

kompetencijas”, “Patobulinti mokyklos valdymui reikalingas kompetencijas”, “Mokoma strateginio 

planavimo ir išteklių valdymo”. 

 Galimybės atstovauti mokyklas: “Galimybė pasirodyti, reprezentuoti mokyklą”. 

 

Apibendrinant mokyklų vadovų išsakytus teiginius apie kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

privalumus galima teigti, kad: 

1. Mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinimo privalumus įvardija įvairiomis kryptimis:  

Kaip asmeninę naudą –  

 plėtojant kompetencijas (tobulėjimas, akiračio praplėtimas, gilinti ţinias, gauti aktualią 

informaciją),  

 bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis (patirties dalijimasis ir sklaida), laiko 

tobulinimuisi optimizavimas (geografinis patogumas), 

 formalios naudos gavimas (paţymėjimai ir atlygio didėjimas).  

Kaip naudą atliekamos veiklos tobulinimui –  

 asmeninės veiklos įsivertinimas ir refleksija, 

 mokyklos bendruomenės geresnis paţinimas, 

 prielaida skatinti lyderystės įgyvendinimą mokykloje. 

2. Mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinimo kursų privalumus vertina kaip ekspertai, o ne 

vartotojai, kas akivaizdţiai atsispindi jų atsakymuose apie lektorių kompetentingumą, temų aprėţtį 

ir įvairovę, mokymo/si formų įvairovę. Šie atsakymai traktuotini paviršiniais ir tipiniais, nes 

klausimuose apie mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimosi sistemos ribotumus jie nuneigia savo 

įvardytas teigiamybes.  

Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos trūkumai  

Mokyklų vadovai nurodo įvairius kvalifikacijos tobulinimo sistemos trūkumus. Pastaruosius 

galima sisteminti į kelias grupes:  

1. Strategijos ir sąrangos stoka mokyklų vadovų kompetencijos tobulinime valstybės 

mastu:  
 Mokyklos vadovų kvalifikacijos kėlimo strategijos ir sąrangos stoka: “Privalomo 

kvalifikacijos kėlimo nėra”, “Pamiršta juridinė teisinė sritis”. 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos aiškumo stoka: “Nėra aiškios 

kvalifikacijos kėlimo sistemos”. 
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 Sistemingumo mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje stoka: 

“Nesistemingumas”, “Nėra sistemos”. 

 Kvalifikacijos tobulinimo sistemos atotrūkis nuo mokyklų vadovų poreikių: 

“Neatsiţvelgiama į poreikius vadovų”, “Neatitinka vadovų poreikių”. 

 Subjektyvumas vertinant mokyklos vadovo kompetenciją: “Yra daug subjektyvumo”.  

 Formalizuotas, dokumentais besiremiantis, mokyklų vadovų kompetentingumo 

vertinimas: “Vertinami "popieriai", o ne "gyva" veikla.”, “Labai daug popierių ir dokumentų, kurių 

vėliau nereikia”, “Svarbiau popieriai, nei realiai atliekami darbai”. 

 Apibendrintos kvalifikacijos kėlimo renginių pasiūlos stoka: ”Nėra apibendrintos 

kvalifikacijos kėlimo renginių pasiūlos”. 

2. Realizuojamų mokymų mokyklų vadovams neatitikimai tarp lokalizacijos, įvairovės, 

kokybės, turinio, formų, apimties ir kainos: 

 Lektorių profesionalumo stoka: ”Trūksta profesionalių lektorių”, ”Įdomių lektorių 

trūkumas”, “Kompetentingi lektoriai lankosi rajone rečiau”, ”Sistemos nepaţįstantys lektoriai”. 

 Mokymų kokybės stoka: “Trūksta gerų, kursų ir seminarų”. 

 Mokymų mokyklos vadybinei komandai stoka: “Reikalingi kursai mokyklų komandoms”. 

 Grįţtamojo ryšio ir tęstinių veiklų stoka: ”Grįţtamojo ryšio, tęstinių veiklų”.  

 Kokybiškų seminarų kainų neadekvatumas finansinėms mokyklų galimybėms: ”Ţinomų 

lektorių seminarai yra brangūs. Trūksta lėšų”. 

 Sistemingo vadybinių kompetencijų, aktualių mokyklų vadovams, tobulinimo poreikis: 

“Ne visos vadybinės kompetencijos tobulinamos sistemingai”, “Trūksta sistemingo kompetencijų 

tobulinimo”. 

 Abejotina seminarų kokybė: “Nepakankamai gerų kvalifikacijos kėlimo seminarai”, “Ne 

visi privalomi seminarai kokybiški”, “Ne visos programos paruoštos kokybiškai”, “Mokymų 

kokybė”. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių skirstymo pagal skirtingas vadybines patirtis poreikis: 

“Kvalifikacijos renginius pritaikyti skirtingą vadybinę patirtį turintiems vadovams”. 

 Poreikis mokyklų vadovų diskusijoms vietoje formalių seminarų: “Rengti vadovų 

diskusijas ir teikti pasiūlymus ŠMM”. 

 Praktinių seminarų poreikis: “Daugiau praktinių seminarų”, “Daugiau praktinio pobūdţio 

uţsiėmimų”, “Vyrauja teoriniai uţsiėmimai”, “Vien tik teorinės ţinios”, “Teorijos neatitinka 

praktikos”, “Trūksta praktinių seminarų”, “Noriu ne tik ţinių, bet ir praktinių įgūdţių”. 

 Tarptautinės gerosios patirties sklaidos poreikis: “Dalintis gerąja patirtimi su uţsienio 

šalių mokyklų vadovais”. 

 Nuotolinių mokymų poreikis: “Maţai galimybių kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu”, 

“Nėra nuotolinio mokymo”. 

 Poreikis diferencijuoti mokymus pagal mokyklų vadovų turimą darbo staţą: “Nėra 

galimybės kelti kvalifikaciją didesnį darbo staţą turintiems vadovams”. 

 Seminarų patrauklumo stoka: “Neįdomūs seminarai”, “Didesnio kvalifikacijos 

tobulinimo renginių diferencijavimo”. 

 Seminarų kainų ir turimų mokyklos finansinių galimybių santykio atotrūkis: “Mokami 

seminarai yra per brangūs”, “Geri vadybiniai renginiai yra brangūs, jiems trūksta lėšų”, “Ţinomų 

lektorių aktualiomis temomis renginiai yra brangūs”, “Didelė mokymų kaina”. 

 Seminarų savalaikiškumo poreikis: “Keičiantis įstatymams, seminarai tampa 

nesavalaikiai”, “Pavėluoti mokymai”. 

 Informacijos turinio pasikartojamumas seminaruose: “Kartojasi medţiaga seminaruose”, 

“Kartojasi informacija”, “Besikartojanti informacija mokymuose”. 

 Specifinių seminarų poreikis: “Trūksta seminarų juridiniais klausimais”. 

 Patirties sklaidos poreikis: “Maţai dėmesio skiriam gerosios patirties sklaidai”. 

 Seminarų temos ir turinio atotrūkis: “Ne visada renginiai atitinka deklaruojamą temą”. 
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 Kokybiškų renginių lokalizacija Vilniuje: “Dauguma renginių vyksta Vilniuje, nepatogus 

susisiekimas”. 

 Nepatenkinti mokyklų vadovų lūkesčiai: “Ne visi renginiai patenkina lūkesčius”. 

 Praktinės naudos stoka: “Ne visi renginiai duoda praktinės naudos”. 

 Mokymų turinio atotrūkis nuo švietimo konteksto: “Kai kurie kursai parengti maţai 

įsigilinus į švietimo srities specifiką”. 

 Mokymų nuoseklumo stoka: “Nėra nuoseklumo”. 

 Per trumpa seminarų trukmė: “Vyrauja 1 d. seminarai. Menka galimybė formuoti 

įgūdţius. Maţa galimybė palaikyti bendradarbiavimą su seminarų lektoriais”. 

 Mokymų paviršutiniškumas: “Paviršutiniškumas”. 

 Tarptautinės patirties taikymas neatsiţvelgiant į nacionalinį kontekstą: “Neatsiţvelgiama 

į specifinę šalies padėtį, bandoma perimti kitų šalių patirtį”. 

 Institucijų, siūlančių kvalifikacijos tobulinimo kursus, organizacinis kompetentingumo 

atotrūkis nuo mokyklų konteksto: “Siūlo seminarus su švietimu nesusijusios firmos”. 

3. Pagalbos mokyklų vadovams stoka: 

 Mentorių stoka mokyklos vadovo veiklą pradedantiems asmenims: “Nėra konsultantų 

vadovams, ypač naujiems”. 

 Finansavimo mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimui nepakankamumas: “Nėra 

pakankamo finansavimo”, “Trūksta lėšų”. 

 Poreikis staţuotėms uţsienyje: “Trūksta išvykų į uţsienio mokyklas”.  

 Poreikis gimnazijų ir verslo partnerystėms: “Gimnazijų ir verslo įmonių partnerystė”. 

 Asmeninių lėšų investavimas į tobulinimąsi: “Tenka naudoti daug asmeninių lėšų”. 

 

Apibendrinant mokyklų vadovų išsakytus teiginius apie kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

trūkumus galima teigti, kad: 

Tyrimo rezultatai atskleidţia, jog mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinime akcentuoja tris 

ribotumų kryptis – poreikį: 

 pagalbai (finansinei, konsultacinei, informacinei),  

 mokymų kokybei (turinio, teorijos ir praktikos dermės, geografinės lokalizacijos, lektorių 

kompetentingumo, specifiškumo, įvairių kompetencijų aprėpties, savalaikiškumo, diferenciacijos 

poţiūriais), 

 dėmesingumui valstybės mastu (mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo strategijos ir 

sąrangos sukūrimas).  
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IŠVADOS 

 

Apibendrinant mokyklų vadovų poţiūrio į šiuolaikinę esančią Lietuvos mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemą bei jos tobulinimą, galima teigti, kad: 

1. Mokyklų vadovai esamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą įvertino vidutiniškai (7). Toks 

įvertinimo balas iš vienos pusės rodo, kad mokyklos vadovų nuomone sistema veikia, iš kitos pusės 

– kad ją reikia tobulinti. Daugiau nei pusė (52 proc.) tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų mano, jog 

egzistuojanti kvalifikacijos tobulinimo sistema, jei tik pats vadovas nori, sudaro pakankamai geras 

sąlygas profesiniam tobulėjimui. Tačiau šis respondentų atsakymas yra šiek tiek kontraversiškas, 

kadangi vėlesniuose tyrimo klausimuose, atskiras sistemos dalis jie vertino daug kritiškiau: 

 mokyklų vadovai parodė, kad vis tik, švietimo sistemoje kvalifikacijos tobulinimo 

kryptys turėtų būti pakankamai aiškiai valdomos ir jas visų pirma turėtų nustatyti sistemos 

valdytojai. Toliau jau, dermėje su nustatytais siekiniais, mokyklų vadovai patys pasirinktų 

individualias kryptis.  

 Kvalifikaciniuose renginiuose vyrauja teoriniai uţsiėmimai. Toks vertinimas atspindi 

bendrąją tendenciją, kuri išryškėjo atlikus kvalifikacijos tobulinimo programų analizę. Kadangi 

kvalifikaciniuose renginiuose vyrauja 6-8 valandų vienos dienos seminarai. Tokio pobūdţio 

seminaruose visuomet vyrauja teoriniai dėstomos medţiagos perteikimai.  

 Galima teigti, kad beveik pusė mokyklų vadovų yra pakankamai pasyvūs formuojant 

kvalifikacijos tobulinimo renginių tematikas. Vadinasi didţia dalimi jie tenkinasi tuo, ką jiems 

pateikia kvalifikacijos tobulinimo institucijos ir pagal pasiūlą jie pasirenka tai, kas jiems tuo metu 

atrodo aktualu. Tokį pasyvumą gali lemti ir tai, kad daugiau nei pusė respondentų mano, jog į jų 

pasiūlymus vis tiek neatsiţvelgiama, tai logiška, kad jie ir nenori tų pasiūlymų teikti.  

 Didelė dalis respondentų mano, jog kvalifikacijos renginių metu uţduodami namų darbai 

nėra labai naudingi. Galima daryti prielaidą, kad todėl, mokyklų vadovai nelabai ir nori atlikti tuos 

namų darbus. 

 Mokyklų vadovų nuomone vykdomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai nėra pakankamai 

diferencijuojami, o jei diferencijuojami tai tik iš dalies pagal įstaigų, kuriose dirba vadovai, tipus. 

Tokie įverčiai visiškai sutapo su atliktų kvalifikacijos tobulinimo programų analizės metu 

išryškėjusiomis tendencijomis. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai didţia dalimi nėra 

diferencijuojami. Tačiau mokyklų vadovai mano, kad toks diferencijavimas yra būtinas. 

2. Mokyklų vadovų apklausos rezultatai rodo, jog pozityvių kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos aspektų apibūdinimas yra fragmentiškas, nepagrįstas platesniais komentarais bei 

nereflektuotas, nes mokyklų vadovų pozityvūs ir tobulintini aspektai prieštarauja vieni kitiems, 

vieniems teigiant, jog kvalifikacijos sistema yra ir ji tobulėja, o daugumai akcentuojant, jog 

sistemos nėra, ji fragmentiška, neturinti strategijos ir realizuojama stokojant mokyklų vadovų 

kvalifikacijų ir kompetencijų sąrangos šalies mastu.  

3. Mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinimo kursų privalumus vertina kaip ekspertai, o ne 

vartotojai, kas akivaizdţiai atsispindi jų atsakymuose apie lektorių kompetentingumą, temų aprėţtį 

ir įvairovę, mokymo/si formų įvairovę. Šie atsakymai traktuotini paviršiniais ir tipiniais, nes 

klausimuose apie mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimosi sistemos ribotumus jie nuneigia savo 

įvardytas teigiamybes. 

4. Realizuojamoje šiuo metu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje yra 

nevaldomas mokymų turinys bei kokybė, todėl egzistuoja turinio pasikartojamumas, lektorių 

nekompetentingumas, praktinių uţsiėmimų ir gerosios patirties sklaidos mokymų stoka, staţuočių 

nacionaliniu mastu nekokybiškumas ir staţuočių uţsienyje trūkumas, tarptautinės patirties sklaidos 

stoka, neatsiţvelgiama į mokyklų vadovų darbo staţą ir patirtis, neskiriamas atskiras dėmesys 

pradedantiems pareigas eiti mokyklų vadovams. 

5. Esama Lietuvoje mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema šalies mastu stokoja 

vieningos politikos, finansavimo sąrangos, curriculum turinio tarptautiškumo ir vientisumo, 
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nuolatinio tobulėjimo dinamikos, orientacijos į skirtingų švietimo ir ugdymo institucijų vadovų 

poreikius, mokyklų lokalizacijas ir dydį. 

6. Vykdomų mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo veiklų trūkumų prielaidos yra 

nebendradarbiavimas su šalies mokyklų vadovais ir suinteresuotomis šalimis, diskusijų stoka kartu 

sprendţiant problema ir neatliekami moksliniai tyrimai apie mokyklų vadovų tobulinimosi, 

mokymosi ir staţavimosi poreikius, specifiką bei mokymų kokybę.  

7. Iš tyrimų rezultatų akivaizdu, jog egzistuoja poreikis steigti vieną instituciją, 

besirūpinančią mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimu, specifinių kompetencijų vystymu ir/ar 

plėtra, staţuotėmis bei jų kokybe nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, tarptautinių ekspertų 

pritraukimu realizuojant mokymus, sistemiškais atliekamais mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos būklės tyrimais.  

8. Tyrimo rezultatai atskleidţia, jog mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinime akcentuoja 

tris ribotumų kryptis – poreikį: 

 pagalbai (finansinei, konsultacinei, informacinei),  

 mokymų kokybei (turinio, teorijos ir praktikos dermės, geografinės lokalizacijos, lektorių 

kompetentingumo, specifiškumo, įvairių kompetencijų aprėpties, savalaikiškumo, diferenciacijos 

poţiūriais), 

 dėmesingumui valstybės mastu (mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo strategijos ir 

sąrangos sukūrimas).  

9. Mokyklų vadovai kvalifikacijos tobulinimo privalumus įvardija įvairiomis kryptimis:  

Kaip asmeninę naudą –  

 plėtojant kompetencijas (tobulėjimas, akiračio praplėtimas, gilinti ţinias, gauti aktualią 

informaciją),  

 bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis (patirties dalijimasis ir sklaida), laiko 

tobulinimuisi optimizavimas (geografinis patogumas), 

 formalios naudos gavimas (paţymėjimai ir atlygio didėjimas).  

Kaip naudą atliekamos veiklos tobulinimui –  

 asmeninės veiklos įsivertinimas ir refleksija, 

 mokyklos bendruomenės geresnis paţinimas, 

 prielaida skatinti lyderystės įgyvendinimą mokykloje. 
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III. UŢSIENIO ŠALIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

SISTEMŲ ANALIZĖ 

 

1. MOKYKLŲ VADOVŲ RENGIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

OECD
1
 ŠALYSE 

 Šioje tyrimo dalyje atsakoma į šiuos tyrimo klausimus: 

1. Kokie yra mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai kitose šalyse? 

2. Ar mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas uţsienio šalyse yra decentralizuotas? Ar 

yra sričių, kurios būtų organizuojamos ir teikiamos centralizuotai?  

3. Kokios mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo formos yra naudojamos? 

4. Kokios tematikos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos yra teikiamos?  

5. Koks numatomas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų rezultatas?  

6. Pagal kokius kriterijus diferencijuojamos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programos? 

7. Kuo skiriasi kvalifikacijos tobulinimo programos, teikiamos skirtingoms dalyvių 

grupėms? 

8. Kokios yra mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų kokybės uţtikrinimo 

sistemos? Ar yra naudojami išorinio kokybės vertinimo ir uţtikrinimo mechanizmai? 

Kokią uţsienio šalių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo patirtį galima būtų pritaikyti 

Lietuvoje? 

 

Tyrimo metodas: mokslinės literatūros analizė. 

Mokyklos lyderystė šiuo metu yra švietimo prioritetas visame pasaulyje. Didėjanti mokyklų 

autonomija ir stipresnis fokusavimasis į mokyklas bei mokymosi rezultatus daro įtaką mokyklų 

direktorių veiklos perţiūros poreikiui. Egzistuoja daug nišų profesionalizuoti ir tobulinti mokyklos 

lyderystę bei mokyklų direktorių lyderystę idant mokyklos taptų patrauklios besimokantiesiems ir 

planuojantiems jose mokytis kandidatams. Mokyklų direktorių senėjimas ir kvalifikuotų kandidatų 

trūkumas verčia pergalvoti mokyklų direktorystės politiką bei priimti sprendimus dėl mokyklų 

direktorių mokymo/si, rengimo ir tobulinimosi.  

OECD 2007 ir 2008 metais atliko studiją apie mokyklų lyderystę pasaulyje, dalyvaujant 

Australijai, Austrijai, Belgijai, (flamandų ir prancūzų bendruomenėms), Čilei, Danijai, 

Suomijai, Prancūzijai, Vengrijai, Airijai, Izraeliui, Korėjai, Nyderlandams, Naujajai 

Zelandijai, Norvegijai, Portugalijai, Slovėnijai, Ispanijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei 

(Anglijai, Šiaurės Airijai ir Škotijai).  

Efektyvi mokyklos lyderystė yra esminis komponentas, tarpininkaujantis tarp klasės ir 

mokyklos bei švietimo sistemos, tobulinant mokyklų lygias teises ir rezultatyvumą. Kiekvienoje 

mokykloje atskirai lyderystė gali daryti įtaką moksleivių mokymosi kokybei, keičiant sąlygas ir 

klimatą kiekvieno mokymo bei mokymosi proceso metu. Uţ mokyklos ribų mokyklų direktoriai 

gali adaptuoti mokyklas prie besikeičiančių išorinių aplinkų.  

Mokyklų sistemoje mokyklos lyderystė sujungia mokyklos tobulinimo procesus ir išorėje 

inicijuotas reformas. Mokyklos lyderystė neegzistuoja statiškoje švietimo aplinkoje. Šalys siekia 

adaptuoti švietimo sistemas prie šiuolaikinės visuomenės poreikių, todėl visuomenės lūkesčiai, 

susiję su mokyklomis ir mokyklų lyderiais, pakito iš esmės. Daugelyje šalių mokyklos yra 

autonomiškos, priimdamos sprendimus dėl standartų ir atskaitomybės reikalavimų centralizavimo 

bei reikalavimų, kad mokyklos adaptuotų naujus tyrimų įrodymais grįstas nuostatas į mokymą bei 

                                                           
1 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – unikalus forumas, kuriame trisdešimties demokratinių valstybių 

vyriausybės dirba kartu ekonomikos, socialiniais ir aplinkos klausimais, siekdami atliepti iššūkius ir įgyvendinti naujas iniciatyvas bei spręsti 
problemas, sutelkiant pastangos ir siekiant suprasti, kaip padėti vyriausybėms veikti efektyviai. OECD suteikia galiymbes šalims atlikti lyginimus, 

atrasti bendras problemas, identifikuoti gerąsias praktikas ir dirbti kartu koordinuojant lokalias ir tarptautines politikas. OECD šalys yra Australija, 

Austrija, Belgija, Kanada, Čekijos Respublika, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikiaj, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Japonija, 

Korėja, Liuksemburgas, Meksika, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakijos Respublika, Ispanija, Švedija, 

Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Europos bendruomenių Komisija taip pat dalyvauja OECD veikloje.  
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mokymąsi. Mokyklų vadovų vaidmenys bei atsakomybės pagal šiuos pokyčius prasiplėtė bei 

suintensyvėjo. Politikai turi adaptuoti mokyklos lyderystės politiką naujose aplinkose, 

orientuodamiesi į iššūkius, kurie iškyla pastaraisiais dešimtmečiais. Didėja rūpestis dėl mokyklos 

direktoriaus vaidmens, nes jis, sukurtas dar pramoniniame amţiuje, nepakito iki šiol idant gebėtų 

atliepti sudėtingus 21 amţiaus iššūkius mokykloms. Įvairios pasaulio šalys siekia sukurti naujas 

sąlygas mokyklos lyderystei, kuri geriau atitiktų šiuolaikines ir ateities švietimo aplinkas. 

Lūkesčiai, susiję su mokyklų direktorių pasiekimais, pakito, nes pasikeitė uţduočių apibrėţimai ir 

sklaida bei apimtys, kaip ir rengimo, paramos ir paskatinimų lygmenys. Uţtikrinant lyderystės 

kokybės ateitį yra gyvybiškai svarbu ir mokyklų tobulinimas. 

Daugelyje pasaulio šalių mokyklų direktoriai, kaip darbo jėga, sensta ir didelis skaičius 

mokyklų direktorių išeis į pensiją per artimiausius penkis ar dešimt metų. Esant dideliems 

pokyčiams mokyklos lyderystėje, švietimo sistemos turi koncentruotis į ateities mokyklų direktorių-

lyderių radimą, paramą jiems ir lyderystę traktuoti kaip patrauklią profesinę veiklą. Šiandienos 

iššūkis lyderystei yra ne tik esamų direktorių kompetencijos plėtotė ir kvalifikacijos tobulinimas, 

bet ir aiškių planų ateities lyderystei mokyklose parengimas bei efektyvių procesų vykdymas, 

siekiant lyderystės sėkmės. Pagrindinis daugelio lyderystės apibrėţimų elementas yra ‚įtakos 

procesas„. Daugelyje lyderystės apibrėţčių reflektuojamas įtakos procesas asmens ar grupės 

lygmenyje, orientuojantis į ţmones ar grupes idant būtų struktūruotos veiklos ir santykiai grupėje, 

ar organizacijoje (Yukl, 2002). Tokiame apibūdinime įtaka suprantama kaip ketinimas realizuoti 

tikslus ir siekti konkrečių rezultatų, į kuriuos orientuoti konkretūs procesai, skatinantys lyderystę. 

Pagal šalių kontekstus, mokyklos lyderystės terminas vartojamas pakaitomis su mokyklos 

vadybos bei mokyklos administravimo terminu. Šie trys konceptai persidengia, todėl juose svarbu 

išskirti pabrėţtinus komponentus: daţniausiai minima frazė yra “vadybininkai daro veiklas gerai, o 

lyderiai daro geras veiklas“ (Bennis ir Nanus, 1997). Lyderystė apima organizacijų valdymą, 

formuojant ţmonių nuostatas, motyvaciją ir elgsenas, o vadyba yra glaudţiau siejama su esamų 

veiksmų palaikymu (Bush ir Glover, 2003). Mulford (2003) atskiria mokyklos lyderystę, vadybą ir 

administraciją, pripaţindamas, kad mokyklos direktoriaus atsakomybės apima visus tris konceptus 

“nepriklausomai nuo to, kaip šie terminai apibrėţiami, mokyklų direktoriai patiria sunkumus, 

priimdami sprendimus bei balansuodami tarp aukšto lygmens tikslų, skirtų tobulinti personalo, 

moksleivių ir mokyklos veiklą (lyderystė), esamų veiksmų rutinos palaikymą (vadyba) ir ţemesnio 

lygmens pareigas (administravimas)“.  

Mokyklos direktorystės konceptas remiasi industriniu mokyklos modeliu, kai vienas asmuo 

prisiima atsakomybę uţ visą organizaciją. Lyderystė yra platesnis konceptas, kur autoritetas valdyti 

ir vesti nesiejamas tik su vienu asmeniu, bet gali būti platinamas tarp skirtingų ţmonių mokykloje 

bei uţ jos ribų. Mokyklos lyderystė apima ţmones, kurie atlieka įvairus vaidmenis bei funkcijas, 

vykdant mokyklos direktoriaus, pavaduotojų, lyderių komandų, mokyklų savivaldos ir mokyklos 

personalo, vykdančio lyderystės uţduotis, vaidmenis.  

Tyrimų rezultatai įrodo, jog ryšys tarp mokyklos lyderystės ir moksleivių mokymosi yra 

netiesioginis. Mokyklų direktoriai dirba uţ klasės ribų, tad jų įtaka moksleivių mokymuisi 

daugiausia yra medijuojama per kitus ţmones, įvykius ir organizacinius faktorius, pvz., per 

mokytojų veiklas, praktines veiklas klasėse ir mokyklos klimatą (Hallinger ir Heck, 1998). Todėl 

negalima vienpusiškai teigti, jog mokyklos direktoriaus vaidmuo yra esminis, padedant sukurti 

efektyvaus mokymo bei mokymosi sąlygas. Mokyklų direktoriai (lyderiai) daro įtaką mokytojų 

motyvacijai, pajėgumui ir darbo sąlygoms, nes būtent mokytojai formuoja praktines veiklas klasėse 

ir moksleivių mokymąsi.  

Mokyklų direktorių darbas įvairiuose kontekstuose. Pagal mokyklų kontekstus, kuriuose 

mokyklų direktoriai dirba, jie susiduria su skirtingais iššūkių rikiniais. Mokyklos lygmens skirtumai 

ar kontekstiniai faktoriai turi svarbią reikšmę jų lyderystės praktikoms. Organizaciniai ar platesni 

socialiniai kontekstai, kuriuose dirba mokyklų direktoriai, daro įtaką jų praktikoms (Leithwood, 

2005). Šiuose kontekstuose faktoriai apima moksleivių demografines charakteristikas, mokyklos 

lokalizaciją, mokyklos dydį, mokyklos tipą ir lygmenį (pradinė, pagrindinė, vidurinė). Mokyklos 
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lygmuo daro įtaką mokyklos direktoriaus taikomam lyderystės stiliui. Pradinės mokyklos yra 

maţesnės ir apima skirtingus lyderystės iššūkius nei vidurinėse mokyklose. Maţos pradinės 

mokyklos suteikia daugiau galimybių mokyklų direktoriams praleisti laiko klasėse ir stebėti 

mokytojus, o mokyklų direktoriai didelėse vidurinėse mokyklose daro įtaką mokymui netiesiogiai 

bei pasitiki mokytojų lyderyste ar skyrių vedėjais, kurie rūpinasi ugdymo turinio problemomis 

(Leithwood ir kt., 2004). Daugelyje pradinių mokyklų jų direktoriai yra ir mokytojai, kurie gali 

realizuoti lyderystę kolegialiu ir dalyvavimo būdu. Efektyvių pradinių mokyklų direktoriai yra 

stipriau įsitraukę į ugdymo problemas bei efektyvių vidurinių mokyklų direktoriai (Heck, 1992). 

Australijoje, Airijoje, Norvegijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Danijoje bei Šiaurės Airijoje 

vyrauja dideli skaičiai maţų, vietinių kaimiškųjų mokyklų. Švedijoje ir Belgijos prancūzų 

bendruomenėje daugiausia yra vidurinės ir pagrindinės mokyklos lygmenyse, kitose šalyse – 

Prancūzijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Portugalijoje, 

Korėjoje, Vengrijoje, Suomijoje ir Čilėje didţioji dalys mokyklų direktorių dirba pradinėse 

mokyklose. Todėl, kai yra kuriama mokyklos lyderystės politika, svarbu vyriausybinėms 

struktūroms atkreipti dėmesį į konteksto faktorius, siekiant kuo efektyviau atliepti skirtingus 

mokyklų direktorių poreikius skirtinguose mokyklų tipuose (Southworth, 2002).  

Maţa darbo jėgos apimtis su aukšto lygmens atsakomybe. Mokyklų direktorių, kaip darbo 

jėgos, apimtis yra skirtinga, - tarp 250 bei 55 tūkstančių asmenų, uţimančių mokyklų direktorių 

pozicijas skirtingose šalyse (OECD, 2007). Maţas skaičius direktorių konkrečiose šalyse sudaro 

galimybes jiems organizuoti kokybiškus mokymus, teikti paramą. Mokyklų direktorių, kaip darbo 

jėgos, rengimas ir tobulinimas yra didelių investicijų reikalaujanti investicija, nes lyderystės kokybė 

gali daryti tiesioginę įtaką mokytojų motyvacijai, nuostatoms ir elgsenai, kai pastarieji daro 

tiesioginę įtaką moksleivių mokymosi tobulinimui. Faktas, jog maţa mokyklų direktorių grupė 

šalyje gali daryti įtaką kiekvienam moksleiviui ir mokytojui, sudaro prielaidas teigti, jog mokyklų 

direktoriai yra pagrindiniai svertai švietimo tobulinime. Ribotas mokyklų direktorių skaičius kelia 

rūpesčių: mokyklos lyderystės apkrovos prasiplėtė ir suintensyvėjo per pastaruosius dešimtmečius. 

Mokyklų direktorių funkcijos apribotos iki biurokratinių administratorių vaidmenų ar mokytojų 

ekspertų veiklų, šiuo metu performuluojamos ir keičiamos didesnės apimties ir daugiau 

reikalaujančiais vaidmenimis. Tarp daugelio kitų darbų, mokyklų direktoriai turi vykdyti 

administracines ir vadybines uţduotis, valdyti bei skirstyti finansinius ir ţmoniškuosius išteklius, 

valdyti viešuosius santykius bei kurti koalicijas, įsitraukti į kokybės valdymą ir viešosios 

komunikacijos procese bei suteikti lyderystę mokymuisi.  

Senstanti profesija. Daugelyje OECD šalių mokyklų direktorių amţiaus vidurkis augo per 

pastaruosius du dešimtmečius – amţiaus vidurkis tarp OECD šalių yra 51 metai (2006-2007 metų 

duomenimis), pvz., Korėjoje (99%), Belgijos prancūzų bendruomenėje (81%) ir Danijoje (76%). 

Vidurinių mokyklų direktorių amţiaus vidurkis kelia daugiausia rūpesčių daugelyje OECD šalių. 

Mokyklų direktorių išėjimas į pensiją kelia iššūkius ir suteikia naujas galimybes OECD švietimo 

sistemoms. Tai reiškia, kad prarandama didelė patirtis, tačiau atsiranda galimybės samdyti ir auginti 

naują generaciją mokyklų lyderių, kurie turi ţinias, įgūdţius ir nusiteikią, geriau tinkantį esamus ir 

būsimus poreikius švietimo sistemose.  

Nelygus lytiškumo pasiskirstymas tarp skirtingų mokyklų lygmenų direktorių. Daugelyje 

OECD šalių moterys uţima mokytojų pozicijas, tik maţa jų dalis dirba mokyklų direktorių 

pozicijose ir moterų karjeros didţiąja dalimi koncentruotos į pradines maţo dydţio mokyklas. 

Visose OECD šalyse, išskyrus Australiją, Izraelį ir Švediją, moterys yra menkai reprezentuojamos 

vidurinių mokyklų direktorių lyderystės pozicijose. Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Anglijoje, 

Suomijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Šiaurės Airijoje moterų procentas vidurinių 

mokyklų direktorių pozicijose yra ţemiau nei 40% lygmuo. Didelė dalis moterų dirba direktorių 

pozicijose pradinėse mokyklose (apytiksliai 50% OECD šalių).  

Mokyklos direktoriaus pozicijos nepatrauklumas. Augant mokyklų direktorių amţiui 

daugelyje OECD šalių, maţėja prašymų uţimti mokyklų direktorių pozicijas. Iš 22 OECD šalių ir 

regionų, 15 šalių nurodė sunkumus randant tinkamus kandidatus į mokyklų direktorystę. Todėl 
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daugelyje OECD šalių prašoma vyresnio amţiaus direktorių ilgiau likti lyderystės pozicijose, nes 

nerandami tinkami jaunesnio amţiaus kandidatai. Tyrimų įrodymai leidţia teigti, jog negatyvus 

mokyklos direktoriaus darbo įvaizdis, susijęs su profesiniu perdegimu ir psichologiškai 

sudėtingomis darbo sąlygomis, pasirengimo direktoriauti stoka ir mokymosi bei pasirengimo 

poreikiai ir mastai, neadekvatūs atlygiai ir skatinimai yra vieni esminių faktorių, esančių kliuviniais 

potencialiems kandidatams aplikuoti į mokyklos direktoriaus poziciją. Atliktos tyrimų studijos 

daugelyje OECD šalių rodo, jog dauguma mokytojų ir direktorių pavaduotojų nėra suinteresuoti 

tapti mokyklų direktoriais dėl menkų galimybių gauti finansinius paskatinimus, kurie atitiktų 

mokyklos direktoriaus darbo apkrovą ir atsakomybes. Jauni ţmonės taip pat nėra suinteresuoti 

uţimti mokyklos direktoriaus pozicijos, nes čia egzistuoja menkos karjeros galimybės. Tyrimai 

rodo, jog daug įtampų ir baimių patiria mokyklų direktoriai dėl vaidmens apimties ir fakto, kad jie 

nuolatos jaučiasi negalintys pasiekti visų numatytų tikslų, uţdavinių bei atsakomybių, jaučia vis 

didėjantį stresą dėl vaidmenų apimties bei darbo intensyvumo, naujų funkcijų, kaitos ir reikalavimo 

iš kitų keistis, atskaitomybės uţ pasiektus rezultatus ir visuomenės reikalavimų bei nuostatų, 

sumaţėjusio lankančių mokyklą moksleivių skaičiaus, konkuravimo tarp mokyklų ir finansavimo 

maţinimo. Stresas maţina daugelio mokyklų direktorių ketinimus dirbti kuo geriau, o, tuo pačiu, 

per laiką, maţėja jų atsidavimas darbui (Leithwood ir kt., 2004).  

Nuo direktorystės link lyderystės. Mokyklos direktoriaus pozicija yra pagrindinė visose 

OECD šalyse, tačiau šis vaidmuo susiduria su daugeliu iššūkių. Lūkesčiai apie tai, kas turi keistis 

mokykloje, pasikeitė dramatiškai per pastaruosius metus, todėl OECD šalys turi vystyti naujas 

lyderystės formas mokyklose, kurios labiau atitinka šiandienos ir ateities švietimo aplinkas. Idant tai 

padarytų, švietimo sistemos privalo realizuoti du iššūkių rinkinius tuo pačiu metu. Pirma, būtina 

remti ir permokyti lyderius, kurie šiuo metu uţima mokyklų direktorių pozicijas. Dauguma jų 

pradėjo dirbti mokyklos direktoriaus pozicijoje švietimo aplinkose, kurios iš esmės skiriasi nuo 

šiandienos. Per laiką direktorystės taisyklės pakito, nes mokyklų direktorių vaidmenys bei 

atsakomybės išsiplėtojo, todėl paslaugų terminai ir sąlygos turi būti perţiūrėti. Šiandien mokyklų 

direktoriai turi mokytis adaptuoti naujas lyderystės formas. Todėl jiems reikalingas mokymasis 

darbo vietoje idant plėtoti ir atnaujinti savo įgūdţius, taip pat jiems reikia adekvačių skatinimų idant 

išlikti motyvuotais dirbti ir realizuoti aukštos kokybės lyderystę. Antra, OECD šalys turi parengti ir 

mokyti naujas mokyklų lyderių kartas. Laikotarpiu, kai vyksta dideli demografiniai pokyčiai 

lyderystėje, tikslinga apgalvoti, kaip rūpintis ateitimi, nes toks mąstymas yra prielaida realizuoti 

sisteminę lyderystę mokyklų lygmenyje. Nesitęsiantis tobulinimas priklauso nuo aiškaus 

apibrėţimo ir geresnės lyderystės sklaidos mokyklose, planuotų sėkmės mechanizmų, 

profesionalizuoto darbinimo procesų, rengimo, mentoriavimo (kurį atlieka keli lyderiai), darbo 

sąlygų, kurios pritraukia aukštos kokybės absolventus į švietimo lyderystę ir atsidavimo geresnei 

lyderystei bei mokyklų pajėgumui, iš kurių ateityje gali iškilti aukšto lygmens lyderiai. Taip pat yra 

svarbu kontekstualizuoti mokyklos lyderystę. Neegzistuoja vienas lyderystės modelis, kurį būtų 

paprasta perkelti į skirtingas mokyklas ir sisteminį lygmenį. Specifiniai kontekstai, kuriuose veikia 

mokyklos, gali riboti mokyklų lyderių veikimą ar suteikti galimybes skirtingų lyderystės tipų 

realizavimui. Priklausomai nuo mokyklų kontekstų, kuriuose jos veikia, mokyklų direktoriai 

susiduria su įvairiais iššūkių rinkiniais. Nuostatos į mokyklos lyderystės politiką turi remtis atidţiu 

apsisprendimu dėl konteksto, kuriame mokyklos veikia ir jame iškyla konkretūs iššūkiai.  

Mokyklos lyderystė tapo prioritetu švietimo politikoje tarp OECD šalių ir kitų šalių. 

Mokyklų lyderystė atlieka pagrindinį vaidmenį tobulinant mokyklų veiklų rezultatus, kurie daro 

įtaką individualioms motyvacijoms ir pajėgumams tarp mokytojų bei klimatui, kuriame mokytojai 

dirba. Efektyvi mokyklų lyderystė yra pagrindas tobulinti mokyklų rezultatyvumą/veiksmingumą bei 

lygybę tarp jų. Mokyklų lyderystės praktikai didelę įtaką daro pokyčiai švietimo savivaldoje ir 

mokyklų kontekstuose. Iš vienos pusės, šiuo metu yra judama link decentralizacijos ir autonomijos, 

orientuojantis į didesnę atskaitomybę mokymo ir mokymosi procesuose, o didėjanti moksleivių 

populiacijos įvairovė keičia mokyklų direktorių, kaip lyderių, vaidmenis bei atsakomybes. Kaip 

rezultatas šių krypčių ir faktorių, mokyklos lyderystė pakito dramatiškai visose OECD šalyse. 
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Mokyklų direktorių vaidmenys yra susiję su administravimo ir vadybos uţduotimis, finansiniais ir 

ţmoniškaisiais ištekliais, viešaisiais ryšiais, kokybės uţtikrinimu ir lyderyste, siekiant tobulinti 

mokymą ir mokymąsi. Daugelyje OECD šalių mokyklų direktoriai siekia pensijinį amţių ir vis 

sunkiau yra juos pakeisti. Potencialūs kandidatai vengia aplikuoti į mokyklos direktoriaus poziciją 

dėl vaidmenų sudėtingumo, darbo perkrovos, mokymų ir parengimo mokyklos direktoriaus veikloms 

stokos, karjeros galimybių trūkumo ir neadekvataus finansinio skatinimo. Šios prieţastys mokyklų 

direktorystę iškėlė į prioritetų sąrašą OECD šalių švietimo sistemose. Mokyklos lyderystės kokybė 

reikalauja paramos ir turi būti darni.  

Parama mokyklos direktorystės autonomiškumui. Daugumos OECD šalių nacionalinių 

švietimo politikų ‚ilsisi„, remdamiesi prielaida, kad didėjanti mokyklų autonomija gali atlikti 

pozityvų vaidmenį, įgyvendinant švietimo reformą ir lyderystės realizavimą, tobulinant mokymąsi. 

Pagrindinė moksleivių proporcija OECD šalyse lanko mokyklas, kuriose mokyklų direktoriai turi 

didelį autonomijos laipsnį skirtingose sprendimų priėmimo srityse (OECD, 2007a). Daugelyje 

OECD šalių mokyklos turi aukšto lygmens autonomiją priimant sprendimus dėl išteklių ir ugdymo 

turinio, maţesnio lygmens autonomiją dėl sprendimų, susijusių su personalu, pvz., atlygio didinimu 

mokytojams arba atlygių lygmenų sistemos sudarymu mokytojams bei mokytojų įdarbinimu. Pagal 

OECD (2008) duomenis, apie 90% 15 metų moksleivių lanko mokyklas, kuriose įgyvendinama 

disciplinos politika, kontroliuojamas moksleivių priėmimas, priimami sprendimai dėl mokyklinių 

vadovėlių pasirinkimo ir biudţeto paskirstymo. Apie 70% moksleivių lanko mokyklas, kurios 

autonomiškai gali priimti sprendimus dėl mokyklos biudţeto formavimo, kurti moksleivių 

vertinimo politikas, apsispręsti dėl mokymosi dalykų pasiūlos ir šių dalykų turinio. Tačiau negalima 

nuneigti skirtumų tarp įvairių OECD šalių. Tokiose šalyse kaip Čekijos Respublika, Vengrija, 

Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Švedija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, 

mokyklų direktorių atsakomybė apima aukštus sprendimo lygmenis, lyginant su sprendimų 

priėmimo ribotomis galimybėmis Graikijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Turkijoje (OECD, 

2007a), taip pat daugelyje OECD šalių egzistuoja skirtumai tarp skirtingų sprendimų priėmimo 

apimčių. Tyrimų rezultatai rodo, jog mokyklų autonomija yra pozityviai susijusi su moksleivių 

mokymosi pasiekimais ir veiklomis. Taip pat tyrimų duomenys leidţia teigti, kad OECD šalyse, 

kurios mokyklų direktorių autonomiškumo laipsnis didesnis priimant sprendimus, tose mokyklose 

moksleivių mokymosi pasiekimai yra aukštesni (OECD, 2007a). Mokyklose, kurios laikomos 

autonomiškomis, ypatingai svarbu, kad mokyklų direktorių pagrindinės atsakomybės būtų aiškiai 

apibrėţtos ir neribojamos. Mokyklų direktoriai turi turėti plačias galimybes koncentruotis į veiklos 

apimtis, kurios yra optimaliausios ir sudaro prielaidas tobulinti moksleivių pasiekimus. Kitu atveju 

mokyklos autonomija gali sudaryti prielaidas vaidmenų perkrovai, kai reikės priimti vienu metu 

kelis, laiko reikalaujančius sprendimus didėjant administracinio ir vadybinio darbo apimtims, 

atsitraukiant nuo ugdomosios lyderystės.  

Efektyvi mokyklos lyderystė reikalauja paramos. Mokyklų direktoriai turi turėti laiko ir 

pajėgumo įsitraukti į pagrindines lyderystės praktikas, kurios daro įtaką mokymo ir mokymosi 

tobulinimui. Todėl svarbu, kad direktoriaus atsakomybių decentralizavimas būtų derinamas su 

naujais modeliais apie paskirstomąją lyderystę, naujais mokyklos lyderystės rengimo ir plėtotės 

tipais ir adekvačia parama (Leithwood ir kt., 2006; Marzano ir kt., 2005; Robinson, 2007). 

Lyderystė, kuri fokusuojasi į paramą, vertinimą ir kokybės plėtotę mokytojų populiacijoje, yra 

plačiai pripaţinta kaip pagrindinis komponentas efektyvioje lyderystėje. Mokytojų veiklos kokybės 

yra bene svarbiausias mokyklos lygmens faktorius moksleivių veikloje (OECD, 2005). Mokyklos 

direktoriaus atsakomybės siejamos su tobulinama mokytojų veiklos kokybe, apimant curriculum ir 

mokymo programų koordinavimą, mokytojų praktikos stebėseną ir vertinimą, mokytojų profesinio 

vystymo tobulinimą ir paramą bendradarbiavimą skatinančioms darbinėms kultūroms. Mokyklos 

lyderystė, kuri koncentruojasi į mokymosi uţdavinių rinkinį ir sumanių verslo sistemų 

įgyvendinimą, padeda moksleiviams vystyti ir plėtoti savo potencialą. Dinamiški, kintantys 

curriculum vadybos ir veiklos aspektai mokyklose yra neatsiejami nuo nacionalinių standartų, 

mokyklų tikslų rinkinio, susijusio su moksleivių mokymusi, progreso matavimo pagal numatytus 
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tikslus, keitimų vykdymo mokyklos programoje, tobulinant individualias ir bendrąsias veiklas. 

Mokyklų direktoriams tikslingas duomenų naudojimas yra esminis komponentas, uţtikrinant, kad 

dėmesys bus skiriamas kiekvienos moksleivio progresui. Didėjant mokyklų autonomijos politikai, 

mokyklų direktoriai turi vis daugiau veiksmų laisvės ţmogiškųjų ir finansinių išteklių vadyboje. 

Strateginis išteklių naudojimas ir jų paskirstymas pedagoginiams tikslams yra pagrindas nukreipti 

visas veiklas mokykloje į mokymo ir mokymosi tobulinimą. Tyrimų (Hopkins, 2008) rezultatai 

išryškino, jog mokyklos lyderystės nauda pasireiškia ir uţ mokyklos ribų. Įvairios lyderystės 

iniciatyvos, įgalinimai uţ mokyklos ribų, bendradarbiaujant partnerystėje su kitomis mokyklomis, 

bendruomenėmis, socialiniais partneriais, universitetais ir politikais, gali stiprinti ir skatinti 

profesinį mokymąsi, remti tobulinimą dėl visapusio asistavimo/pagalbos ir kurti darną, integralumą 

tarp suinteresuotų pusių, siekiant geresnių moksleivių mokymosi pasiekimų ir gerovės kiekvienam 

moksleiviui. Nors šie faktoriai tyrimais išryškinti kaip svarbūs lyderystėje, vis tik, turi būti 

atsiţvelgta į mokyklų individualumą pagal dydį ir tipą, lokalizaciją, regioną ir šalies kontekstą 

(Ingvarson ir kt., 2006).  

Mokytojų veiklos kokybės vertinimas, plėtotė ir parama jai. Visos OECD šalys siekia 

maţinti pasiekimų atotrūkius tarp aukšto ir ţemo veiklos lygmens mokyklų bei stiprinti visų 

moksleivių veiklos kokybę. Šiame kontekste tyrėjai (Elmore, 2008; Mulford, 2003) siūlo, kad 

pagrindinė mokyklos direktoriaus lyderystės funkcija yra stiprinti „organizacinį mokymąsi‟, kuris 

kuria mokyklos pajėgumą vykdyti aukšto lygmens veiklas ir realizuoti tęstinį tobulinimą valdant 

curriculum ir mokymo programas, vystant personalą ir kuriant klimatą bei sąlygas kolektyviniam 

mokymuisi.  

Curriculum ir mokymo programos vadyba. Mokyklos turi dideles atsakomybes priimti 

sprendimus dėl curriculum problemų. Egzistuoja trys skirtumai tarp trijų faktorių, kuriuos matavo 

PISA (2006): mokymosi dalykų turinio kaitos ir apibrėţimo, apsisprendţiant, kurie mokymosi 

dalykai siūlomi ir kokie vadovėliai pasirenkami. OECD šalyse apie 80% 15 metų moksleivių lanko 

mokyklas, kuriose jos pačios autonomiškai priima sprendimus dėl vadovėlių pasirinkimo. Tačiau tik 

51% moksleivių mokosi mokyklose, kuriose yra tik mokyklos lygmens steigėjai, turintys 

atsakomybes nuspręsti, kokie mokymosi dalykai siūlomi ir 43% moksleivių mokosi mokyklose, 

kurios turi autonomiją apibrėţti mokymosi dalykų turinį. Šiame kontekste egzistuoja skirtumai tarp 

šalių. Japonijoje ir Naujoje Zelandijoje virš 90% moksleivių mokosi mokyklose, kuriose 

mokyklos turi teisę apsispręsti dėl mokymosi dalykų pasiūlos. Graikijoje, Liuksemburge, 

Šveicarijoje ir Meksikoje tokias galimybes mokyklos turi 16% maţesnes. Dėl mokymosi dalykų 

turinio sprendimus mokyklos priima 90% Japonijoje, Lenkijoje ir Korėjoje – šiose šalyse 

mokyklose sprendimai dėl mokymosi dalykų turinio priimami mokyklos lygmenyje profesionalų, o 

Graikijoje, Liuksemburge, Turkijoje, Kanadoje, Slovėnijoje ir Šveicarijoje tokius sprendimus 

mokyklos gali priimti 16% maţiau. Nacionalinė politika daţniausiai yra specifinė regioniniame ar 

savivaldybės lygmenyse. Tačiau mokyklos direktoriaus vaidmuo yra įgyvendinti mokyklos 

curriculum ir ugdymą esamuose politikos suvarţymuose tokiais būdais, kurie švietimo politikos 

kūrėjams leidţia pasiekti efektyvių ir rezultatyvių laimėjimų. Mokyklų direktoriai turi veikimo 

laisvės dėl curriculum turinio dizaino ir nuoseklumo, išteklių mokymui ir ugdymui organizavimo 

bei kokybės stebėsenos. Kadangi curiculum pagrindas ar sandara ne visuomet specifiškai atspindi 

visą dokumentą, todėl mokyklų direktoriai turi galimybes skirti papildomą dėmesį curriculum 

turiniui. Tačiau kai kuriose šalyse, apimant Liuksemburgą, Graikiją, Šveicariją, Meksiką, 

Slovėniją ir Turkiją, didţiąją dalį su curriculum proporcijomis turinyje susijusius sprendimus 

priima įvairūs vyriausybiniai lygmenys. Tyrimų rezultatai rodo, jog šalys, kuriose mokyklų 

direktoriai turi aukštesnio lygmens atsakomybes, moksleivių gamtos mokslų mokymosi pasiekimai 

yra aukštesnio lygmens. Pagal PISA studijos rezultatus (OECD, 2007a), 27% OECD šalių pačios 

mokyklos priima sprendimus dėl mokymosi kursų turinio ir vadovėlių pasirinkimo. Mokyklos 

lygmens lyderystės profesionalai - mokyklų direktoriai - aukštesnio lygmens pasiekimus turinčiose 

mokyklose praleidţia daugiau laiko, uţsiimdami curriculum vadyba ar koordinavimu kartu su 
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mokytojais, ir tokiais būdais mokyklų vadovai realizuoja ugdomąją lyderystę (Marks ir Printy, 

2003; Marzano ir kt., 2005; Robinson, 2007). 

Mokytojų stebėsena ir vertinimas. OECD šalyse mokytojų stebėsena ir vertinimas yra svarbi 

mokyklų direktorių atsakomybė. Formaliai vykdoma stebėsena 14 šalių ir 4 šalys jos nevykdo. 

Mokytojų veiklos procedūros, turinys ir nuoseklumas skiriasi stipriai skirtingose OECD šalyse ir 

netgi pačių šalių viduje. Daugumoje šalių, kurių mokyklose vykdomas mokytojų veiklos 

vertinimas, pastarasis yra dalis kokybės perţiūros ar mokyklos tobulinimo procesų. Mokytojų 

veiklos vertinimas yra prielaida veiklos kaitai, profesinio vystymo planavimui ir paramos 

stiprinimui. Bendrai kalbant, reguliarus mokytojų veiklos vertinimas apima mokyklos direktorių ir 

mokytojus ekspertus, tačiau kai kuriose šalyse (Prancūzijoje ir Belgijos prancūziškoje 

bendruomenėje) šie vertinimai apima yra paneles su išoriniais nariais (OECD, 2005). Skirtingi 

vertinimo kriterijai gali apimti mokymo veiklos vertinimą, mokymąsi darbo vietoje ir kai kuriais 

atvejais moksleivių veiklos matavimus. Klasės veiklos stebėjimas, interviu ir dokumentacija, kurią 

parengia mokytojas, yra tipiniai metodai, kurie naudojami vertinime. Procentas, kuris skiriamas 

skirtingiems vertinimo metodams, skiriasi, pvz., Slovėnijoje stebėjimas ar stebėsena sudaro 

didţiausią procentinę dalį, o Čilėje apima tik 10% vertinimo procedūros. Mokyklų direktoriai 

Slovėnijoje gali remtis tik savo stebėjimais ar kitais dokumentais, pvz., mokytojų planų perţiūra, 

mokytojų susirinkimų stebėjimu, mokytojų bendravimo su moksleivių tėvais stebėjimu, moksleivių 

vertinimo dokumentacijos analize, mokytojų įsivertinimo dokumentacija (pvz., Danijoje, 

Anglijoje, Korėjoje, Škotijoje ir Naujoje Zelandijoje). Stebėjimo daţnis skiriasi - nuo trijų iki 

šešių kartų per metus Anglijoje iki vieno karto per keturis metus Čilėje, o kitose šalyse stebėjimas 

vykdomas kiekvienais metais. OECD šalyse, kuriose mokytojų veikos vertinimas realizuojamas 

visuomet kiekvienais metais, mokyklų direktoriai organizuoja formalius susitikimus su mokytojais.  

Parama mokytojų profesiniam vystymui/si. Mokyklos lyderystė atlieka svarbų vaidmenį 

stiprinant profesinį mokytojų mokymąsi ir vystymąsi. OECD (2005) pateikė apţvalgą apie mokyklų 

atsakomybių apimtis kuriant ir paremiant profesinio vystymo galimybes. Šalys, kuriose mokyklos 

turi daugiau autonomijos, turi geresnes finansavimo galimybes vystyti labiau individualizuotas 

rengimo programas mokytojams. Skirtingi profesinio vystymo veiklų tipai egzistuoja kartu, bet jų 

santykinis reikšmingumo svertas pakito per pastaruosius metus. OECD (2005) paţymi, kad 

mokyklose vykdomas profesinis vystymas, apimant mokyklos personalą ar mokytojų ekspertų 

grupes, tampa bendrai priimtu būdu ir mokytojams priimtinomis iniciatyvomis vis maţiau, ypač 

programų, kurias finansuoja valstybė, kontekste. Daugumoje OECD šalių profesinis vystymas 

siejamas su plėtotės mokyklose prioritetais bei koordinuojamas per mokymąsi praktikoje ir iš 

patirties mokyklose. Mokyklos vadovai atlieka svarbų vaidmenį, planuodami profesinio vystymo 

veiklas mokytojams. Kai kuriose šalyse, pvz., Anglijoje, mokytojai identifikuoja asmeninius 

profesinio vystymo poreikius. Robinson (2007) atliktame tyrime išryškėjo, kad mokykloje 

realizuojama į mokymąsi fokusuota lyderystė skatina mokytojų dalyvavimą ir profesinį vystymąsi, 

kuris stipriai susijęs su moksleivių mokymosi pasiekimų lygmeniu. Leithwood ir kt. (2006) atlikto 

tyrimo rezultatai rodo, jog mokyklai svarbus mokytojų ir direktoriaus profesinis vystymasis, kuris 

efektyviai vykdomas mokyklose realizuojant formalias profesinio vystymo programas, 

stimuliuojančias intelektinį mokytojų ir direktoriaus potencialą. Tačiau OECD (2005) studija 

parodė, kad mokyklų direktorių ir mokytojų profesinio vystymo procesai yra fragmentuoti, nesusiję 

su realiomis praktikomis, stokoja intensyvumo ir šiuolaikiškumo. Tyrimų duomenys taip pat rodo, 

jog stokojama koordinavimo tarp mokyklų direktorių ir mokytojų pirminio profesinio rengimo, 

mokymosi darbo vietose ir mokymosi tęstinumo. Tik kai kuriose šalyse, pvz., JAV, egzistuoja 

mokyklų direktorių mokymosi darbo vietose programos. Mokyklų direktoriai atlieka pagrindinį 

vaidmenį inicijuodami ir stiprindami profesinio vystymo darbo vietoje procesus ir programas 

mokytojams. Mokyklų direktoriams svarbu suvokti lyderystę kaip vieną iš jų svarbiųjų 

atsakomybių. Būtent mokyklų direktoriai turi uţtikrinti, kad mokytojų profesinis vystymas atitiktų 

lokalų mokyklos kontekstą ir būtų susiję su mokyklos tobulinimo tikslais ir mokytojų poreikiais.  
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Parama bendradarbiavimo kultūrai. Bendradarbiavimo kultūra apima darbą komandoje tarp 

mokytojų ir aplinkų kūrimą, kuriose moksleivių mokymasis yra pagrindinis aspektas. Kai kurios 

OECD šalys, pvz., Danija, Suomija, Norvegija ir Švedija, turi daugiau patirties dirbti komandose 

ir kooperuotis mokytojams, ypač pradinėse mokyklose. Kitose šalyse, pvz., Airijoje, vis labiau 

stiprinama darbo komandoje praktika mokyklose. Danija savo ataskaitose nurodo, kad turinio 

(curriculum) reforma susijusi su poreikiu multidisciplininiam darbui komandoje tarp mokytojų. Iš 

mokyklų direktorių reikalaujama stiprinti organizacinį mokymąsi, kuris stiprina mokyklos 

pajėgumą įgyvendinti išmanius mokymosi procesus būdais, didinančiais organizacijos efektyvumą 

bei pajėgumą tęstiniam tobulinimuisi (Mulford, 2003). Kol mokymas tradiciškai buvo 

praktikuojamas kaip solo veikla uţ uţdarų klasės durų, pastarųjų dviejų dešimtmečių tyrimų 

rezultatai rodo, jog mokymas yra kolegiali ir skaidri, kooperatyvi ir komandose realizuojama veikla 

didesnėse mokymosi bendruomenėse (Louis ir kt., 1996; Stoll ir Louis, 2007). Taip pat tyrimų 

rezultatai atskleidţia, kad mokyklų direktoriai, remiantys mokytojų profesinio mokymosi 

bendruomenes, naudoja kolegialumo, kolektyvinės atsakomybės ir pasidalytų tikslų normas (Louis 

ir Kruse, 1995), profesinį vystymą, reflektyvią praktiką ir kokybės tobulinimo procesus. Tokiais 

būdais mokyklų direktoriai stiprina mokytojų tarpusavio pasitikėjimą bei padeda įgyvendinti 

aiškumą dėl bendrų tikslų ir vaidmenų, orientuotų į bendradarbiavimą, jie stiprina tęstinį dialogą 

tarp mokyklos personalo ir suteikia tinkamus išteklius, remiančius bendradarbiavimą (Leithwood ir 

kt., 2006). 

Finansiniai ištekliai. Pusėje OECD šalių moksleiviai lanko mokyklas, kurios turi visišką 

autonomiją nuspręsti, kaip išleisti savo biudţetus ir 57% OECD šalių yra visiškai savarankiškos, 

formuodamos biudţetą. Tačiau tarp šių šalių egzistuoja akivaizdūs skirtumai biudţeto valdymo 

autonomijos apimtyse. Lenkijoje, Austrijoje, Italijoje maţiau nei 20% moksleivių lanko 

mokyklas, kuriose mokyklų direktoriai turi atsakomybę formuoti biudţetą, o Nyderlanduose ir 

Naujoje Zelandijoje tokią funkciją atlieka daugiau nei 90% mokyklų direktorių. Bendrai kalbant, 

atsakomybė nuspręsti, kiek pinigų išleisti yra didesnė nei biudţeto formavimas visose OECD šalyse 

išskyrus Graikiją ir Portugaliją. OECD šalyse mokyklų direktoriai taip pat turi atsakomybes 

nustatyti pradinius atlygius mokytojams ir papildomos apmokėjimo dydţius ir skatinimo premijas – 

tai direktoriai realizuoja 22% OECD šalių. Tačiau egzistuoja išimtys: JAV, Nyderlanduose, 

Čekijos Respublikoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje visa mokykla atlieka vaidmenį, 

nustatydama minėtus finansavimo dydţius.  

Ţmogiškieji ištekliai. 59% OECD šalių moksleivių mokosi mokyklose, kuriose mokyklų 

direktoriai priima patys sprendimus dėl mokytojų priėmimo bei atleidimo. Nyderlanduose, 

Slovakijos Respublikoje, Čekijos Respublikoje, JAV ir Vengrijoje tokias atsakomybes dėl 

mokytojų atleidimo ir priėmimo realizuoja tik mokyklų direktoriai. Turkijoje, Graikijoje, 

Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge mokyklų direktoriai labai ribotai 

gali spręsti tokius klausimus. Švedijoje skirtinguose regionuose mokyklų direktorių sprendimų 

galimybės mokytojų priėmimo ir atleidimo klausimais yra skirtingos - 95% mokyklų direktoriai 

sprendţia mokytojų priėmimo klausimus, tačiau tik 50% mokyklų direktoriai sprendţia mokytojų 

atleidimo klausimus. Šias atsakomybes prisiima mokyklų tarybos. Čilėje, Danijoje, Naujoje 

Zelandijoje, Norvegijoje mokyklos taryba įtraukia mokyklos direktorių ir mokytojų priėmimo ir 

atleidimo procesus, o Belgijos prancūzų bendruomenėje, Portugalijoje mokyklų direktoriai nėra 

įtraukiami į tokius procesus. Mokyklos direktoriaus gebėjimas atrinkti mokytojų personalą yra 

pagrindinis gebėjimas sukurti mokyklos kultūrą ir pajėgumą siekti kuo geresnių moksleivių veiklos 

pasiekimų. Menkas mokyklų direktorių įtraukimas į mokytojų priėmimo ir atleidimo procesus gali 

maţinti jų pajėgumą reaguoti adekvačiai ir būti atskaitingais uţ mokymosi pasiekimus, jei jie 

nedalyvauja atrenkant mokymo personalą (Brewer, 1993; Hallinger ir Heck, 1998). 

Mokyklos lyderystės sąrangos OECD šalyse. Naujoje Zelandijoje Profesiniai mokyklų 

direktorių standartai yra dalis reglamentuojančios sąrangos. Standartus sukūrė Švietimo ministerija, 

bendradarbiaudama su direktorių profesinėmis asociacijomis bei kitais švietimo sektoriais, kurių 

indėlis į dokumento rengimą buvo kolektyvinio sutarimo dalis. Profesiniai standartai reflektuoja 
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Vyriausybės interesą uţtikrinant studentų galimybes mokytis iš aukšto profesinio lygmens 

mokytojų ir uţtikrinimą, kad mokykloms vadovauja aukštos kokybės profesionalai. Papildomai šis 

reglamentas kartu su Nacionalinėmis Administravimo Gairėmis (NAGS), apimančiomis plačius 

reglamentus apie mokymą ir vertinimą, personalą, finansus ir nuosavybę, sveikatą ir saugumą, 

kuriuos Mokyklos taryba turi stebėti, valdydama mokyklą. Čilėje Švietimo ministerija adaptavo 

praktinę nuostatą 2005 metais: jie apibrėţė Geros mokyklos lyderystės sąrangą (Good School 

Leadership Framework), kuri organizuota keturiose profesinės kompetencijos srityse ir apima 

aštuoniolika veiklų ir profesinio vystymo standartų: (1) lyderystės, (2) curriculum vadybos, (3) 

mokyklos atmosferos ir sugyvenimo (coexistence) bei (4) išteklių valdymo. Ši sąranga suteikia 

Čilei bendrą etaloną pradėti įgyvendinti mokytojų, mokyklos administracijos, mokyklos 

direktoriaus ir techninio mokyklos personalo veiklos vertinimą. Šia sąranga siekiama 

didesnio/aktyvesnio profesionalizavimo procesų ir daryti įtaką institucinės vadybos kokybei bei 

visų moksleivių mokymuisi. Minėta sąranga suteikia kryptį švietimo sistemoje, susijusią su 

lūkesčiais, orientuotais į mokyklos lyderius. Danijoje Švietimo ministerija dirbo, 

bendradarbiaudama su Mokytojų asociacijomis ir 2003 metais pristatė bukletą (Ledelse af 

uddannelsesinstitutioner – overordnede visioner for ledelse og ledelsesudvikling), kuriame pateikti 

bendri ir kolektyviniai reikalavimai, sąlygos ir kriterijai institucijų lyderystei. Siekiniai ir specifiniai 

bei bendrieji reikalavimai yra iš penkių sričių: bendros lyderystės, švietimo politikos lyderystės, 

pedagoginės ir akademinės lyderystės, administracinės ir finansinės lyderystės, personalo politikos 

lyderystės. Šiaurės Airijoje Nacionaliniai standartai mokyklų direktoriams sukurti 2005 metais. 

Juose apibrėţtos šešios pagrindinės sritys, kurios aktualios ne tik mokyklos administracijai, bet ir 

profesiniam mokyklos direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų bei kito personalo, kuris uţsiima 

administracine veikla, vystymui. Standartai informuoja apie tikslus bei uţdavinius ir suteikia kryptį 

mokyklos steigėjams, į ką turi būti atkreiptas dėmesys, kokie gali būti lūkesčiai, susiję su mokyklos 

direktoriaus vaidmeniu, o taip pat šis dokumentas padeda identifikuoti slenkstinius veiklos 

lygmenis vertinimui pagal Šiaurės Airijos Profesinės mokyklos direktoriaus kvalifikacijų 

dokumentą (Professional Qualification for Headship in Northern Ireland) dokumentą. Standartai 

vis daţniau naudojami įdarbinant mokyklų direktorius, kai reikia apibrėţti darbo pobūdį mokyklos 

lyderiams. Taip pat šie standartai pateikia mokyklos direktoriaus ir kitų mokyklos lyderių 

įsivertinimo sąrangą asmeniniame ir visos mokyklos lygmenyse per profesinio vystymo registro 

duomenis, kuriais disponuoja Regioninis rengimo padalinys (Regional Training Unit). Škotijoje 

leidinys Mokymo profesija dvidešimt pirmam amţiui (A Teaching Profession for the 21st Century) 

apibrėţia esminius mokyklų direktorių ir mokytojų, mokytojų ekspertų ir mokyklos administracijos 

darbuotojų lyderystės uţdavinius ir atsakomybes bei apibūdina skatinimo formas. Korėjoje Korėjos 

švietimo vystymo institutas (Korean Educational Development Institute), besiremdamas tyrimų apie 

mokytojų darbo sąlygas ir veiklas rezultatais, pasiūlė veiklos standartų mokyklos administratoriams 

rinkinį iš tokių komponentų: curriculum vadybos ir vertinimo, moksleivių mokymosi valdymo ir 

paramos, mokyklos personalo supervizijos ir paramos, mokyklos vadybos gairių ir paramos, 

išorinio bendradarbiavimo su tėvais ir kitais suinteresuotais asmenimis prieţiūros bei profesinio 

vystymo paramos.  

Tyrimų rezultatai parodė, jog mokyklų vadovai gali vykdyti kaitą mokyklose ir moksleivių 

mokymesi, jei jie turi autonomiją priimti svarbius sprendimus. Tačiau mokyklos autonomija pati 

sau automatiškai nedaro įtakos lyderystės tobulinimui, nepriklausomai nuo teikiamos paramos. 

Taip pat yra svarbu, kad mokyklos direktoriaus atsakomybės būtų aiškiai apibrėţtos ir 

nesuvarţytos. Mokyklos lyderystės atsakomybių apibūdinimas turi remtis supratimu apie lyderystės 

dimensijas būdais, kurie leistų tobulinti mokymą ir mokymąsi.  

Lyderystės vystymo profesionalizacijos skirtumai šalyse. Nuo 1990 metų mokyklų direktorių 

rengimas ir tobulinimas (-is) stiprinamas visose šalyse, įsitraukusiose į Mokyklos lyderystės 

tobulinimo (Improving School Leadership) veiklas, kurių dėka pasirengiama mokyklų direktorių 

įgūdţių plėtotei, jiems pradėjus dirbti ir jau dirbant vadovaujamoje pozicijoje (Huber, 2004, 2008). 

Profesionalizacijos lygmuo skiriasi įvairiose šalyse, nes jose egzistuoja skirtingi reikalavimai ir 
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programų tipai bei lyderystės plėtotės nuostatos. OECD šalis galima suskirstyti pagal tokias 

nuostatas: a) ikiveiklinis ar pasirengiamasis rengimas prieš gaunant mokyklos direktoriaus poziciją; 

b) įvadinis mokymasis apie mokyklos direktoriaus veiklą asmenims, kurie jau yra mokyklos 

direktoriaus pozicijoje; c) mokymasis darbo vietoje, kuris realizuojamas jau besipraktikuojantiems 

mokyklų direktoriams. Kai kurios OECD šalys turi visus mokyklų direktorių rengimo ir tobulinimo 

programų tipus, kitos šalys turi vieną ar du tipus mokymo/rengimo programų. Anglija, Suomija, 

Šiaurės Airija, Izraelis ir Slovėnija siūlo lyderystės plėtotės programas visuose minėtuose 

lygmenyse. Čilėje, Airijoje, Nyderlanduose ir Norvegijoje realizuojamos mokymosi darbo vietoje 

programos mokyklų direktoriams. Lenkijoje, Portugalijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, 

Belgijos prancūzų bendruomenėje, Vengrijoje, Švedijoje realizuojamos mokymo programos 

ketinantiems uţimti mokyklos direktoriaus poziciją asmenims ar įvadinės mokymo programos, tik 

ką pradėjusiems dirbti mokyklų direktoriams. Konkrečių mokymo/si kursų baigimas ketinantiems 

dirbti mokyklos direktoriaus pozicijoje asmenims yra vienas iš būtinų reikalavimų. Kai kuriose 

šalyse realizuojami įvadiniai kursai tik atrinktiems mokyklų direktoriams, pvz., Japonijoje, 

Australijoje, JAV. Daugelyje atvejų įvadinės programos yra valdomos savivaldybių lygmenyje, 

išskyrus Austriją, kurioje mokyklų direktorių reikalavimuose yra parašyta, jog jie turi tapti 

visaverčiais direktoriais. Mokymuisi darbo vietose reikalavimai yra neaiškūs, todėl lieka neaišku, 

koks baigtų mokymo/si kursų vaidmuo, direktoriui pradedant administracinę poziciją ar jau joje 

esant bei kaip šie mokymo/si kursai gali veikti vadybinę mokyklos direktoriaus praktiką. 

Mokymo/si kursai gali skirtis - nuo paţymėjimus teikiančių iki bakalauro, magistro ar 

doktorantūros programų. Profesinis nuolatinis mokyklų direktorių kompetencijos vystymas ir 

plėtotė gali trukti nuo kelių dienų iki visos mokyklos direktoriaus karjeros laikotarpio kasmet ją 

įvertinant. Mokyklų direktorių rengimas gali būti atidţiai sukonstruotas ir turėti seką pagal 

mokyklos vadovo lyderystės karjeros kelią arba remtis bendriniu mokymu/si, kuris tinka „visur ir 

visada‟. Mokymų turinys taip pat skirtingose šalyse yra skirtingas, tačiau daţniausiai koncentruojasi 

į mokyklos lyderių supaţindinimą su teisiniais, vadybiniais ir administraciniais mokyklos lyderystės 

aspektais bei plačiu lyderystės koncepto supratimu idant mokyklų direktoriai gebėtų įgyvendinti 

kaitą mokyklose. Rengimas skiriasi skirtingose šalyse, nes priklauso nuo mokyklų direktorių 

atsakomybių bei atliekamų vaidmenų mokyklos lyderystėje, kuri yra adaptuota konkrečioje šalyje, 

nes kiekvienos šalies kontekste mokyklos direktoriui gali būti keliami skirtingi reikalavimai dėl 

konkrečių įgūdţių. Šalyse, kuriose mokyklos ir jų direktoriai turi ţemą autonomijos veikti laipsnį, 

rengimo nuostatos gali koncentruotis į praktinius ir teisinius darbo aspektus. Šalyse, kuriose 

mokyklų direktoriai turi didesnio laipsnio veikimo bei atskaitomybės laisvę mokyklos lygmenyje, 

rengimas gali būti platesnės apimties ir fokusuotis į platesnę lyderystės sampratą. Rengimo 

koncepcija taip pat gali priklausyti nuo direktoriaus posto trukmės. 

Pagal rengimo finansavimą, daţniausiai OECD šalyse sutinkama nuostata yra orientuota į 

rengimą, kaip reikalavimą aplikuoti į mokyklos direktoriaus poziciją ir gauti tam finansinę šalies 

paramą. Įvadiniai mokymo/si kursai tik kai kuriose šalyse yra privalomi kadenciją pradėjusiems 

mokyklų direktoriams. Sprendimas dėl jų lankymo paliekamas regioninių valdymo organų 

kompetencijai. Kai kuriose šalyse parama teikiama mokyklų direktorių mokymuisi, kai jie įpusėja 

vadovavimo kadenciją, nors mokymasis jiems nėra privalomas. Direktorių mokymuisi - įvadiniam 

ar darbo vietoje - finansinė parama turi būti įtraukta į mokyklos vystymo/plėtotės biudţetą. Tyrimų 

rezultatai rodo mokyklų direktorių poreikį mokymuisi, kuris kyla iš pačių mokyklų direktorių ar 

mokyklų steigėjų/dalininkų. Šalyse, kuriose direktorių mokymasis neprivalomas, pvz., Danijoje, 

apie 90% mokyklų direktorių jaučia poreikį privalomam pirminiam pasirengimui dirbti mokyklos 

direktoriumi. Norvegijoje, kurioje nėra reikalavimų mokyklų direktorių rengimui, realizuojamos 

magistro lygmens studijos Mokyklos lyderystėje/Švietimo lyderystėje keliuose universitetuose. 

Flamandiškoje Belgijos dalyje mokyklų direktoriai pageidauja formalių mokymų įgyjant vadybos 

įgūdţių, o po mokymų gaunant paţymėjimus (Devos ir Tuytens, 2006). Daugumoje OECD šalių 

mokyklų direktoriai ar kandidatai į mokyklų direktorius yra baigę pedagogines studijas bei yra 

mokytojai. Kai mokyklų direktoriai uţima savo pozicijas, jie nebūtinai turi įgiję ţinių apie 
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personalo ir finansų valdymą bei stokoja vadybos, administravimo ir lyderystės, bendradarbiavimo 

uţ mokyklos ribų įgūdţių, kurie yra reikalavimas dvidešimt pirmojo amţiaus mokykloms. 

Empiriniai duomenys nerodo lyderystės mokymų ir kvalifikacijos programų efektyvumo 

(Davis ir kt., 2005) bei tyrimų rezultatai neleidţia teigti, jog lyderystės mokymai turi tiesioginę 

įtaką mokyklos rezultatams. Tačiau egzistuoja plačiai paplitęs sutarimas tarp praktikų, tyrėjų ir 

politikų, kad profesinis rengimas ir tobulinimas turi įtaką dalyviams, kurie plėtoja lyderystės ţinias, 

įgūdţius ir nusiteikimą. Taigi, mokyklų direktorių mokymasis lyderystės mokymuose daro įtaką jų 

kompetentingai ir efektyviai lyderystės elgsenai bei sudaro prielaidas mokymo ir mokymosi 

tobulinimui (Davis ir kt., 2005; Darling-Hammond ir kt., 2007). Poreikių analizės gali padėti kurti 

efektyvias lyderystės programas mokyklų direktorių rengimui, tik tuomet galima bus sakyti, jog 

„teisingas tobulinimas yra siūlomas tinkamiems lyderiams‟ (Collins ir Holton, 2004). Poreikių 

analizė mokyklų direktorių mokymuisi yra trokštamas instrumentas apibrėţiant lyderystės 

tobulinimo reikalavimus mokyklų direktoriams ir lyderiams, bet egzistuoja tik riboti įrodymai apie 

tokių iniciatyvų įgyvendinimą praktikoje (Davis ir kt., 2005). 

Kontekstas taip pat yra svarbus specifiniams mokyklų direktorių įgūdţiams. 

Decentralizuotose sistemose lyderystės vystymas/plėtotė yra vietinių ar regioninių administracijų 

atsakomybė, kuri gali varţyti nacionalinio masto integruotos nuostatos plėtotę. Pvz., Švedijoje 

mokyklų direktoriai skirtingose savivaldybėse gali turėti skirtingas galimybes atvykti į mokymosi 

darbo vietoje uţsiėmimus. Šalies vietose, kurios charakterizuojamos ţemesniu populiacijos 

socioekonominiu statusu, retesne mokymosi tradicija, iššūkiai mokykloms gali būti didesni nei 

kitose savivaldybėse. Tokia situacija gali reikalauti didesnių biudţeto išteklių profesiniam 

direktorių tobulinimuisi. Panaši situacija yra ir Naujoje Zelandijoje, kur mokyklos turi didelį 

autonomijos laipsnį ir veikimo lankstumą. Kol šis autonomiškumo laipsnis yra aukštas ir mokykla 

remiasi visiška savivalda, tol egzistuoja didelė rizika, kad mechanizmai, kurie uţtikrina nuoseklumą 

ir lygybę tarp mokyklų, yra silpnesni bei jie kelia iššūkius menkesnes kompetencijas turintiems 

mokyklų direktoriams. Tokiais atvejais, jei patys mokyklų direktoriai ar mokyklų steigėjai, 

mokyklų komitetai nepripaţįsta, kad mokyklos direktoriui reikia tobulintis, jie į šiuos mokymus 

nevyksta. Švedijoje siūloma, kad mokyklų direktoriai, kurie dirba sudėtingomis socialinėmis ir 

ekonominėmis sąlygomis, privalo turėti investavimo į jų kompetencijos vystymo ir plėtotės 

garantijas.  

Skirtingos mokyklų direktorių lyderystės vystymo/si stadijos. Lyderystės ir tobulinimo 

ekspertai argumentuoja, kad mokyklos lyderių profesinio tobulinimo veiklos turi būti nuoseklios, 

tęstinės, susijusios su karjeros stadijomis ir prasmingos (Davis ir kt., 2005). Taigi, mokyklų 

direktorių rengimas turi būti kuriamas kaip sistema, prasidedanti pirminio pasirengimu ir tęstis per 

visas direktorystės karjeros stadijas. Profesinis vystymas vykdomas formomis, atitinkančiomis 

skirtingas mokyklų direktorių ar lyderių karjeros stadijas bei yra didesnės, esamos ir integralios viso 

gyvenimo karjeros dalis, orientuota į asmeninį augimą bei profesinių įgūdţių įsisavinimą. Idealiuoju 

atveju, lyderystės karjera prasideda mokytojo lygmenyje ir tęsiasi link kandidato į mokyklos 

direktorius, galiausiai, pradedant įvadinį mokymosi kursą jau esant mokyklos direktoriaus 

pozicijoje. Tęstinis profesinis vystymas prasiplečia dėl įgyjamo mokyklos direktoriaus, kaip 

lyderio, patirties. Didėjanti patirtis sukuria prielaidas formuoti brandţią sampratą apie poreikius 

darbui ir efektyvumo kriterijus direktoriaujant mokykloje. Įgyjama patirtis sudaro prielaidas 

mokyklų direktoriams perkelti savo ţinias, įgūdţius ir atsidavimą jaunesniems kolegoms, kurie 

lyderiauja mokykloje realizuodami direktoriams mentorystę ir ugdymą. Grupė OECD šalių 

adaptavo holistinę nuostatą į lyderystės vystymą, mokyklos lyderystės tęstinumą ir mokyklų 

direktorių poreikių atitikimą, stiprinant jų praktikas. Tokių nuostatų laikosi Anglija, Šiaurės Airija, 

Viktorija (Australija). Šios šalys sukūrė būsimų mokyklų direktorių mokymosi sąrangą, 

siekdamos plėtoti jų specifines kvalifikacijas, orientuotas į direktorystės praktikas. Viktorija 

(Australija) adaptavo integralią nuostatą į lyderystės vystymą, kuri yra mokyklų reformos politikos 

dalis.  
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Nuoseklios lyderystės rengimo ir vystymo mokymai Viktorijoje, Australijoje. 2003 metais 

Viktorijos vyriausybė (Australija) sukūrė planą mokyklų sistemos tobulinimui, kuriame buvo 

išskirti trys reformos prioritetai, besiremiantys sutarimu, kas turi būti padaryta, siekiant kelti 

moksleivių mokymosi rezultatus: pripaţinti ir atitikti skirtingus moksleivių poreikius; tobulinti 

švietime dirbančio darbo jėgos įgūdţius, stiprinant mokymo ir mokymosi sąveikas; tęstinai tobulinti 

mokyklas. Viktorijos (Australija) lyderystės vystymo strategija (Learning To Lead Effective 

Schools) yra įtraukta į nuoseklios reformos darbotvarkę (Blueprint for Government Schools), o ją 

sudaro seka reformos iniciatyvų, kuriomis siekiama tobulinti praktiką, stiprinti veiklas ir maţinti 

atotrūkį tarp pasiekimų mokyklų sistemoje. Lyderystės vystymas suprantamas kaip esminė esamos 

sąrangos dalis sistemos tobulinimui. Švietimo departamentas pripaţino, kad efektyvi lyderystė 

visuose lygmenyse sistemoje buvo prielaida įgyvendinti mokyklos tobulinimą. Didėjančios 

investicijos į lyderystės vystymą remiasi išsamiomis ir apgalvotomis strategijomis, kuriomis 

siekiama tobulinti mokyklų lyderių veiklos kokybę. Šios strategijos apima vystymo galimybes 

pradedantiems lyderiams ir mokyklų direktoriams, apimant magistro lygmens studijas Mokyklų 

lyderystės programoje asmenims, turintiems mokytojo kvalifikaciją, kurie demonstruoja aukšto 

lygmens lyderystės potencialą, programoje sudarant mentoriavimo sąlygas pradėjusiems dirbti 

mokyklos direktoriaus pozicijoje ir ugdyti patyrusius mokyklų direktorius. Mokyklų lyderystės 

magistratūros programa siekia padėti mokyklų direktoriams ir mokyklų lyderiams tobulintis ir 

įgalinti šiuos asmenis įnešti indėlį į vystymo sistemą. Mokyklų direktorių (pradedančiųjų, kandidatų 

į direktorius ir patyrusių direktorių) bei administracijos personalo (mokyklų direktorių pavaduotojų, 

skyrių vedėjų) profesinis mokymasis vykdomas Mokymosi efektyviai lyderiauti mokyklose 

(Learning to Lead Effective Schools), kurios siūlo 19 mokymosi programų. Kiekviena programa 

remiasi pagrindiniais principais, kurie apima tyrimų įrodymus ir geriausią praktiką. Mokyklų 

direktoriai, kuriuos identifikuoja Švietimo ir rengimo departamentas (Department of Education and 

Training) nuo 2004 metų, charakterizuoja efektyvų profesinį mokymąsi kaip:  

 fokusuotą į moksleivių mokymosi rezultatus (ne tik į individualius mokytojų poreikius);  

 apimantį mokymo praktikas (neatsietas nuo mokyklos) ir informuojantį apie geriausius 

tyrimus apie efektyvų mokymąsi ir mokymą (ne tik apsiribojant, kas jau yra ţinoma); 

 bendradarbiavimu ir refleksija besiremiantį grįţtamąjį ryšį (ne tik individualius tyrimus);  

 besiremiantį įrodymais ir duomenimis, orientuojantis į tobulinimą ir indėlio matavimą;  

 tęstinį, remiamą ar pilnai integruotą į sistemos kultūrą bei veiklas (ne epizodines ir 

fragmentuotas); 

 individualią ir kolektyvinę atsakomybę visuose sistemos lygmenyse (ne tik mokyklos 

lygmenyje). 

Anglijoje lyderystės vystymo strategija apima penkias stadijas mokyklos lyderystės 

kontekste. Kiekvienoje stadijoje yra vystymo/si galimybės, besiremiančios pirminiu rengimu, įvadu 

ir tolesniu rengimu. Šiaurės Airijoje realizuojamas rengimas pradedantiems mokyklų direktoriams 

ir mokytojams ekspertams lyderystės klausimais.  

Škotijos švietimo lyderystės vystymas. Nuo 2000 metų Škotijoje yra privalomas 

kvalifikacijos tobulinimas realizuojant pirminio rengimo ir įvadines programas mokyklų 

direktoriams, o nuo 2003 metų sukurta ir realizuojama lyderystės vystymo sąranga. Tęstinio 

profesinio švietimo lyderių vystymo (Continuing Professional Development for Educational 

Leaders) programa suteikia priemones gerinti profesinį tobulinimą bei struktūrą, mokyklų valdymą, 

ir remiasi nuostata, kad profesinis progresavimas švietimo lyderystėje vyksta keturiais lygmenimis: 

 Projektų lyderystė mokytojams, kurie turi ar turės prisiimti atsakomybes uţ lyderystę 

maţos apimties projektuose. Šie mokymai aktualūs mokytojams ankstyvoje praktikoje idant jie 

įgytų lyderystės įgūdţių, pvz., curriculum vadyboje ar paramoje moksleivių mokymuisi, vykdydami 

maţos apimties tyrimų projektus mokyklose.  

 Komandos lyderystė skirta mokytojams, kurie vadovauja maţos apimties projektams, yra 

prisiėmę reguliarią atsakomybę uţ vadovavimą laikinoms ar nuolatinėms komandoms, kurias 
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sudaro mokyklos personalo nariai ar tikslinės grupės. Tokie mokymai aktualūs mokytojams 

ekspertams, nes jų atsakomybės glaudţiai siejasi su curriculum vadyba.  

 Mokyklos lyderystė orientuota į personalą, kuris vadovauja projektams ir komandoms bei 

kurie siekia prisiimti atsakomybes, susijusias su lyderystės aspektais. Tai gali apimti mokytojus, 

mokytojus ekspertus, kurie siekia narystės mokyklos administracijos komandoje ir narystės jau 

esamose komandose mokyklose. Šiuose mokymuose gali dalyvauti besirengiantys mokyklos 

direktoriaus pozicijai arba pradedantys veiklas mokyklų direktoriai.  

 Strateginė lyderystė yra mokymai, skirti personalui, kuris šalia projektų, komandos ir 

mokyklos lyderystės atsakomybių turi ir kitas atsakomybes lyderiauti, kuriant ir inicijuojant 

strategines iniciatyvas lokaliame ar nacionaliniame lygmenyje. Tokie mokymai aktualūs mokyklų 

direktoriams.  

Slovėnijos švietimo lyderystės vystymas. Slovėnijoje taip pat mokyklos lyderystė 

traktuojama profesiniu siekimu ir suteikia galimybes visose stadijose nuosekliu būdu įgyti reikiamą 

pasirengimą nuo pirminio iki praktinio rengimo iki vienerių metų įvado programos. Įvairios 

mokymosi praktikoje galimybės įmanomos, bet Slovėnijoje abejojama, ar kandidatai į mokyklų 

direktorius ir jau direktoriaus poziciją uţimantys asmenys lankys tas pačias programas. Taip pat 

manoma, kad mokytojų perkrovos lyderystės kursais gali daryti negatyvią įtaką jų veiklos kokybei 

(Hopkins, 2008).  

Kitose šalyse realizuojami įvairūs rengimo tipai skirtinguose valdymo lygmenyse, 

priklausomai nuo valdymo kontekstų. Neegzistuoja integralaus mokymo modelio mokyklų 

direktoriams. Norvegijoje ir Danijoje pirminis ir įvadinis kursai mokyklų direktoriams gali būti 

realizuojami savivaldybės lygmenyje, tačiau nevykdomas nacionaliniame lygmenyje. Suomijoje 

yra įmanomi trys mokyklų direktorių mokymų tipai savivaldybės lygmenyje. Tačiau švietimo 

politika nerealizuoja integralios nuostatos į lyderystės vystymą skirtingose savivaldybėse, todėl 

pastarosios pateikia skirtingas mokymų programas. Airijoje vykdomi trijų tipų mokymai mokyklų 

direktoriams, pasirenkant nacionalinį lygmenį pirminiam rengimui, kuris pradėtas nuo 2008 metų. 

Naujoje Zelandijoje, kuruojant Švietimo ministerijai, sukurtos ir vykdomos keturios profesinio 

vystymo programos, orientuotos į mokyklų direktorių profesinį tobulinimąsi: įvado programa pirmą 

kadenciją pradėjusiems mokyklų direktoriams; elektroninis tinklas mokyklų direktoriams 

(LeadSpace); vystymo centras esamiems mokyklų direktoriams (Principals’ Development Planning 

Centre); rekomendacijos mokyklų direktorių profesiniam vystymui (New Zealand Ministry of 

Education). Visos iniciatyvos yra savanoriškos, tačiau jas visas kuruoja Nacionalinė mokyklų 

lyderystės kolegija (National College for School Leadership), lygiai taip pat kaip Anglijoje ir 

Šiaurės Airijoje direktorių mokymo procesus kuruoja Regioninis rengimo padalinys (Regional 

Training Unit) arba Švietimo departamentas Viktorijoje (Australijoje). Būtent šios institucijos 

atsakingos uţ integralios lyderystės nuostatos realizavimą ir mokymo programų kokybės 

uţtikrinimą. 

Pirminis mokyklų direktorių rengimas. Apie 50% OECD šalių dalyvauja mokyklų direktorių 

pirminio rengimo programose, kurios koncentruojasi į lyderystės vystymą. Šie mokymai didţiąja 

dalimi siejami su universitetais ar specializuota kvalifikacija, įgyjama universitetinėse studijose, 

esant dviejų metų mokymo trukmei bei,mokantis ištęstine forma (todėl mokymai gali uţtrukti nuo 

12 iki 18 mėnesių). Korėjos ir Prancūzijos programos turi bendrumų: trumpesnės laiko apimties 

programos orientuotos į kandidatus, todėl mokymo programų tikslas yra atrinkti tinkamus 

kandidatus į mokyklų direktorius. Kitos programos yra inicijuojamos ir remiamos visos švietimo 

sistemos partneriaujant su universitetais, lokaliomis savivaldybėmis ir kitais aktualiais partneriais. 

Visose OECD šalyse išklausytas pirminis mokyklų direktorių pasirengimo kursas yra privalomas 

asmenims kandidatuojant į mokyklų direktorius Vengrijoje, Šiaurės Airijoje ir Ispanijoje. 

Anglijoje po to, kai buvo įkurta specializuota institucija mokyklos lyderystės vystymui – 

Nacionalinė profesinė direktorystės kvalifikacija (National Professional Qualification for 

Headship), pirminis pasirengimo mokymosi kursas yra privalomas visiems kandidatuojantiems į 

direktoriaus poziciją asmenims. Škotijoje ir Šiaurės Airijoje taip pat yra privalomas 
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sertifikavimas. Suomijoje, kur yra plati mokyklų direktorių apimtis, Švietimo ministerija priima 

sprendimus dėl iššūkių, susijusių su mokyklų lyderyste, kurie mokymai yra fundamentali ir fiksuota 

mokyklos direktoriaus kvalifikacijos dalis. Vengrijoje mokyklų direktoriai rengiami ir lyderystės 

ţinių perkėlimas į praktiką yra svarbus, todėl egzistuoja priimtas sprendimas, kad įvado kursas 

kandidatuojantiems į mokyklos direktoriaus poziciją bus privalomas nuo 2015/16 metų. Korėjoje, 

kurioje privalomas pirminio rengimo kursas kandidatuojantiems į mokyklos direktoriaus poziciją, 

šis kursas dabar pratęstas nuo 30 dienų iki 6 mėnesių idant besimokantieji įgytų įgūdţių ir ţinių, 

besikoncentruojančių į mokyklas, apimant praktines veiklas, ypač pradėjus direktoriauti pirmaisiais 

metais.  

Standartų ar sąrangų kūrimas. Kai kurios OECD šalys sukūrė standartus ar profesines 

sąrangas, apibrėţiančias specifines kvalifikacijas mokyklų direktorių rengime. Tačiau egzistuoja kai 

kurie ribotumai naudojant tokius standartus. Kritikuojama, kad Jungtinėje Karalystėje esantys 

standartai uţkoduoja charizmatinę, heroinę lyderystės formą, nors egzistuoja poreikis dalyvavimu ir 

sklaida besiremiančiai lyderystei. Taip pat kritikuojama, jos esami standartai yra nedemokratiniai ir 

ignoruoja svarbias mokyklos vertybes (Gronn, 2002, 2003). Standartai turi būti kontekstualizuoti, o 

daţniausiai jie yra centralizuoti ir dekontekstualizuoti (Ingvarson ir kt., 2006). Standartų ir sąrangų 

naudojimas direktorių rengime, kokybės kontrolės uţtikrinime praktikuojamas Čilėje, Naujoje 

Zelandijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Standartai ir sąrangos identifikuoja pagrindinius lyderio 

vaidmenis bei funkcijas, reikalauja konkrečių ţinių ir gebėjimų iš mokyklos direktoriaus bei 

atitinkamų veiklos lygmens kompetencijų. Nyderlanduose Mokyklų lyderių asociacija (Association 

of School Leaders) sukūrė nacionalinius standartus, kuriais remiasi programų sertifikavimas, o 

programas asmuo ar organizacijos, kuriose jie dirba, gali pasirinkti.  

Parinktos lyderystės kvalifikacijos. Šiaurės Airijoje Nacionalinė profesinė direktorystės 

kvalifikacija (National Professional Qualification for Headship) pristatyta 1999 metais kaip 

Mokyklos tobulinimo reformos dalis. Buvo tikėtasi, jog ši institucija parengs eilę kvalifikuotų 

lyderių, kurių veiklos kokybę galima bus vertinti pagal konkrečius vertinimo standartus bei kurie 

uţtikrins aukščiausio lygmens lyderystę mokykloje. Visi kandidatai į mokymus buvo atrinkti pagal 

jų pateiktus dokumentus ir po interviu, kuriuos atliko ekspertų panelė, o joje atstovai buvo iš įvairių 

institucijų, pvz., savivaldybių, darbo rinkos, steigėjų. Kadangi lyderystės kvalifikacija direktoriui 

neprivaloma, tokie mokymai mokyklų direktoriams buvo labai patrauklūs ir pirmaisiais mokymų 

vykdymo metais buvo sulaukta 1787 pareiškimų iš 1/3 Šiaurės Airijos mokyklų direktorių. Po 

dviejų metų besimokančiųjų skaičius išaugo dvigubai. Palaipsniui direktorių rengimas 

integruojamas į mokyklos sistemą kaip esminis kelias asmenims, kurie siekia uţimti mokyklos 

direktoriaus poziciją. Škotijoje Škotijos direktorystės kvalifikacija (Scotish Qualification for 

Headship) sukurta padėti kandidatams į mokyklų direktorius pasiekti direktorystės standartus. 

Suinteresuotųjų šiais kursais skaičius maţas, todėl vyriausybinės struktūros bando šias programas 

diversifikuoti ir pateikti alternatyvas lyderystės kvalifikacijai. Jungtinėse Amerikos Valstijose 

Atlantos ir Dţordţijos Pietų regioninė Švietimo taryba sukūrė tyrimais besiremiančias lyderių 

rengimo programas bei curriculum modulius, kurie gali būti naudojami valstijose, universitetuose, 

mokyklų apygardose. Šias programas gali realizuoti bet kuri suinteresuota kvalifikacijos kėlimo 

agentūra. Sąranga sukurta, remiantis trylika sėkmės faktorių, kurie išskirti iš mokslo literatūros, 

išskiriančios mokyklų direktorius, kurie buvo sėkmingi, siekdami moksleivių mokymosi pasiekimų, 

ypač tarp rizikos grupių moksleivių. Programoje parengta 17 modulių, kurie apima konkrečias 

kompetencijų sritis: duomenų naudojimą lyderiaujant kaitoje; kuriant aukšto lygmens veiklos 

mokymosi kultūrą; profesinį vystymą; komandos kūrimą; ugdymą; curriculum stebėseną; 

instruktavimo ir vertinimo valdymą; efektyvių staţuočių vystymą; lyderių mentoriavimą ir mokymo 

skaičiuoti bei skaityti lyderystę. Moduliai gali būti organizuojami pagal mokyklų lyderių mokymosi 

poreikius, susijusius su konkrečiomis situacijomis, tobulinant mokyklą kaip sistemą, tobulinant 

curriculum ir instruktavimą bei lyderių rengimą (Fitzpatrick, 2007).  

Privalomas ar savanoriškas mokyklų direktorių mokymasis? Mokyklų direktorių 

parengiamasis ir nuolatinis mokymasis - privalomas ar savanoriškas? Šis klausimas yra neatsakytas, 
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vyksta debatai. Egzistuoja argumentai, susiję su abiem pusėmis. Privalomą mokyklų direktorių 

mokymąsi palaiko steigėjai, mokyklų rėmėjai, nes jie yra įsitikinę, jog mokyklų direktoriams 

mokantis gerės mokyklos lyderystės kokybė. Privalomos programos pagal standartus gali tarnauti 

realizuoti numatytus nacionalinius tikslus ir prioritetus švietime. Tačiau yra ir nuomonės (pvz., 

Anglijoje), kad mokyklų direktorių mokymai neturi būti privalomi, nes privalomas mokymasis 

nesuteikia pakankamai laisvės vystyti skirtingus profesinio rengimo ir vystymo tipus, orientuojantis 

į kūrybingus lyderius, kurie galėtų įgyvendinti nacionalinius švietimo tikslus (Gronn, 2003). 

Skandinavijoje lokalūs ir nacionalino lygmens politikai prieštarauja privalomam mokyklų 

direktorių rengimui ir lyderystės mokymams, nes mokyklų savininkai ar steigėjai yra atsakingi uţ 

lyderystės, bendradarbiavimo poreikių identifikavimą bei mokyklų lokalių tinklų kūrimą (Hobson, 

2003). Anglijoje kai kurie mokyklų direktoriai inicijavo kvalifikaciją suteikiančių bakalauro ir 

magistro lygmens programų kūrimą ir įgyvendinimą lyderystės srityje. Šių programų nauda buvo 

akivaizdi mokyklų direktoriams, nes gautos ţinios ir įgūdţiai padėjo susidoroti su lyderystės 

iššūkiais.  

Šalyse, kuriose mokyklos direktoriaus pozicija yra laikina, trumpalaikė, pvz., Ispanijoje ir 

Portugalijoje, nėra mokyklų direktorių rengimo ir profesinio tobulinimo programų. Ispanijoje 

mokyklų direktoriai yra laikini ir po keturių metų kadencijos grįţta vėl mokytojauti.  

Daug klausimų kyla dėl investicijų efektyvumo į mokyklų direktorių rengimą, jei jie 

direktoriauja tik tris-keturis metus. Pvz., Čilėje direktoriaus postas asmeniui yra laikinas, todėl 

uţimantys mokyklos direktoriaus poziciją asmenys turi įgyti bazines kompetencijas, ypač 

tutoriavimo ir paramos kitiems teikimo.  

Egzistuoja ir kiti būdai uţtikrinti mokyklų mokytojų rengimą, nedarant jo privalomu, kaip 

tai daroma Nyderlanduose ar Flamandiškoje Belgijos dalyje: mokyklų savininkai yra atsakingi uţ 

kompetencijų įgijimo uţtikrinimą, o iš universitetų tikimasi asistavimo, suteikiant rengimo 

galimybes pagal iškilusius poreikius. Kai kurių mokyklų tarybos ar mokyklų tinklai reikalauja, kad 

mokyklų direktorių mokymasis būtų privalomas, o kiti priima sprendimus, kad mokyklos lyderystės 

paţymėjimas yra svarbus dokumentas asmenims, aplikuojantiems į mokyklos direktoriaus poziciją. 

Pvz., Švedijoje, kurioje mokyklų lyderystė yra stipriai decentralizuota, vyriausybės uţtikrina, kad 

mokyklų direktorių rengimu turi uţsiimti savivaldybės, priimdamos sprendimus, ar šis rengimas yra 

privalomas, ar savanoriškas. Danijoje ir Norvegijoje, kur nėra nacionalinių gairių ar reikalavimų 

mokyklų direktorių rengimui, atsakomybė dėl lyderystės kompetencijų įgijimo mokyklų 

direktoriams atitenka lokaliam savivaldybės lygmeniui, kuriame nusprendţiama, ar mokyklų 

direktorių profesinis tobulinimasis lyderystės srityje yra privalomas.  

Tinkamų kandidatų į mokyklos direktorių pozicijas radimas. Daugumoje OECD šalių pačios 

pasirenka mokytojų rengimo programas ir strategijas dėl šių lyderių rengimo ir tobulinimosi. Pačios 

šalys taip pat priima sprendimus, kokie asmenys turi mokytis tokiuose kursuose ir kokio lygmens 

šie mokymai turi būti. Kandidatai gali turėti didelį ar maţą lyderystės potencialą. Šalyse, kuriose 

direktorių rengimo mokymai leidţia gauti papildomus priedus prie atlygio, kandidatai neturi 

intencijų prisiimti lyderystės atsakomybes, tačiau siekia mokyklos direktoriaus pozicijos dėl 

didesnio atlygio. Kai kuriose šalyse, pvz., Prancūzijoje, Ispanijoje kandidatų į mokyklos 

direktoriaus poziciją atrankoje dėmesys skiriamas jų mokymuisi lyderystės kursuose. Siekiant 

pritraukti kandidatus į mokyklų direktorystę, lyderystės mokymosi kursai Nyderlanduose siūlomi 

mokytojams kurie suinteresuoti atlikti ir lyderystės funkcijas bei įsivertinti, ar jie turi reikiamus 

gebėjimus bei potencialą. Vienas iš kursų yra ‚Orientacija vadyboje„, kuris yra trumpas savo 

apimtimi ir kuruojamas Nacionalinės mokyklų lyderių asociacijos. Mokyklų tarybų ir mokyklų 

lyderių prašoma atrinkti kandidatus iš savo mokyklų į šiuos mokymus. Šie kandidatai pirmiausia 

dalyvauja informacinėse sesijose, kuriose jie nagrinėja atvejus bei pateikia įţvalgas apie savo 

lyderystės talentus ir artimumą lyderystei. Tuomet atrinkti kandidatai dalyvauja dviejų dienų 

kursuose, kuriuose diskutuojamos įvairios lyderystės temos. Po mokymų kandidatai parengia 

asmeninio vystymosi planą, besiremiančio kompetencijos analize (Lambrecht ir kt., 2008).  
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Įvadinės mokyklų direktorių rengimo programos. Kitas būdas plėtoti mokyklų direktorių 

kompetencijas yra vykdyti įvadines tobulinimosi programas tik ką pradėjusiems eiti mokyklų 

direktorių pareigas asmenims. Austrija, Airija, Naujoji Zelandija ir Švedija jau vykdo tokias 

programas, kuriose pradėję darbą naujoje pozicijoje mokyklų direktoriai įgyja lyderystės 

kompetencijų. Anglijoje, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje įvadinis kursas laikomas papildomu prie 

pirminio mokyklų direktorių rengimo kurso. Tokios programos yra neprivalomos, o dauguma jose 

pateikiamų temų mokymuisi yra susiję su teisiniai, finansiniais ir ugdymo aspektais. Kursuose 

mokyklų direktoriai gauna vieniems metams skirtą mentoriavimo pagalbą, padedant jiems 

susidoroti su administracinėmis pareigomis bei kurti bendradarbiavimo tinklus.  

Švedija pasirinko kitą kvalifikacijos tobulinimo mokyklų direktoriams kelią – praėjus 

dviems metams darbo mokyklos direktoriaus pozicijoje asmenims organizuojami kursai, kuriuos 

sudaro 30 seminarų, realizuojamų per dvejus metus. Uţsiėmimų tikslas yra plėsti ţinojimą ir 

supratimą apie nacionalinę mokyklų sistemą, nacionalinius švietimo tikslu mokykloms, mokyklos 

vaidmenį visuomenėje ir lokalioje bendruomenėje bei lyderystės dinamiką mokyklos kultūroje. 

Tokia programa Švedijoje jau vykdoma virš 30 metų, darant joje minimalias modifikacijas. 

Valstybė siūlo Nacionalinę mokyklų direktorių rengimo programą visoms mokyklų taryboms 

Švedijoje. Mokymąsi finansiškai remia valstybė per savivaldybes, o besimokančiųjų kelionės 

išlaidas, mokymosi medţiagos įsigijimo lėšas padengia darbdaviai. Nuo 2002 metų Nacionalinė 

švietimo agentūra (National Agency for Education) apibrėţia mokyklų direktorių rengimo kursų 

tikslus ir turinį bei paskirsto finansinius išteklius, skirtus tokiam rengimui aštuoniuose 

universitetuose, kurie vykdo tokias programas. Ši agentūra taip pat yra atsakinga uţ kursų vertinimą 

ir paskesnes su juo susijusias procedūras, orientuotas į mokyklų direktorių rengimo kokybę. 

Savivaldybės nusprendţia, ar jos įtrauks mokyklų direktorius į šią programą, ir dauguma direktorių 

šią programą lanko bei baigia. Mokymosi metu mokyklų direktoriams sumaţinamas darbo krūvis 

10 procentų. Per pirmuosius trejus metus po paskyrimo mokyklos direktoriumi, asmenys lanko šią 

rengimo programą Švedijoje. Švedijos mokyklų direktorių rengimo sistema gali būti 

charakterizuojama kaip centralizacijos ir decentralizacijos derinimas, išlaikant balansą tarp politinės 

ir profesinės galios virš lyderių rengimo. Ši programa yra mediumas tarp nacionalinių švietimų 

tikslų ir decentralizacijos poreikio (Day ir kt., 2008).  

Mokyklų direktorių rengimo programos gali būti ir vienos ar dviejų dienų trumpi mokymosi 

kursai, kuriuos organizuoja lokalios institucijos, pristatydamos mokyklos lyderius jų aplinkoms. 

Pvz., Australijoje, Vengrijoje vykdomi trumpalaikiai kursai. Danijoje kursai mokyklų 

direktoriams trunka apie vieną mėnesį, tačiau kitose OECD šalyse tokie kursai trunka iki trejų metų 

bei suteikia mokyklų direktoriams reikiamą paramą per šiuos metus idant jie galėtų ţengti 

pirmuosius ţingsnius mokyklų lyderystėje. Suomijoje įvadinės programos remia naujus mokyklų 

direktorius, siekiant vystyti ir plėtoti direktorių nuostatas, adaptuoti skirtingas uţduotis ir didinti 

darbinį pajėgumą. Kolegų parama ir profesinis bendradarbiavimas yra svarbi dalis mokyklų 

direktorių rengimo programose.  

Šalys, kuriose įvadinis kursas yra pagrindinis profesinio kelio būdas, vystant mokyklų 

direktorių lyderystės įgūdţius, šiose programose pagrindinį vaidmenį atlieka jau dirbantys 

mokyklos direktoriaus pozicijoje asmenys. Pvz., Airijoje programos naujai paskirtiems mokyklų 

direktoriams pradėtos vykdyti nuo 2001 metų. Programos vertinimo rezultatai parodė, jog dauguma 

mokyklų direktorių, kurie baigė įvadinį kursą, turi poreikį ją tobulinti ir todėl šioje programoje siūlė 

įvesti problemų sprendimo direktorystėje įvedimą. Tik 18% mokyklų direktorių – klausytojų įvadinį 

kursą įvertino palankiai, sakydami, kad jo nereikia keisti ir šis kursas parengia juos lyderystės 

veiklai (Gronn ir Lacey, 2004). 

Įvadinės rengimo programos mokyklų direktoriams. Austrijoje egzistuoja aukštos kokybės 

įvadinė mokymosi programa mokyklų direktoriams, kurios metu suteikiamos ţinios ir įgūdţiai 

mokyklų lyderiams. Asmuo, norintis išlaikyti mokyklos direktorystės kadenciją, privalo baigti šį 

įvadinį kursą per pirmuosius keturis direktoriavimo metus. Iš pradţių mokymosi programoje 

pagrindinis dėmesys buvo koncentruotas į teisinius ir administravimo uţdavinius mokyklos 
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lyderystėje. Tačiau, augant mokyklų autonomijai, atitinkamos naujos kvalifikacijos buvo adaptuotos 

idant mokyklų direktoriai būtų pasirengę dirbti su naujais iššūkiais. Po įvadinės programos mokyklų 

direktoriai turi mokytis ir kitoje dviejų metų programoje, kurioje yra skirtingos mokymosi fazės – 

bazinis rengimas ir savarankiškos studijos. Šios abi mokyklų direktorių rengimo programos yra 

vertinamos idant jų struktūra, turinys ir tikslai atitiktų švietimo tikslus ir poreikius šalies mastu. 

Mokymų dalyviai – mokyklų direktoriai – savo turimas kompetencijas vertina aukščiau nei įgytas 

mokymosi metu ir jie kritikuoja, kad mokymosi turinys turi būti nuolatos tobulinamas, 

orientuojantis į realius mokyklos ir jos lyderių poreikius, juos kontekstualizuojant. Taip pat 

išreiškiamas poreikis išlaikyti pusiausvirą tarp savarankiškų studijų, projektinio darbo, darbo porose 

ir darbo komandoje, taip pat bazinio rengimo programa turi sietis su profesiniu vystymu ir plėtote 

(Möller ir Schratz, 2008). 

Naujoje Zelandijoje mokyklų direktoriams siūlomi 18 mėnesių mokymosi kursai – įvadinė 

programa. Ją turi lankyti naujai paskirti mokyklų direktoriai. Tokios programos pradėtos vykdyti 

nuo 2002 metų. Programos turinys orientuotas į naujai paskirtų mokyklų direktorių profesinio ir 

asmeninio vystymo/si bei plėtotės poreikius idant jų įgyti įgūdţiai ir gebėjimai padėtų jiems dirbti 

efektyviai su kolegomis ir bendruomenėmis, siekiant tobulinti mokymą ir mokymąsi. Ši mokymo/si 

programa apima tris komponentus: devynias dienas besimokantieji studijuoja savaitgaliais 

mokykloje, kurioje dirba; nuolatinis distancinis mentoriavimas (neribojami pokalbiai telefonu ir 

bendravimas elektroniniu paštu); konfidencialus tinklapis. Vykdytas mokymo/si programos 

vertinimas 2003 metais parodė, jog besimokantieji kokybę vertina nevienareikšmiškai: kai kurie 

įsisavino nedaug reikalingų įgūdţių ir reikalingos lyderystės patirties, susijusios su naujais 

direktorystės vaidmenimis, kiti dalyviai rengėsi patys kelis metus mokyklos direktoriaus pozicijai 

profesiškai ir akademiškai, todėl kursų naudą vertino skeptiškai. Mokyklų direktoriai, kurie lanko 

šiuos mokymo/si kursus, atstovauja skirtingų tipų mokyklas – nuo rajoninių ir kaimo vietovių 

maţos apimties mokyklų iki didelių regioninių ir miesto vidurinių mokyklų. Visi mokyklų 

direktoriai, lankę kursus, akcentavo, kad suvokė lyderystės svarbą mokymuisi, suprato daugelį 

mokyklos lyderystei aktualių kontekstų bei įsivertino turimus gebėjimus, lygindami juos su 

lyderystei keliamais reikalavimais. Bendrai vertinant kurs naudą, buvo prieita bendros išvados, jog 

mokyklų direktoriams skirti kursai turi reikšmės praėjus laikui, nes yra įrodymų, jog kinta mokyklų 

direktorių nuostatos, fokusuotos į mokymąsi ir mokyklos lyderystę (Sargent, 2003). 

Įvairios šalys siūlo įvadines programas apie mokyklos lyderystę mokyklos personalui; 

programa yra panaši į teikiamą mokyklų direktoriams. Tačiau personalas, baigęs lyderystės 

programas, taip pat suvokia, jog jiems yra reikalinga parama atliekant senus ir naujus vaidmenis. 

Naujoje Zelandijoje 2006 metais paskelbtoje ataskaitoje apie karjeros kelius pradinių mokyklų 

sektoriuje konstatuota, jog šalyje tėra fragmentiškas vadovavimas ir parama mokyklų direktorių 

vaidmenims atlikti ypač pradėjus vykdyti lyderystės ir vadybinius vaidmenis mokykloje, taip pat 

ataskaitoje paţymėta, jog mokyklų direktoriams neteikiama pagalba. 84% tyrime dalyvavusių 

mokyklų direktorių konstatavo, jog pradėjus eiti vadovo poziciją kiekvienam mokyklos direktoriui 

reikalingi mentoriai, turintys lyderystės patirties mokykloje. Tokie duomenys rodo atotrūkį tarp 

mokyklų direktorių poreikio mokytis ir įgyti įgūdţių bei realiai galimos paramos mokyklose ir 

realybės, kurią patiria asmenys, dalyvaujantys mokyklos lyderystėje. Tyrimo rezultatai taip pat 

parodė, jog mokytojai, kurie mato savo potencialą uţimti vadybines pozicijas mokykloje, turi 

poreikį mentoriams ir nori turėti profesinio mokymosi galimybes lyderystės srityje (Cameron ir kt., 

2004). 

Šalyse, kuriose įvadinės programos yra papildomos prie nuolatinio iki praktinio pasirengimo 

programų, šių programų nauda vertinama aukštai. Jungtinėje Karalystėje mokyklų direktoriai 

dalyvavo tyrime bei konstatavo, jog jiems pradėjus eiti mokyklos direktoriaus pareigas pirmiausia 

reikia ne mokymo/si programos, o ‚pasikalbėjimo su kuom nors„. Apie ½ tyrime dalyvavusių 

respondentų identifikavo poreikį paramai ir mentorystei iš patyrusių kolegų (Bright ir Ware, 2003). 

Remiantis Škotijos patirtimi, vykdytas stebėjimas ir nustatyta, kad pirmaisiais trimis – keturiais 

mokyklos direktorystės metais vadovams svarbiausia yra parama ir mokymasis. Jungtinėse 



 

 

 

93 

Amerikos Valstijose daugiau nei 50-tyje valstijų dabar yra reikalaujama naujiems mokyklų 

direktoriams įvairiomis formomis suteikti įvadinę/pirminę paramą.  

Praktinis rengimas. Praktinio rengimo programos yra paplitę įvairiose šalyse ir jose 

egzistuoja įvairūs programų vykdymo, paramos ir pateikimo tipai. Australijoje, Austrijoje, Čilėje, 

Anglijoje, Suomijoje, Airijoje, Naujoje Zelandijoje, Šiaurės Airijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje 

yra sistemiškos praktinio rengimo programos mokyklų direktoriams ir mokyklų lyderiams 

mokytojams. Čilėje nauja nacionalinė rengimo programa yra pagrindinė vieta mokyklų 

direktoriams įgyti lyderystės įgūdţių. Kai kurios praktinio rengimo programos mokyklų 

direktoriams buvo sukurtos, siekiant vystyti lyderystės įgūdţius besipraktikuojantiems mokyklų 

direktoriams, kurie turi veikti kaitos kontekste ir atsiţvelgti ir naujus poreikius, kuriuos diktuoja 

aplinka. Vyriausybės pripaţįsta padėti mokyklų direktoriams adaptuoti prasiplėtusias ir 

suintensyvėjusias lyderystės atsakomybes. Šalyse, kuriose nėra įvadinių rengimo programų, 

pradedant darbą mokyklos direktoriaus pozicijoje, pripaţintas poreikis sustiprintai direktorystės 

profesionalizacijai, remiantis tiksliniais mokymais ir vėlyvose mokyklų direktorių karjeros 

stadijose. Dauguma šių programų trunka vienerius ar dvejus metus, mokymasis vyksta ištęstine 

forma ir padeda mokyklų direktoriams reflektuoti savo praktiką bei dirbti su kitais mokyklų 

direktoriais, orientuojantis į kaitą. Kai kuriose sistemose keliami reikalavimai profesiniams 

vystymui/si mokyklos lyderystėje visam mokyklos personalui nacionaliniu ar lokaliu, arba 

regioniniu mastu.  

Suomijoje minimalus lyderystės mokymų kursas yra trys dienos, Vengrijoje mokyklų 

direktoriai privalo išklausyti 120 valandų lyderystės kursą kas septynerius metus. Daugelyje OECD 

šalių, vis tik, nėra reikalavimų. Škotijoje, siekiant uţtikrinti, kad mokyklų direktoriai ir mokytojai 

mokytųsi praktinio rengimo kursuose, jų kontrakte yra įtrauktas privalomas punktas, jog 35 

mokymosi valandos per metus jiems yra privalomas. Todėl kiekvienas mokytojas ir mokyklos 

direktorius kiekvienais metais turi susidaryti profesinio vystymosi ir tobulinimosi planą, kurį derina 

su asmeniu atitinkamai pagal egzistuojančią vadybinę hierarchiją bei vykdo šį patvirtintą planą. 

Profesinio tobulinimosi poreikiai remiasi mokytojo ir mokyklos direktoriaus įsivertinimu, 

orientuojantis į mokyklos, lokalius ir nacionalinius prioritetus.  

Mokyklų direktorių lyderystės rengimo kursai. Čilėje 2004 metais įvykdyta bandyminė 

programa, siekiant plėtoti dirbančių mokyklų direktorių lyderystės įgūdţius pagal šalyje sukurtą 

Gerosios mokyklos lyderystės sąrangą (Good School Leadership Framework). Programą inicijavo 

Švietimo ministerija, siekdama padėti mokyklų direktoriams plėtoti įgūdţius, integruotas 

kompetencijas, susijusias su lyderystės veiklos standartais bei stiprinti geresnės veiklos koncepciją, 

orientuojantis į mokyklų direktorių atliekamas funkcijas. Ši programa buvo įvertinta palankiai. 

Remiantis šia patirtimi, Čilėje pradėta vykdyti Komandos vystymo programa (Team Development 

Programme), siekiant tobulinti mokyklų direktorių profesinį vystymąsi bei padėti formuoti 

komandas, kurios leistų vystyti lyderystės praktikas ir jas sutelktų, įgyvendinant Gerosios mokyklos 

lyderystės sąrangą (Good School Leadership Framework). Programa buvo vykdoma 

universitetuose bei grupelių susitikimuose regioniniu mastu. Universitetuose buvo pravedamos 

mokymosi sesijos veidas-į-veidą, seminarų sesijos ir vykdomas praktinis mokymas (-is) mokyklose. 

Mokyklų direktoriai šį mokymąsi įvertino palankiai: 71% dalyvių teigė, jog rengimo kursai buvo 

naudingi ir 98% mokymuose dalyvavusių mokyklų direktorių nurodė, jog rengimo kursuose jie 

įgijo reikiamų lyderystės įgūdţių, ypač paminėtini yra konfliktų sprendimo, kokybės uţtikrinimo 

per didaktines strategijas, personalo motyvavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo įgūdţiai (Fuentes 

Díaz, 2007).  

Sprendimus, kas turi dalyvauti mokyklų direktorių kursuose, daţniausiai priima centrinės ar 

regioninės švietimo institucijos, pvz., Danijoje, Anglijoje, Suomijoje, Airijoje, Šiaurės Airijoje, 

Norvegijoje ir Slovėnijoje. Kiti personalo nariai, mokykloje priklausantys lyderystės komandoms, 

taip pat turi galimybes mokytis tokiose rengimo programose.  

Kadangi lyderystės programos mokyklų direktoriams ir lyderiaujantiems mokytojams yra 

tokios pačios, todėl dėl mokytojų mokymosi šiose programose sprendimus priima mokyklų 
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direktoriai autonomiškai. Lyderystės kursų turinys ir metodologija įvairiose OECD šalyse yra labai 

įvairūs, todėl apibendrinti tokias tarptautines patirtis yra sudėtinga. Mokyklų direktorių rengimo 

kursai apima įvairius mokyklos vadybos ar švietimo lyderystės aspektus arba gali fokusuotis į 

naujus reikalavimus, kuriuos kelia konkrečios šalies valdţios autoritetai. Kai kurios šalys realizuoja 

kursais, mokymusi grupėse ir savarankišku mokymusi besiremiantį mokyklų direktorių rengimą. 

Neegzistuoja standartizuotas būdas siūlyti lyderystės vystymo/si galimybes, bet yra daug galimybių, 

kurios fokusuojasi į konkrečius kontekstinius faktorius, orientuotus į nacionalinį, regioninį ir 

mokyklos lygmenis. Tinklai tampa neformaliu būdu vystyti mokyklų direktorių lyderystės 

profesionalizaciją bei formuoti lyderių komandas. Pvz., Australijoje, Anglijoje, Naujoje 

Zelandijoje ir Šiaurės Airijoje virtualūs tinklai yra būdas mokyklų direktoriams dalintis praktika. 

Švedijoje, kurioje dauguma mokyklų direktorių yra suinteresuoti įvairiuose mokymosi tinkluose, 

„kritiniai draugai‟ (mokyklose lyderiaujantys personalo atstovai) inicijuoja mokymosi renginius 

konkrečiose mokyklose, siekdami įgyti naujų ţinių ir tobulinti turimus įgūdţius. Taip pat Švedijoje 

valstybės finansuojamų mokyklų direktoriai priklauso profesiniam tinklui savo savivaldybėje, o 

juos konsultuoja, ugdo ir vykdo jų veiklos stebėseną savivaldybėje dirbantis Direktorius švietimui, 

kurio uţduotis yra teikti paramą ir plėtoti mokyklos direktorių lyderystės kompetencijas idant jie 

tinkamai atliktų profesinius vaidmenis. Daugelyje savivaldybių mokyklų direktoriai susitinka 

reguliariai susirinkimuose ir diskutuoja problemas mokyklose bei testuoja naujas idėjas. Šių 

reguliarių susitikimų metu mokyklų direktoriai stiprina savo identitetą kaip mokyklų lyderiai, remia 

vienas kitą ir jaučia paramą iš savivaldybės Direktoriaus švietimui. Daugelyje Švedijos 

savivaldybių, mokyklų direktorių darbdaviai garantuoja jiems kitą darbą savivaldybėje, jei jie nori 

ţemesnės pozicijos nei mokyklos direktorius (Swedish National Agency for School Improvement, 

2007). 

Suomijos mokyklų direktorių lyderystės vystymo kontekstas. Suomijos visuomenė tikisi, kad 

mokyklos (švietimo sistema) parems Suomijos konkurencingumą (Damjanovic, 2010). 

Technologinės inovacijos ir jų augimas generuoja poreikį nuolatiniam kompetencijų vystymui 

visuomenėje. Todėl mokykla turi atitikti visuomenės lūkesčius bei transformuoti mokyklas į 

„besimokančias organizacijas‟. Tai yra procesas, kuriantis darnią elgsenos kaitą mokykloje, kurią 

sąlygoja troškimas tobulinti ir plėtoti pedagoginius procesus, ugdymą, instruktavimą ir mokyklų 

veiklas iš esmės, remiantis mokyklos santykio su aplinka rekonceptualizavimu. Pagrindinį vaidmenį 

procese atlieka mokyklos direktorius. Naujas mokyklos direktoriaus vaidmuo matomas, kaip 

inicijuojantis transformacijos procesus bei jiems lyderiaujantis. Tuo pačiu mokyklos direktorius turi 

apibrėţti, ko tikisi, derinantis prie valstybės lūkesčių, idant veiktų efektyviai, orientuojantis į 

lokalias bendruomenes pagal jų poreikius. Taigi, iš mokyklos direktoriaus tikimasi, kad jis inicijuos 

transformacijos procesą, iškomunikuos aiškiai mąstymo ţemėlapį ir kelią, kuriuo reikia eiti 

mokyklai. Šio procesu rezultatyvumas ir sėkmė priklauso nuo daugelio faktorių, bet pirmiausia nuo 

darbo kolektyvo mentaliteto ir noro maksimaliai įsitraukti į procesą, kuriame vykdomos veiklos. Iš 

mokyklos direktoriaus tikimasi ne tik kurti viziją (apibrėţti, kaip turi atrodyti mokykla), 

besiremiančią orientacija į ateitį (lokalios bendruomenės poreikiai ateities kompetencijoms), bet ir 

paskatinti mokytojus valdţiai ir korektiškai veiklai, nevengiant keistis ir vystytis. Tokie sprendimai 

yra pirmiausia politiniai mokyklos direktoriaus sprendimai, kuriais sudaroma galią turinti koalicija, 

suvokianti poreikį „naujai organizacijai‟. Šiame kontekste yra poreikis atrinkti pagrindinius 

veikėjus, kurie aktyviai remtų mokyklos transformacijos procesą link besimokančios organizacijos, 

nes kaitos procesas atstovauja judėjimą link neţinomybės (judant nuo ţinomos srities ir krypties bei 

įprastos elgsenos) ir naujų elgsenos tipų, patirčių individualiame, kolektyvo ir organizaciniame 

lygmenyse. Netgi tuomet, kai mokykloje egzistuoja vertybių sistema, lūkesčiai ir veiklos normos, 

transformacija yra būtinybė, transformacijos visuomet susiję su nerimu dėl to, kad mokykla pavirs 

kariaujančiomis pusėmis.  

Suomijos švietimo sistema remiasi nuostata, kad joje dirba aukšto profesionalumo lygmens 

mokytojai, tačiau visuomet turima galvoje, jog kiekvienas iš jų turi gebėjimą suprasti ateities 

poreikius lokalioje bendruomenėje, t.y. poreikį mokyklos transformacijai. Šiame kontekste yra 
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savotiškas „pavojus‟, jog mokytojai atpaţins bei priims būtinybę mokyklos transformacijai link 

besimokančios organizacijos, bet skirtingais būdais sieks šios koncepcijos įgyvendinimo. Taigi, iš 

mokyklos direktoriaus tikimasi būti rezultatyviu, ne tik iškomunikuojančiu viziją, bet ir 

„suminkštinančiu‟ vengimą bei pasipriešinimą (Radivojevic, 2010). Mokytojų pasipriešinimo 

valdymas yra pradinis taškas direktoriui planuojant mokyklos transformaciją, nes pasipriešinimas 

yra neišvengiamas ir blogai, jei direktorius ignoruoja tokį faktą. Strategija ‚uţmerkiant akis„ ir 

bėgant šalin nuo problemų nėra tinkamas problemų sprendimo kelias. Pasipriešinimo valdymo 

strategija remiasi stebėjimu, kad pasipriešinimas kyla tiesiogiai iš asmenų, kurie jaučiasi nesaugiai. 

Stoka supratimo apie pasipriešinimo procesą ir prieţastis lemia greitai matomas klaidas, kurias daro 

mokyklų direktoriai: jie tikisi, kad pasipriešinimas yra susijęs tik su tais asmenimis, kurie bijo 

kaitos ir kurie bijo prarasti (poziciją, darbą, galią). Tačiau tiesa yra ta, jog asmens praradimo baimė 

yra pagrindinė prieţastis pasipriešinimui, todėl mokyklos direktoriui yra svarbu suvokti, kad 

asmens siela ir motyvacijos mechanizmai yra sudėtingi ir jiems daro įtaką daugelis faktorių. 

Mokyklos transformavimo į besimokančią organizaciją procesas baigiasi tuomet, kai intelektualiniai 

procesai ir grįţtamojo ryšio mechanizmai besimokančioje organizacijoje tampa darbdavio nuostatų, 

normų, veiklos vykdymo ir vertybių sistemos dalimi. Tik tuomet mokykla tampa besimokančia 

bendruomene (Hargreaves ir kt., 2008). Besimokanti bendruomenė drąsina ir skatina tarpusavio 

bendradarbiavimą, stengdamasi tobulinti pedagoginius procesus ir mokymosi rezultatus, 

analizuodama egzistuojančią praktiką bei keisdamasi ţiniomis ir patirtimis. Mokyklos, kurios veikia 

kaip stiprios besimokančios bendruomenės, yra ne tik sėkmingos dėl moksleivių pasiekimų, bet jos 

susidoroja su nuolatine kaita taip pat sėkmingiau (Fullan, 2005). Šiame kontekste mokyklos 

direktoriaus vaidmuo yra sukurti stiprią ir pozityvią kultūrą, kuri motyvuoja ir mobilizuoja 

mokytojus daryti viską kuo geriau, realizuojant mokyklos tikslus. Suomijoje tokios nuostatos turėtų 

būti matomos platesniame sociokultūriniame kontekste.  

Suomijos visuomenė drąsina augantį atsidavimą ir troškimą veiklos tobulinimui, kuriant 

bendrą viziją, bendrus tikslus ir lūkesčius. Svarbus Suomijos metamorfozės elementas yra 

decentralizacijos procesas, t.y. municipalizavimas, kaip tai vadinama Suomijoje. Tai yra 

kompleksinis atsakomybės ir autoriteto, galios perkėlimo procesas nuo vyriausybės (valstybės) 

lokaliam lygmeniui. Iš vienos pusės, municipalizavimo procesas sąlygojo augančią mokyklų 

autonomiją, bet iš kitos pusės, šiuo metu egzistuoja didėjanti atsakomybė uţ geresnį ţinių 

panaudojimą, pedagoginius procesus ir didėjanti atsakomybė uţ indėlį bei paramą lokalioms 

bendruomenėms, kitoms mokykloms ir viešoms paslaugoms. Jei mokykla ir lokali bendruomenė 

gauna išteklius, esminis tikslas yra rasti geriausius sprendimus, kaip juos panaudoti (Rajala ir kt., 

2007). Mokyklų direktoriai turi autonomiją priimti sprendimus, bet jie taip pat turi atsakomybę 

mokyklai, kaip organizacijai, dėl biudţeto paskirstymo, teisinių aspektų interpretavimo ir 

įgyvendinimo, veiklos planų sukūrimo ir vykdymo, komandų sudėties ir jų formavimo, 

atsakomybių delegavimo (dalyvavimu besiremiančios lyderystės vystymas), išteklių vadybos, 

santykių su tėvais ir kt. Municipalizavimo procesas privertė mokyklų direktorius aktyviai dalyvauti 

lokalios bendruomenės tikslų apibrėţime ir aktyvaus bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis 

kūrime idant išteklius naudoti efektyviau ir rezultatyviai pasiekti lokalios bendruomenės tikslus. 

Mokyklų direktoriai turi koncentruotis į principą, kad kiekvienas lokalios bendruomenės 

dalyvis/narys turi dirbti visų moksleivių labui konkrečioje savivaldybėje (Rajala ir kt., 2007). Toks 

bendradarbiavimas remiasi abipusiu pasitikėjimu ir charakteringas ne tik Suomijai, bet ir kitoms 

Skandinavijos šalims. 

Mokyklos direktorius yra atsakingas ne tik uţ savo mokyklos sėkmę, bet ir uţ kitų mokyklų 

veiklas lokalioje bendruomenėje. Todėl Suomijoje galima stebėti situacijas, kai vienos mokyklos 

direktorius kuruoja dar dvi, t.y. yra atsakingas uţ tris mokyklas. Tokia praktika daro įmanomu 

lengviau koordinuoti mokyklų veiklas bei kontroliuoti mokyklų dalinius tikslus, perkelti 

pozityvią/gerąją mokymo praktiką ir patirtis, efektyviau valdyti išteklius, veiksmingiau skirstyti ir 

naudoti išteklius. Taip pat tokia strategija leidţia sutaupyti biudţeto išlaidas, nes mokyklų steigėjai 

yra lokalios savivaldybės. Taigi, jei asmuo uţima mokyklos direktoriaus pareigas, ji/s gauna tik 
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vieną atlyginimą. Kadangi mokyklų direktoriai yra atsakingi uţ mokyklų sėkmę ir funkcionavimo 

kokybę lokalioje bendruomenėje, todėl nėra jokių skirtumų dėl prisiimto atsakomybės. Tačiau 

šiame administraciniame modelyje yra pavojus dėl mokyklų direktorių pareigų (uţduočių vykdymo, 

įsipareigojimų): jų kiekis yra didesnis nei asmuo gali realiai įvykdyti. O tai reikštų, kad mokyklų 

transformacijos procesas link besimokančios organizacijos gali būti neefektyvus, lemti ţemo 

lygmens darbo kokybę ir tuomet liks nerealizuoti lokalios bendruomenės tikslai. Mokyklų 

direktorių pagrindinė problema yra sukurti abipusio pasitikėjimo atmosferą, kurioje būtų galima 

sutelkti bendriems tikslams darbinius pajėgumus. Tik tuomet mokykla taps „kolektyvinio 

įsipareigojimo‟ organizacija. Mokyklų direktorių noras remiasi lūkesčiu, kad yra būtina įtraukti 

daugiau aktyvių, norinčių efektyviai dirbti ţmonių į „sistemą‟ (mokyklos direktoriaus komandą, 

kolektyvinės atsakomybės instituciją) idant tobulinti ir vystyti švietimo sistemą bei lokalios 

bendruomenės gyvenimo kokybę. Kolektyvinės atsakomybės institucija atstovauja ne mokyklos 

direktoriaus turimą individualią atsakomybę, o papildomą (išorinį) mokyklos direktoriaus darbo 

kontrolės mechanizmą. Jei mokyklos direktorius yra neefektyvus, kitų mokyklų direktoriai lokalioje 

bendruomenėje stebi jo/s klaidas ir teikia jam/jai pagalbą bei paramą pagal konkretaus mokyklos 

direktoriaus poreikius. Tokiais būdais kolektyvinės atsakomybės institucija atstovauja mokyklų 

direktorių darbo kontrolės mechanizmą. Mokyklų bendradarbiavimas remiasi abipusiu pasitikėjimu, 

niekas lokalioje bendruomenėje neuţduoda klausimų dėl mokyklų direktorių profesionalumo ir 

ekspertizės bei neabejoja nė vieno direktoriaus, įtraukto į kontrolės mechanizmus, kompetencija.  

Austrijos lyderystės akademija. Austrijoje nacionalinės politikos atstovai identifikavo 

poreikį parengti mokyklų direktorius lyderiauti ir nuosekliai vykdyti kaitą, todėl 2004 metais buvo 

sukurta Lyderystės akademija (Leadership Academy). Pirminės šios akademijos idėja buvo parengti 

mokyklų direktorius naujoms autonomiškoms veikloms, įgyti patirties veikti uţ mokyklos ribų 

atsitraukus nuo hierarchizuotos ir biurokratinės struktūros sutelkiant asmeninį pajėgumą dirbti 

savarankiškai, vykdyti iniciatyvas ir valdyti mokyklas, atsiţvelgiant į pokyčius, kurie susiję su 

Vyriausybinės reformomis. Siekiant vykdyti sisteminę kaitą, į Lyderystės akademijos mokymus 

buvo įtraukti ir inspektoriai, praktinio direktorių mokymo personalo, Švietimo ministerijos, 

savivaldybių Švietimo departamentų atstovai. Akademijoje mokymus baigė 6000 mokyklų 

direktorių ir kitų administracijos atstovų įvairiuose lygmenyse, uţimančių pozicijas Austrijos 

mokyklų sistemoje. Per trumpą laiką efektyviai buvo apmokyti minėti atstovai, jiems pateikiant 

naujausiomis mokslo ţiniomis paremta informaciją. 

Lyderystės akademija vykdo lyderystės mokymo programas ir parengia lyderius realizuoti 

vadybines, administracines ir lyderystės veiklas, atsiţvelgiant į nacionalines reformas ir mokyklos 

tobulinimo procesus. Individualus mokymasis, projektų lyderystė ir ryšiai tarp tinklų yra 

pagrindiniai elementai Lyderystės akademijos programoje. Kiekvienais metais kohorta (vadinama 

„karta‟), sudaryta iš 250-300 dalyvių, mokosi keturiuose forumuose (trijų dienų mokymosi patirtys, 

sudarytos iš kratinių pranešimų, parengtų dirbant grupėse); mokymosi iš patirties partnerystės tarp 

dviejų dalyvių; kolegialaus ugdymosi komandoje ir trijų partnerystės ciklų. Kiekvienas mokymo/si 

dalyvis vysto ir įgyvendina projektą savo institucijoje (kurioje dirba) visų mokymosi kursų metu 

(rengimo kursai trunka vienerius metus) (Stoll ir kt., 2008). 

Institucijos, kurios rūpinasi lyderystės vystymu mokyklų sistemoje šalies mastu. OECD 

šalyse lyderystės programų kūrimas, realizavimas, pateikimas ir kokybė valdomi skirtinguose 

vyriausybės lygmenyse bei tai atlieka taip pat įvairios organizacijos. Kai kurios šalys ir regionai 

Austrijoje, Anglijoje, Airijoje, Šiaurės Airijoje ir Slovėnijoje apibrėţia poreikį rengimo 

programoms šalies mastu. Anglijoje ir Slovėnijoje lyderystės programas kuria ir vykdo jų 

stebėseną bei valdymą nevyriausybinės organizacijos, Nacionalinė mokyklų lyderystės kolegija 

(National College for School Leadership) Anglijoje ir Nacionalinė švietimo lyderystės mokykla 

(School for Leadership in Education) Slovėnijoje.  

Airijoje yra Lyderystės vystymo mokykloms (Leadership Development for Schools) 

departamentai bei Regioninis rengimo skyrius (Regional Training Unit) Šiaurės Airijoje, kurie 

apibrėţia ir vykdo mokyklų direktorių pasirengimą lyderystei skirtingose jų karjeros stadijose. 
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Austrija finansuoja nepriklausomus universitetus, siekiant vystyti ir įgyvendinti formalias 

programas Lyderystės akademijoje (The Leadership Academy). Suomijoje egzistuoja keli 

mokymosi praktikoje tiekėjai lyderystės srityje, tačiau geriausiai vertinamas yra Nacionalinis 

profesinio vystymo centras švietime (The National Centre for Professional Development in 

Education), kuris yra vienas iš geriausiai ţinomų šalyje tarp mokytojų ir mokyklų direktorių.  

Provincijų ir savivaldybių lygmenys turi teisę apibrėţti lyderystės lyderystės rengimo 

politiką kai kuriose šalyse (Australijoje, Ispanijoje, Švedijoje). Ispanijoje Andalūzijos, Kanarų 

salų, Baskų regiono, Katalonijos, Madrido savivaldybės ir Švietimo ministerija sukūrė 

reglamentus bei įgyvendino lyderystės rengimo programas, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos. 

Dauguma tokio pobūdţio kursų apima 60-100 valandų ir yra orientuoti išskirtinai į veikiančias 

lyderystės komandas. Lyderystės programų iniciatyvos gali išeiti iš nacionalinio, provincijų, 

savivaldybių ar lokalaus lygmenų ir programas gali įgyvendinti įvairios institucijos. Kursų tiekėjai 

yra organizacijos, panašios į Nacionalinį mokyklų lyderystės koledţą Anglijoje, o programos savo 

struktūra ir turiniu yra artimos universitetinei kultūrai. Tačiau lyderystės mokymus gali siūlyti ir 

privačios kompanijos, kurios turi licencijas vykdyti mokymus mokykloms ir veikti mokyklų 

sistemoje. Skirtingi mokymų tiekėjai gali siūlyti skirtingų sričių lyderystės mokymus, orientuojantis 

į vyriausybės prioritetus, turimus finansinius išteklius ir kontekstualųjį jautrumą.  

OECD šalyse, kuriose nėra nacionalinės nuostatos dėl lyderystės vystymo, egzistuoja 

poreikis kai kuriems kokybės kontrolės tipams, nes daugelis tiekėjų vykdo mokyklų direktorių 

mokymus, traktuodami tai viešąja paslauga ir gauna valstybės finansinę paramą tokių mokymų 

vykdymui. Daţniausiai mokymus vykdo universitetai, kurie turi galimybes vykdyti akademinę 

ekspertizę, o kai mokymai vykdomi mokyklose, jie daţniausiai yra praktiniai, nes mokyklos ir 

mokyklų sistemos supaţindina su kontekstu ir teikia konsultacijas dėl praktikos ekspertizės. Jei 

mokymus vykdo privačios ir nepelno organizacijos, jos veikia autonomiškai ir lanksčiai, bet yra 

orientuotos tik į specializuotas ekspertizes mokyklų lydeerystėje. Jei lyderystės mokymus mokyklų 

direktoriams vykdo vyriausybės struktūros ir nevyriausybinės institucijos, tuomet dėmesys 

skiriamas lyderystės kokybei ir politikai. Kadangi OECD šalyse nusprendţiama, kaip geriausiai 

organizuoti lyderystės programas, turi būti pasirenkama viena nuostata, orientuota į nacionalines 

institucijas, uţtikrinančias ryšius ir efektyvią paramą rengimui, papildomai prie atliekamų mokslo 

tyrimų ir politikos gairių.  

Jungtinių Amerikos Valstijų patirtis. Šiandien mokyklos lyderystė, tiksliau – ‚direktorystė„ 

yra priešakinis klausimas kiekvienoje Amerikos valstijoje (Statement by Member, Task Force on 

Reinventing the Principalship). Sistemos, kurios ‚produkuoja„ mokyklos direktorius, yra sudėtingos 

(kompleksinės) ir susiję tarpusavyje bei reguliuojamos kiekvienoje valstijoje atskirai. Kiekviena 

valstija kuria licencijavimo sertifikavimo ir persertifikavimo reikalavimus mokyklos lyderiams ir 

daugumoje Amerikos valstijų mokyklų direktoriai privalo baigti kolegijinio ar universitetinio 

lygmens studijų programas, kuriose rengiami lyderiai (Hale ir Hunter, 2003). Jungtinių Amerikos 

Valstijų politikos ir instituciniai lyderiai tampa pagrindiniais veikėjais, dėdami pastangas tobulinti 

mokyklų direktorių rengimo programas ir procesus. Jų tikslas yra įgyvendinti besitęsiantį 

tobulinimą mokyklos lyderystės vystymo sistemose identifikuojant ir pritaikant kaitos procesus, 

kurie derina privalomus politikos ir programų elementus. Visi mokyklos lyderystės problemos 

aspektai yra menas bei mokslas direktorystės lyderystėje, kaip ir politika bei reglamentuojančios 

sąrangos, remiančios valstijų pajėgumą samdyti, parengti ir išsaugoti švietimo lyderystės darbo jėgą 

(The National Institute on Educational Governance, Finance, Policymaking and Management, 

1999). Šiuo metu produkuojamos tyrimų studijos bei ataskaitos apie mokyklų direktorių lyderystę 

iškelia daug klausimų apie sistemą, kuri rengia švietimo lyderius, kurių visi susiveda į supratimą, 

jog šiuo metu mokyklų direktorių lyderystė išgyvena sudėtingą laikotarpį (Achilles ir Williams, 

2001).  

JAV 1987 metais švietimo administratoriaus profesija buvo identifikuota kaip probleminė 

vienoje iš ataskaitų, todėl buvo sukurta darbo grupė, kurią inicijavo universitetų Taryba švietimo 

administravimo klausimais (University Council for Educational Administration) ir Nacionalinė 
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švietimo administravimo pranašumo komisija (National Commission on Excellence in Educational 

Administration). Pranešime buvo įvardytos kelios probleminės sritys (Statement by Member, Task 

Force on Reinventing the Principalship, 2000):  

 geros švietimo lyderystės apibrėţimo stoka;  

 bendradarbiavimo tarp mokyklų apygardų/rajonų ir kolegijų bei universitetų trūkumas;  

 menkas maţumų ir moterų dalyvavimas švietimo lyderystėje;  

 sistemingo profesinio vystymo ir plėtotės stoka;  

 menka kandidatų į mokyklų direktorius studijų programų kokybė; 

 esamų studijų programų mokyklų direktoriams neadekvatumas (programos stokoja 

nuoseklumo, modernaus turinio ir klinikinės praktikos);  

 poreikis licencijavimo sistemai, kuri skatina meistriškumą ir tobulumą veikloje;  

 stoka nacionaliniu mastu supratimo apie bendradarbiavimo poreikį, rengiant mokyklų 

lyderius.  

Ataskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos konkrečiai politikai ir sprendimų priėmėjams:  

 valstybinės mokyklos turi dalintis atsakomybe su universitetais, rengiant mokyklų 

lyderius; 

 universitetai, nepajėgiantys remti tobulumo, meistriškumo ir buvimo priešakyje dvasią, 

turi sustabdyti mokyklų lyderių rengimą;  

 Amerikos politikai licencijavimo procedūras turi realizuoti, remdamiesi konkrečiais 

indikatoriais, kurie sudaro prielaidas asmeniui efektyviai vesti mokyklą (joje lyderiauti).  

Siekiant būti sėkmingais, dėti prasmingas ir efektyvias pastangas rengiant mokyklų lyderius, 

būtini šalininkai, kurie supranta, kad mokyklos lyderystė yra daugiadimensinė problema, kuri apima 

politinius, vadybinius, instrukcinius ir edukacinius komponentus. Veikdami po vieną švietimo 

lyderiai neturi reikiamų svertų ar politinio pajėgumo konceptualizuoti ir įgyvendinti reikiamą kaitą, 

sukurti būtiną plataus masto koaliciją ar pritraukti būtiniausius ţmoniškuosius ir finansinius 

išteklius (Hess, 2003). Po šios ataskaitos buvo vykdomi maţi ţingsniai, kurie padėjo tobulinti 

mokyklos lyderystę ir mokyklų direktorių rengimą. Vienas iš svarbių ţingsnių buvo 1996 metais 

įkurta Valstijų mokyklų tarnautojų Taryba (Council of Chief State School Officers), kuri sudarė 

standartų mokyklos lyderiams rinkinį, susijusį su Tarpvalstijiniu mokyklos lyderių licencijavimo 

konsorciumu (Interstate School Leaders Licensure Consortium/ISLLC), kuriame didţiąją dalį 

sudaro švietimo lyderystės steigėjai, apimant nacionalines asociacijas, visas valstijas, kolegijas ir 

universitetus. Maţiausiai 35 valstijos adaptavo ISLLC standartus ir naudoja juos kaip vadovą 

politikoje ir praktikoje, kuri susijusi su mokyklų direktorių rengimu. Tačiau ISLLC sulaukė 

kritikos. Buvo pateikti siūlymai, kad standartai nesiremia akademiniais mokslo tyrimais bei mokslo 

ţiniomis, bet jie įtvirtina status quo ir stokoja pakankamo specifiškumo bei operacinio vadovavimo, 

kaip padėti mokyklų lyderiams veikti geriau (The Broad Foundation and The Thomas B. Fordham 

Institute, 2003). Nepaisant kritikos, ISLLC standartai yra svarbus ţingsnis tobulinant ir plėtojant 

švietimo lyderystę. Šie standartai nesiekė apimti visko, tačiau jie tarnavo kaip ţinių, pasirengimo ir 

veiklos indikatoriai, siekiant efektyvios mokyklos lyderystės. ISLLC standartai sukūrė naują 

mąstymo viziją, orientuotą į standartais pagrįstą politiką bei praktiką ir sukūrė naują – 

atskaitomybės – dimensiją įmanoma mokyklos lyderystėje. ISLLC standartai patvirtino mokyklos 

direktoriaus centrinį vaidmenį, kuris yra neatsiejamas nuo moksleivių pasiekimų, todėl mokyklos 

direktoriaus lyderystė yra “lyderystė studentų mokymuisi“ (Glasman ir kt., 2002). Taip pat ISLLC 

standartai pasitarnavo daugelyje Amerikos valstijų ir institucijų kaip sąranga perţiūrint mokyklų 

direktorių rengimo programas bei darbo vietose vykdomas profesinio tobulinimosi veiklas. Švietimo 

testavimo tarnyba (Educational Testing Service/ETS), bendradarbiaudama su ISLLC, sukūrė 

Mokyklos lyderystės seriją (The School Leadership Series), kuri yra rinkinys veikla besiremiančių 

vertinimų, kurių pagrindas yra ISLLC standartai bei naudojama mokyklų direktorių, kandidatų į 

mokyklų direktorius bei kitų mokyklos lyderių licencijavime bei profesiniame tobulinimesi 

(Statement by Member, Task Force on Reinventing the Principalship, 2000). Šie vertinimai paverčia 

ISLLC standartus veiklos matavimais, kurių pagalba kandidatai gali demonstruoti savo 
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kvalifikuotumą, reflektuoti apie savo profesines atsakomybes bei veiklas ir identifikuoti informaciją 

bei strategijas, kurios įgalina juos tęsti ţinių ir įgūdţių augimą (Norton, 2002). Šiuo metu trylikoje 

Amerikos valstijų ETS vertinimo sistema naudojama vertinti kandidatų įgūdimo lygmenis. 2002 m. 

Nacionalinė mokytojų ugdymo akreditavimo taryba (Council for Accreditation of Teacher 

Education/NCATE) pritaikė akreditacijos standartus vertinant švietimo lyderių rengimo programas, 

remiantis ISLLC standartais (Cambron-McCabe ir Cunningham, 2002). Iššūkiai kuriant darnią 

mokyklų lyderių rengimo sistemą Amerikos valstijose, susiveda į keturis klausimus: Kaip 

Amerikos politika formuoja talentų išsaugojimą ir subūrimą? Kokia yra esama lyderių rengimo 

būklė? Kodėl reikalingi pokyčiai? Kokie yra siūlymai veikti/vykdyti?  

1 klausimas: Kaip Amerikos politika formuoja talentų išsaugojimą ir subūrimą? Amerikoje 

yra sukurta sertifikavimo, licencijavimo ir programų akreditavimo politika bei standartiniai 

procesai, kurie leidţia validuoti ir akredituoti švietimo administratorių rengimo programas. 

Besiremdamos šiais formaliais instrumentais ir strategijomis valstijos kontroliuoja ‚įėjimą„ į 

švietimo administraciją. Faktas, kad visos Amerikos valstijos, išskyrus Mičigano ir Pietų Dakotos 

valstijas, reikalauja iš mokyklų administratorių būti licencijuotais, iliustruoja, kaip valstijų politika 

varţo kandidatų į administratorius kiekį. Norint tapti licencijuotu mokyklos direktoriumi, asmuo 

turi sėkmingai baigti mokymus ir gauti eilę į mokymosi kreditus perskaičiuotų valandų, 

patvirtinančių jų mokymąsi ir tobulinimąsi bei pasirengimą, tačiau formalūs vertinimai turi būti 

atlikti kolegijoje ar universitete. Taip pat mokyklos direktorius privalo turėti mokytojo kvalifikaciją 

ir turėti darbo su moksleiviais klasėje patirties. Tokia politika riboja kandidatų į mokyklos 

administraciją apimtis bei mastus ir yra kritikos bei kontroversijų objektas. Todėl yra diskutuojama, 

kaip maţinti reglamentavimą, pvz., reikalavimo ‚turėti mokymo patirtį klasėje„ poreikis nepagrįstas, 

kad į mokyklos lyderius įsijungtų ir kitų sričių bei krypčių/disciplinų/profesijų atstovai. Taip pat yra 

siūloma sertifikavimo sistemą padaryti lankstesne įgalinant asmenis, turinčius įgūdţius, uţimti 

mokyklos direktoriaus poziciją dar iki tol, kol jie baigs privalomąją universitetinio lygmens 

švietimo lyderystės studijų programą. Taip pat yra svarbu sukurti kokybės indikatorius mokyklos 

direktoriaus lyderystės efektyvumui vertinti (Reyes ir Wagstaff, 2003).  

2 klausimas: Kokia yra esama lyderių rengimo būklė? Apie dvidešimt metų įdėtų pastangų 

reformuoti mokyklos administratorių rengimo programas nedaug progresavo. Reformas inicijavo 

Švietimo administravimo plėtotės (Educational Administration Development/LEAD) programos 

JAV Švietimo lyderystės departamentas (U.S. Department of Education’s Leadership) (1987–1993) 

ir Danforth fondo direktorių rengimo programa, kurios turėjo ribotą sėkmę. Tyrimų rezultatai apie 

mokyklos lyderių rengimo programas teikia aiškius įrodymus, kad dauguma egzistuojančių 

programų turi būti tobulinamos. Dauguma mokyklų direktorių sutinka, jog esamas veikiančias 

mokyklų direktorių rengimo programas galima vertinti ţemais balais, nes šios programos atitrūkę 

nuo realiosios mokyklos praktikos ir nesusiję su šiandienos mokyklos veiklos tempais. Kiti tyrimai 

rodo, jog realizuojamos universitetuose mokyklų lyderių rengimo studijų programos kinta lėtai, o 

katedros ar fakultetai, kuriuose realizuojamos šios programos, nesusiję su mokyklos lyderystės 

sritimis bei remiasi liberaliuoju (laissez-faire) nuostata apie poreikį taikyti standartus. Todėl 2001 

m. JAV buvo įkurta Nacionalinė priešakinio švietimo lyderių rengimo tobulinimo komisija 

(National Commission for the Advancement of Educational Leadership Preparation/NCAELP). 

Komisiją sudarė 40 asmenų, kurių dauguma buvo tyrėjais ir mokslininkai švietimo lyderystės 

srityje, bei nacionalinių organizacijų atstovai. Šios komisijos tikslas – vertinti ir tobulinti švietimo 

lyderystę JAV (O‟Neill irk t., 2003). Komisija parengė šešis dokumentus ir du komentarus 

(http://www.ncaelp.org/). Pagrindinis konsensusas buvo rastas ir aiškiai iškomunikuota, jog 

(Leadership for Student Learning: Reinventing the Principalship, 2000): 

 mokyklų direktorių rengimo programos yra stipriai teoretizuotos ir visiškai nesusiję su 

kasdieniais mokyklų direktorių poreikiais; 

 rengiami atsiskaitomieji kursiniai darbai yra nenuoseklūs ir menkai organizuoti, todėl 

nesudaro visaverčių galimybių mokytis;  

http://www.ncaelp.org/
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 nėra klinikinės praktikos arba ji yra neadekvati, todėl studentai, neturintys mentorių, 

nevysto ir neišplėtoja praktinio supratimo bei neįgyja realiam veiklos pasauliui reikalingų 

kompetencijų; 

 įstojimas į akredituotas studijų programas yra ţemo lygmens pastarieji yra tik keli, todėl 

pastangos pritraukti gabius, turinčius potencialą besimokančiuosius, moteris bei maţumų atstovus, 

identifikuoti ir sutelkti asmenis, susidomėjusius mokyklos lyderyste ypač iš tolimų regionų, nueina 

veltui; 

 mokyklų apygardų mokesčių politika taip pat gali būti dalis problemos – tipiškai, 

mokyklos apygarda teikia įvairias stipendijas, kurios yra indėlis kelti mokymosi lygmenį ir tokias 

stipendijas nesudėtinga gauti, mokantis administratorių rengimo kursuose, o tai skatina kandidatų 

saviatranką, kuri nesusijusi su kokybe ir asmens suinteresuotumu dirbti administracinį darbą 

mokykloje; 

 stokojama bendradarbiavimo tarp kolegijų, universitetų ir apygardų mokyklų atrenkant 

kandidatus mokytis mokyklos administravimo programose, todėl prarandamos galimybės 

identifikuoti gabiausius asmenis, kurie galėtų padėti siekti efektyvios lyderystės mokyklose bei 

įnešti matomą indėlį į švietimo lyderystės įgyvendinimą.  

3 klausimas: Kodėl reikalingi pokyčiai? JAV šiuo metu konfrontuojama dėl atotrūkio tarp 

teorinio ir praktinio mokyklų direktorių pasirengimo, orientuojantis į švietimo realybę ir darbinius 

poreikius bei mokyklų lyderių pajėgumą būti ugdančiais lyderiais. Stipri lyderystė yra efektyvių 

organizacijų, nesvarbu, privačių, nepelno ar viešų. Ugdantieji lyderiai nėra vien tik kuriantieji 

vadybininkai, o ‚nurodymų teikimu ir kontrole„ paremta lyderystė yra netinkama vykdyti šiandienos 

mokyklose atskaitomybę. Gera mokyklų lyderystė yra besidalijantis, kuri dar vadinama sklaidos 

lyderyste, pokyčių lengvintoja ir konstruktyvistine lyderyste. Senasis lyderystės modelis su grieţta 

atskirtimi nuo vadybos ir produkavimo jau nėra efektyvus. Mokyklų direktoriai turi tarnauti kaip 

lyderiai moksleiviams mokantis. Jie turi ţinoti akademinį turinį ir pedagogines technikas. Taip pat 

jie turi dirbti su mokytojais, stiprindami ir jų gebėjimus bei įgūdţius. Mokyklų direktoriai privalo 

rinkti, analizuoti ir naudoti duomenis būdais, kurie padeda siekti pranašumo ir tobulumo. Mokyklų 

direktoriai taip pat privalo skatinti mokytojus praktikuoti lyderystę uţ klasės ribų (Forsyth, 2002). 

Dvidešimt pirmo amţiaus mokyklos reikalauja naujo tipo mokyklos direktoriaus, kuris atlieka 

įvairius vaidmenis (Jackson ir Kelley, 2001): 

 Ugdomąją lyderystę, kuri koncentruojasi į mokymo ir mokymosi stiprinimą, profesinį 

vystymą ir plėtotę, duomenimis pagrįstą sprendimų priėmimą bei atskaitomybę.  

 Bendruomenės lyderis turi būti susiformavęs visuminį paveikslą apie mokyklos vaidmenį 

visuomenėje; realizuoti besidalijančią lyderystę tarp mokytojų, bendruomenės partnerių ir 

gyventojų; realizuoti glaudţius ryšius su moksleivių tėvais ir kitais jiems artimais asmenimis; ginti 

mokyklos pajėgumą kurti ir saugoti bei sutelkti išteklius. 

 Numatanti lyderystė demonstruoja įsipareigojimą nuostatai, kad visi vaikai gali mokytis 

aukščiausiame lygmenyje ir yra pajėgūs motyvuoti kitus mokyklos viduje bei išorėje, remiantis 

mokyklos vizija.  

Visi lyderystės tipai yra svarbus, tačiau ugdomoji lyderystė mokyklos direktoriui turi būti 

prioritetas, nes ši lyderystė tarnauja mokymuisi. Šiuolaikinės mokyklos direktorius privalo gebėti: 

 realizuoti ugdymą; 

 formuoti organizaciją, kuri reikalauja ir remia aukščiausio lygmens ugdymą bei yra 

orientuota į moksleivių mokymąsi bei personalą;  

 susieti išorinį pasaulį bei jo išteklius su mokykla ir jos darbu.  

Tradiciškai, kolegijose ir universitetuose realizuojamos studijų programos mokyklų 

direktoriams koncentruojasi į vadybą bei administravimą, ignoruodamos curriculum ir ugdymo 

problemas, uţmirštant, jog esme mokykloje išlieka mokymas ir mokymasis. Ypač pastaruosius 

aspektus pamiršta Verslo mokyklos, kurios taip pat realizuoja vadybos ir administravimo studijų 

programas mokyklų lyderiams ar vadovams/direktoriams.  
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4 klausimas: Kokie yra siūlymai veikti/vykdyti? Ankstyvais 1990 m. kelios Amerikos 

valstijos konstatavo, jog stokoja politikos ir nevykdo esminių pokyčių struktūroje ir turinyje, 

rengdami lyderystės programas. Vykdydamos tikslingą politiką, šios valstijos pakeitė švietimo 

lyderystės sistemas ir pradėjo jas įgyvendinti. Pvz., Šiaurės Karolinoje reformos procesus inicijavo 

valstijos įstatymų leidţiamasis organas. Pokyčiai įvykdyti licencijavime, kriterijų sugrieţtinime ir 

patikslinime tvirtinant direktorių rengimo programas. Šis kaitos procesas uţtikrino, kad 

neveiksnios, ţemo lygmens direktorių rengimo programos buvo uţdarytos. Įvairios reformos 

įvairiose Amerikos valstijose mokyklos lyderių rengimo klausimais padarė įtaką formaliajai JAV 

politikai ir leido reflektuoti bei rekonceptualizuoti administratoriaus vaidmenį, kuris koncentruojasi 

į mokymosi lyderystę. Todėl kiekviena Amerikos valstija pradėjo reikalauti iš aukštųjų mokyklų 

pritaikyti studijų programų vertinimą ir akreditaciją, kas sudarytų galimybes asmeniui gauti ir 

profesinę licenciją. Visoje šalyje prasidėjo išorinis studijų programų vertinimas, sustiprėjo aukštųjų 

mokyklų atskaitomybė ir sumaţėjo švietimo lyderystės programų skaičius. Pastaraisiais metais įdėta 

daug pastangų keičiant švietimo lyderių rengimą per sukurtas darnias švietimo lyderystės sistemas, 

kurias inicijavo Wallace fondas, remdamasis Leaders Count iniciatyva. Minėtas fondas sukūrė 

valstijos veiksmų švietimo lyderystėje projektą (State Action for Educational Leadership 

Project/SAELP), kurio pagrindą sudarė nacionalinių organizacijų konsorciumas, tarnaujantis 

valstijų politikams. Valstijų mokyklų tarnautojų taryba (Council of Chief State School Officers) taip 

pat rėmė šį projektą. SAELP skyrė tris grantus po $250,000 penkiolikai valstijų, paremdamas 

egzistuojančios kiekvienos valstijos politikos ir praktikos analizes, kurios paskatino arba sutrikdė 

švietimo lyderystės vystymąsi. Valstijos yra atsakingos uţ švietimo ir profesinio mokymosi 

politikos įgyvendinimą, licencijavimą, sertifikavimą, programų akreditaciją, profesinės praktikos 

sąlygas, valdţios struktūras, verslo prioritetus ir praktikas bei kandidatų į mokyklų direktorius 

sutelkimą. Kelios pamokos iš vykdytų iniciatyvų yra tokios (Broad, 2003):  

 formalios politikos adaptavimas pats sau negarantuoja kaitos; 

 įgyvendinimas turi būti integralus su tokiais elementais kaip programų perţiūra, techninė 

pagalba ir stebėsena; 

 universitetinės programos, kurios rengia mokyklų lyderius ir gauna aukščiausius 

vertinimus akreditacijoje, traktuojamos nuokrypiu nuo normos; tipiškai, tokios programos yra 

lokalios, aptarnauja 20-25 studentus, o stojamieji į tokias programas nesiskiria nuo kitų programų;  

 tęstinės klinikinės praktinės veiklos yra susiję su realia praktika, kurioje yra mentoriai, 

padedantys studentams mokytis praktiškai, o akademiniai kursiniai darbai yra susiję su kasdienos 

realijomis mokyklose; studentai turi galimybes spręsti realias problemas realiose mokyklose;  

 universitetų ir mokyklų atstovai bendradarbiauja bei kuria integralias programas būdais, 

kurie įgalina studentus tobulinti jų menkai įvaldytas kompetencijas; 

 studentai turi rinkti kompetencijų portfelį, kuris sudaro prielaidas kiekvienam studentui 

reflektuoti ir save įsivertinti; portfelis taip pat tarnauja įgūdţių, kurie yra aktualūs darbdaviams, 

vystymu bei plėtote;  

 studentai vertinami egzaminu raštu, nufilmuotomis veiklomis, darbų rengimu, tyrimų 

projektais ir ţodiniais pristatymais; 

 universitetuose realizuojamos kompetencijomis grįsti kursai įveikiom administravimo 

klausimais.  

Šiuo metu iš kiekvieno mokyklos direktoriaus reikalaujama turėti aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, baigti švietimo administravimo magistratūros programą ir turėti veiklos licenciją. JAV 

įvardijamos tokios kompetencijos, kurios yra būtinos mokyklos direktoriui 

(www.sreb.org/main/Leadership/pubs/Leadership_newsletter_F2002.pdf):  

 Naudoti nusistovėjusius akademinius standartus ir ugdymo metodus, kurie motyvuoja ir 

įtraukia į mokymąsi moksleivius. 

 Formuoti prasmingus ryšius tarp abstrakčių curriculum ir realaus pasaulio dalių.  

 Kurti ir valdyti paramos sistemą, kuri įgalina visus studentus siekti aukščiausių standartų 

ir motyvuoja fakultetą turėti aukšto lygmens lūkesčius visiems moksleiviams.  

http://www.sreb.org/main/Leadership/pubs/Leadership_newsletter_F2002.pdf


 

 

 

102 

 Siekti kaitos prioritetų, kurie gali būti matuojami ir valdomi realistiškai.  

 Kurti įasmenintą ir rūpestingą mokyklos aplinką, kuri padeda moksleiviams pasiekti 

aukštesnius mokymosi standartus.  

 Taikyti mokslo ţinias ir tobulinti mokyklos praktikas.  

 Naudoti technologijas vadybos ir ugdymo tikslams.  

Kokie mokyklų direktoriams keliami reikalavimai įsidarbinant (http://www.nlns.org)? JAV 

koncentruojamasi į nuostatą, jog švietimą reikia tobulinti, orientuojantis į kiekvieną vaiką, todėl į 

mokyklas svarbu pritraukti gabius ir talentingus pedagogus, kurie gebėtų ugdyti talentingas 

moksleivių asmenybes. Tokiai nuostatai įgyvendinti samdomi ir talentingi mokyklų direktoriai, 

kurie gebėtų tapti sėkmingais vadovais. Todėl aktualu sukurti būdus pritraukti gabius ir talentingus 

ţmones į mokyklų direktorių pozicijas ir tokia galimybė matoma sukuriant mokyklų direktorių 

rengimo ir paramos modelį, kurį galima būtų taikyti apygardose, universitetuose ir kitur. 

Egzistuojanti rengimo programa lokalizuojasi penkiose vietose – Niujorke, Čikagoje, San Francisko 

Bay rajone, Baltimorėje ir Vašingtone. Į mokyklų direktorių programą priimami talentingi asmenys, 

turintys įvairių, bet meistriškai įvaldytų įgūdţių, asmeninės tvirtybės ir sėkmės siekimo nuostatų. 

Programos dalyviai gauna pilną mokymąsi ir gyvenimą paremiančią stipendiją. Mokyklų direktoriai 

intensyviai mokosi vasaros institute, kuriame uţsiėmimus veda aukšto lygmens kompetencijas ir 

patirtį turintys praktikai ir mokslininkai. Šioje mokymo/si programoje mokyklų direktoriai įgyja 

visą reikalingą įgūdţių rinkinį, sudarantį galimybes visaverčiai vadovauti ugdymo tobulinimui, 

efektyviam organizacinės kaitos ir mokyklos procesų valdymui bei moksleivių tėvų ir 

bendruomenės uţ mokyklos ribų įtraukimui. Dalyviai taiko įgytus įgūdţius visą intensyvaus 

mokymo/si laiką vadovaujant mentoriams-jau esamiems mokyklų direktoriams, kurie dirba su 

kiekvienu besimokančiuoju individualiai. Mokymo/si programa padeda susivokti mokyklų 

direktoriams, ypač dirbantiems maţuose miesteliuose, bei suteikia jiems reikalingą paramą, sukuria 

bendradarbiavimo tinklus ir padeda suformuoti ryšius su įvairiomis bendruomenėmis, kurios vėliau 

mokyklų direktoriams veikloje tarnauja kaip patarimų, konsultavimo ir paramos grupės. Baigę 

mokymo/si programą besimokantieji gauna standartinius paţymėjimus, pripaţįstamus konkrečioje 

valstijoje, kurioje jie dirba. Besimokantieji, kurie neturi magistro lygmens išsilavinimo, nėra 

garantuotas administravimo krypties paţymėjimas, jei iki mokymosi intensyviuose mokymuose jie 

neįgyja devynių kreditų, kurie uţskaitomi atlikus kursinį darbą ir uţ šį mokymą/si asmenys turi 

apsimokėti patys.  

Mokyklų direktorių rengimo programos vykdomos įvairiuose universitetuose ir kolegijose, 

kuriose absolventai įgyja paţymėjimus. Tačiau, sprendţiant paţymėjimų išdavimo klausimus, labai 

grieţtai reglamentuojami įstojimo į programą reikalavimai, asmens gyvenimo aprašas bei 

mokymo/si trukmė, objektas ir lokalizacija. Profesinės asociacijos konkrečių valstijų ir 

nacionaliniame lygmenyse kartu su švietimo organizacijomis atlieka naujus vaidmenis, 

dalyvaudamos mokyklų direktorių rengime. Pvz., Masačiusetse egzistuoja mokyklų direktorių 

rengimo sistema, kuri apima tradicines mokymo/si programas, kurias baigus asmeniui suteikiama 

konkretaus studijų lygmens kvalifikacija ir šios programos realizuojamos universitetuose bei 

kolegijose. Tačiau realizuojamos ir kvalifikacijos neteikiančios programos, kurias administruoja 

profesinės asociacijos, steigėjai, socialiniai partneriai ir mokyklų apygardos. Vykdant laipsnio 

neteikiančias programas reikalaujama bendradarbiauti su universitetais ar kolegijomis. 

Besimokantieji studijuoja teoriją, lanko praktinius uţsiėmimus; visas studijavimo laikas apima 

keturis curriculum blokus bei staţuotes/praktikumus. Mokymo/si programa baigiama per 11-18 

mėnesių, o tai pirmiausia priklauso nuo besimokančiųjų mokymo/si tvarkaraščio ir iniciatyvos. Visa 

mokymo/si programa remiasi grieţtai akademizuotomis, mokslo ţiniomis grįstomis inovacijomis, 

susijusiomis su efektyviu mokymu ir mokymusi bei geriausiomis praktikomis, susijusiomis su 

efektyvia švietimo ir organizacine lyderyste, į moksleivį orientuotu mokymu. Besimokantieji 

dalyvauja mokymuose, kurie vyksta vasarą ir savaitgaliais, o šių mokymų metu besimokantieji 

atlieka kursinius darbus, vyksta jų veiklų vertinimas ir įsivertinimas, realizuojami administracinio 

darbo eksperimentai. Aukštą kompetentingumo lygmenį turintys švietimo lyderiai moko curriculum 

http://www.nlns.org/
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modelių, o mokyklų mentoriai ir programos supervizoriai (vadovai) paremia besimokančiųjų darbą 

praktikumuose. Baigę šią mokymo/si programą mokyklų direktoriai gauna paţymėjimą ir turi teisę 

gauti licenciją, nes tokios programos yra susietos su Administratorių licencijavimo programomis 

(Administrator Licensure Programs). Direktorių mokymai vyksta ir distanciniu būdu, tačiau bet 

kokio tipo ar formos mokymai realizuojami bendradarbiaujant su universitetais ar kolegijomis. 

Besimokančiųjų grupę sudaro 15-20 dalyvių. Besimokantieji mokosi ne tik administracinių dalykų, 

bet kartu kuria pasaulinio lygmens (world class) curriculum. Direktorių rengimo programos nėra 

tapačios magistro lygmens studijų programoms. Tai yra papildomi mokymai, baigus magistratūros 

studijas administravimo kryptyje. Į mokymus kviečiami uţsiėmimus vesti ir verslo pasaulio 

ţmonės, tarnautojai, mokytojai, jau dirbantys mokyklų direktoriai. Besimokantieji dirba 

komandose, o šis darbas derinamas su individualiomis konsultacijomis, kurios vyksta ţodine forma 

su mentoriais ir supervizoriais. Tokia mokymosi koncepcija siekiama ugdyti ugdančiuosius 

mokyklų direktorius, kurie gebėtų suburti mokyklose komandas, vadovauti joms ir realizuoti 

mokykloje lyderystę įvairiais lygmenimis.  

1997 m. JAV įkurta ugdymo (švietimo) ir įsidarbinimo katedra Nacionalinėje mokyklos 

lyderystės kolegijoje kartu su Anglija (http://www.ncsl.org.uk/), kuri atsakinga uţ mokyklų lyderių 

(mokytojų ekspertų ir mokyklų direktorių) tobulinimą bei paramos jiems teikimą visos karjeros 

metu. Kolegijoje realizuojamos kelios veiklos sritys (Achilles ir Williams, 2001):  

 nacionalinės ir partnerinės lyderystės vystymo programos - nacionalinė profesinė 

direktoriavimo kvalifikacija (National Professional Qualification for Headship – NPQH), 

mokyklos direktorystės įvadas (Headteacher Induction Program – HIP), 

tarnystės/paramos/pagalbos mokytojams ekspertams lyderystės programa (Leadership Program for 

Serving Headteachers - LPSH), 

 tyrimai ir vystymas,  

 distancinis mokymasis,  

 tinkliavimas ir informavimas.  

NPQH yra kvalifikacija siekiantiems tapti mokytojais ekspertais ar mokyklų direktoriais ir 

jos baigimas asmeniui yra privalomas, siekiant lyderystės švietime. Programa parengia kandidatus 

iššūkius sutinkančiam mokyklos direktoriaus vaidmeniui. Mokymai stimuliuoja besimojančiųjų 

talentus ir gebėjimus, orientuojasi į profesinį rengimą bei koncentruojasi į kandidatų vystymosi 

poreikius pagal Nacionalinius standartus mokytojams ekspertams (National Standards for 

Headteachers). Programoje gali mokytis naujai patvirtinti mokytojai ekspertai, pradėję pirmaisiais 

metais mokytojo eksperto karjerą. Tuomet besimokantieji gauna garantą mokymuisi ir vystymuisi, 

kvalifikacijos plėtotei ir tobulinimuisi bei gali garantą naudoti ne ilgiau kaip trejus metus. 

Pagrindiniai mokymo/si programos elementai yra poreikių vertinimas, ugdymas (coaching), 

mentorystė (mentoring) ir numatymas (visioning). Besimokantieji gali ir patys pasirinkti modulius, 

kurie orientuoti į problemines sritis – pasiekimus, lyderystę mokykloje susidūrus su iššūkius 

keliančiomis aplinkybėmis, įtrauktį/inkliuziją (inclusion) ir darbą su vyriausybinėmis ar 

administracinėmis institucijomis/struktūromis. Darbo sąlygos mokykloje negali būti tobulinamos be 

įsipareigojančios lyderystės. Mokyklų direktoriai kartu su administracijos atstovais ir mokytojais 

ekspertais yra pagrindinis personalas, kuris turi galią rūpintis ar nesirūpinti kompleksiniais 

mokyklos poreikiais nuo individualaus iki organizacinio lygmens bei ne tik mokykloje, o ir uţ jos 

ribų, atstovaujant šią švietimo instituciją.  

Lyderystė ir sprendimų priėmimas. Mokyklos vadovo priimami sprendimai ir būdai, kaip jis 

juos priima, turi tiesioginę įtaką darbo sąlygoms. Mokytojai daţniausiai skundţiasi, kad mokyklos 

vadovo sprendimai priimami be jų ţinios. Todėl mokyklų vadovai turi įtraukti mokytojus į 

sprendimų priėmimą (Price, 2003). Kiekviena mokykla yra suformavusi misijos ir vizijos apibrėţtis, 

kurios remiasi bendromis vertybėmis bei lūkesčiais ir sutelkia mokyklą bei nukreipia tikslingai 

idant visi būtų įtraukti (DiPaola, Walther-Thomas, 2003). Jei mokykla jau susiformulavusi savo 

viziją ir misiją, tuomet jų sisteminga perţiūra su steigėjais yra svarbus aspektas. Geri mokyklų 

vadovai drąsina kituose lyderystę ir padeda darbuotojams įgyti lyderystės gebėjimus (Spitz, 2003). 

http://www.ncsl.org.uk/
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Mokyklos vadovybė turi būti susipaţinusi su galimais ištekliais, padedančiais paremti įvairius 

moksleivių, jų šeimų ir personalo poreikius bei privalo ţinoti, kaip gauti papildomą paramą, idant 

uţtikrinti tinkamą ugdymą visiems moksleiviams ir tinkamą paramą visiems mokyklos 

mokytojams. Pvz., mokyklų vadovai gali uţtikrinti, kad anglų kalbos, kaip antrosios uţsienio 

kalbos, mokymasis mokytojams yra efektyviai remiamas (DiPaola, Walther-Thomas, 2003). Taip 

pat mokyklų vadovai gali padėti stiprinti profesinio tobulinimosi planavimą, mokymo/si medţiagos 

ir knygų platinimą, klasių erdvės ir aprūpinimo aparatūra sprendimus. Taip pat mokyklų vadovai 

turi apgalvoti mokytojų atlyginimo klausimus, demonstruodami, jog pedagogai yra vertinami ir 

pripaţįstami (Gersten ir kt., 2001).  

Mokyklos klimatas. Mokytojai ir moksleiviai gerai dirba sveikoje ir malonioje aplinkoje. 

Todėl mokyklų vadovai turi uţtikrinti pozityvų mokyklos klimatą ir sukurti mokyklą kaip vietą, 

kurioje ţmonės nori būti. Kiekviena mokykla turi istoriją ir kultūrą. Svarbu, kad mokytojai jaustųsi 

dalimi šios istorijos ir kultūros. Todėl mokyklų vadovai turi atlikti mokyklos kultūros kūrėjais, 

plėtotojais ir saugotojais bei dalintis ja su naujais mokytojais idant jie jaustųsi mokyklos nariais bei 

dalyviais. Mokyklų vadovai gali iškomunikuoti mokyklos istoriją, tradicijas, legendas ir mitus bei 

dalintis istorijomis apie mokyklos veikėjus (Colley, 2002). Mokykla nebus ta vieta, kur mokytojai 

nori būti, jei jie nepasitikės mokyklos vadovu bei administracija. Plėtodami pasitikėjimą tarp 

mokytojų ir visų steigėjų – tėvų, moksleivių, bendruomenės narių, mokyklos tarybos narių, miesto 

savivaldybės švietimo skyriaus atstovų – mokyklų vadovai turi būti sąţiningi ir eiti priešakyje. 

Mokyklos vadovas turi būti matomas visam mokyklos personalui, moksleiviams ir tėvams klasėse, 

koridoriuose, pietų metu, renginiuose ar kelionėse (Hopkins, 2000). Rūpestis dėl saugumo ir 

disciplinos yra dvi esminės prieţastys, kodėl mokytojai palieka savo darbus. Mokyklų vadovai, 

kurdami ir plėtodami nuoseklią moksleivių elgsenos politiką (Johnson ir Birkeland, 2003) bei 

diskutuodami saugumo ir disciplinos problemas, gali įnešti svarų indėlį į mokyklos socialinę ir etikę 

bei kultūrinę plėtotę. Vadovai gali intensyviai dirbti prie patyčių ir priekabiavimo prevencijos, gali 

praplėsti konsultavimo, pykčio vadybos ir tarpininkavimo kompetencijų įgijimo galimybes. Taip 

pat jie gali suteikti galimybes moksleiviams komunikuoti su suaugusiais apie paskalas ir 

grasinimus. Būtent mokyklų vadovai turi mokyti pagarbos ir atsakomybės bei praplėsti galimybes 

moksleiviams dirbti su suaugusiais vaidmenų ţaidimus popamokinėse veiklose ir rekreacijos 

programose (National Educational Association, 2003).  

Infrastruktūra. Mokyklos infrastruktūra turi skatinti mokytojus koncentruotis į savo laiko 

bei energijos skyrimą mokymui. Turint tai galvoje, mokyklų vadovai turi skirti naujiems 

mokytojams maţesnius krūvius, maţiaus atsakomybių ir pareigų idant jie visą dėmesį koncentruotų 

į klasės veiklą ir moksleivius (Sargent, 2003). Papildomas arba su dokumentais yra viena esminių 

problemų, kurias akcentuoja mokytojai, todėl mokyklų vadovai turi siekti sumaţinti mokytojams 

šio darbo apkrovas, kurdami strategijas, kuriose nurodoma, kad mokytojai privalo turėti mokytojo 

asistentus, atliekančius darbą su mokytojui reikalingais dokumentais, arba samdyti papildomai 

klerkus, kurie dirbti su visų mokyklos mokytojų dokumentacija (Fielding ir Simpson, 2003). 

Mokyklų vadovai privalo uţtikrinti, kad mokytojai turėtų tinkamus išteklius ir medţiagą savo 

darbui (Darling-Hammond, 2003). Tinkamas bendras laiko planavimas turi derėti prie mokytojų ir 

mokykloje dirbančių specialistų tvarkaraščių idant jie galėtų efektyviai tenkinti instruktavimo 

poreikius ir spręsti klasės problemas (DiPaola, Walther-Thomas, 2003). Visų procedūrų ir 

tvarkaraščių nuoseklumas yra svarbus, o aiškus pokyčių paaiškinimas iki jų vykdymo padės 

išvengti chaoso ir streso kiekvienam, o ypač - naujiems mokytojams (Johnson ir Birkeland, 2003).  

Turinys ir įgūdţiai. Moksleiviai geriausiai mokosi, kai juos moko aukštos kvalifikacijos 

mokytojai, kurie ţino mokomojo dalyko turinį ir tinkamai jį pateikia. Uţtikrinti mokytojų 

kompetentingumą ir galimybes tobulinti įgūdţius, yra esminiai klausimai, kuriuos mokyklos 

vadovas turi spręsti. Mokyklos vadovas turi būti instruktuojančiu lyderiu ir komunikuoti poţiūrius 

apie tai, kas yra geras mokymas, bei lūkesčius, susijusius su instruktavimo praktikomis, kokybe bei 

moksleivių pasiekimais. Mokyklos vadovas ir mokyklos administracija turi modeliuoti ir stiprinti 

geriausios praktikos eksperimentavimą bei dalintis jo rezultatais. Pateikdami savalaikį grįţtamąjį 
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ryšį su komentarais ar paţymėjimais raštu bei sudarydami galimybes vykdyti trumpas, spontaniškas 

konsultavimosi sesijas, mokyklos vadovai su mokyklos administracija mokytojų traktuojami kaip 

teikiantys paramą (Colley, 2002). Mokytojai išreiškia poreikį gauti paramą per veiklos vertinimus 

(assessments) ir įvertinimus (evaluations). Mokyklų vadovai turi struktūruoti formalius vertinimus, 

orientuojantis į mokytojų poreikius. Vietoje to, kad vertinimo klausimyne ţymėti specifinius 

teiginius, mokyklos vadovas gali atlikti stebėjimus, koncentruodamas dėmesį tik į kelis įgūdţius 

konkrečiu metu (Colley, 2002). Mokyklų vadovai gali drąsinti mokytojus pasirinkti tobulinimo sritį 

ir kartu nuspręsti, kaip pateikti augimo įrodymus šioje srityje (Spitz, 2003). Taip pat mokyklų 

vadovai turi suvokti naujų mokytojų mokymosi kreivę, todėl sudaryti naujiems mokytojams 

ţinynai, vadovai standartai turi būti parengti suprantama kalba idant mokytojai gebėtų tinkamai 

mokyti (Feiman-Nemser, 2003). Galiausiai, mokyklos vadovas turi būti proaktyvus, vystydamas ir 

įgyvendindamas viso mokyklos personalo kultūriškai atsakingos praktikos planą, kurio reikia dirbti 

su skirtingais moksleiviais ir jų šeimomis (Kozleski ir kt., 2003).  

Bendruomenės įtraukimas ir parama. Tėvų, šeimų ir bendruomenės įtraukimas prasmingais 

būdais yra pagrindas pasiekti moksleivių sėkmę ir daro įtaką mokytojų sprendimui dėl jų mokyklos 

lankymo tęstinumo arba apsisprendimo palikti konkrečią mokyklą ir pereiti į kitą mokyklą. 

Mokyklų vadovai gali pradėti moksleivių šeimų įtraukimą, kai kuria mokyklos misijos ir vizijos 

formuluotes (DiPaola ir Walther-Thomas, 2003), kai kelia saugumo bei disciplinos klausimus ir 

formuoja mokyklos saugumo komitetą, kuriame turi būti bendruomenės atstovai, renkantys ir 

analizuojantys duomenis bei juos apibendrinantys ir jų pagrindu įgyvendinantys planą bei 

vykdantys rezultatų stebėseną (National Educational Association, 2003). Mokyklų vadovai gali 

įtraukti tėvus imdami iš jų interviu bei įtraukdami į įvairių komitetų veiklas, susijusias su svarbių 

mokyklos problemų sprendimu (Johnson ir Birkeland, 2003). Imdami interviu, mokyklų vadovai 

suţino iš tėvų, ką jie nori ţinoti bei pateikia jiems trumpą informaciją operatyviai (Wherry, 2003). 

Mokyklos vadovai turi eiti priešakyje, įtraukdami bendruomenę ir kurdami santykius tarp 

mokyklos, šeimų ir bendruomenės. Jie gali lankyti moksleivių šeimas, kai tai įmanoma, gali 

susipaţinti su verslo ţmonėmis bei bendruomeninėmis organizacijomis ir klausti jų, ar jie gali 

padėti kurti mokymosi patirtis moksleiviams. Mokyklų vadovai gali siekti didesnio prieinamumo 

moksleivių šeimoms gaunant sveikatos, socialinės, psichinės sveikatos, konsultavimo ir kitas 

aktualias paslaugas mokykloje bei didinti suaugusiųjų įtraukimą teikiant ūpą ir patarimus 

moksleiviams. Mokyklų vadovai gali generuoti plačią apimtį veiklų, kuriose gali dalyvauti 

moksleivių šeimų ir bendruomenės nariai panaudodami savo talentus mokyklai (Ferguson, 2003). 

Dauguma mokytojų ir moksleivių tėvų neturi pasirengimo, kaip dirbti vieniems su kitais ir patiria 

daug baimių bei vengia vienas kito. Mokyklų vadovai turi rūpintis mokyklos personalo ir 

moksleivių tėvų mokymais, kurie remiasi naujausiomis, mokslo įrodymais pagrįstomis ţiniomis, 

kaip dirbti kartu ir kurti nekeliančias grėsmių socialines veiklas, kurios sutelktų mokyklos 

bendruomenę kartu (Wherry, 2003).  

Parama mokyklų vadovams. Lūkesčiai, susiję su mokyklų vadovais, apima tokius aspektus: 

mokytojų aprūpinimą būtinaisiais ištekliais ir parama profesiniam vystymuisi, kurio jiems reikia; 

kurti paramą teikiančią ir jaukią aplinką, skatinančią gerai dirbti; įtraukti moksleivių tėvus ir 

bendruomenę (plačiąja prasme) prasmingais būdais į mokyklos veiklas; būti maloniais, vykdant 

įvairias veiklas bei kaitas (Johnson ir Birkeland, 2003). Mokyklų vadovų sėkmė yra neatsiejama 

nuo jų praktinio mokymosi, kuris padėtų jiems efektyviau pradėti bei vykdyti veiklas. Mokyklų 

vadovai turi įsipareigoti profesiniam vystymuisi ir plėtotei, orientuodamiesi į aukščiausio lygmens 

ir naujausias inovacijas švietime. Tačiau mokyklų vadovams reikalinga nuolatinė ir tęstinė parama 

iš mokyklos personalo ir visos bendruomenės (DiPaola ir Walther-Thomas, 2003).  

Jungtinės Karalystės patirtis tiekiant mokyklos lyderystės mokymus. Jungtinėje Karalystėje 

Nacionalinė mokyklų lyderystės kolegija (The National College for School Leadership/NCSL) įkūrė 

viešą struktūrą, kuri tarnauja vyriausybinės politikos tikslų siekimui bei yra atsakinga uţ jos 

komponentų įgyvendinimą. Anglijoje yra sukurta puiki švietimo politikos sąranga, o Nacionalinės 
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mokyklų lyderystės kolegijos veikla tampriai susijusi su šia sąranga. Lyderystės programos 

vykdomos, orientuojantis į kelias pakopas:  

 Pirminė (iškylanti) lyderystė: mokytojas pradeda prisiimti vadybos ir lyderystės 

atsakomybes bei turi intencijų tapti mokytoju ekspertu; 

 Sukurta lyderystė: patyrę lyderiai, kurie nesiekia tapti mokyklų direktoriais, bet asistuoja 

mokyklos direktoriui ar mokyklos padalinių vadovams atliekant vadybos ir lyderystės veiklas;  

 Įtraukimas/perėjimas į vadovavimą: mokytojų pasirengimas įvadiniam direktorystės 

kursui; 

 Priešakinė lyderystė: mokyklos lyderiai bręsta savo vaidmeniui, praplečia savo patirtis, 

atnaujina savo kompetencijas ir tobulina savo įgūdţius;  

 Konsultuojamoji lyderystė: gebantis ir patyręs lyderis yra pasirengęs įnešti indėlį į 

profesiją besimokydamas, mentoriaudamas, mokydamas kitus, vykdydamas vertinimus ir stebėseną 

ar prisiimdamas kitas atsakomybes.  

Nacionalinė mokyklų lyderystės kolegija nacionaliniu mastu koordinuoja lyderystės kursus 

mokytojams ir mokyklų direktoriams, o kursuose dėsto registruoti lokaliame lygmenyje 

dėstytojai/lektoriai. Kokybė uţtikrinama išbandant programas pagal turimus radinius, pvz., kursus 

išklausiusių dalyvių grįţtamąjį ryšį, galutinius programos vertinimus, išorinius naujų programų 

vertinimus. Tokius duomenis daţniausiai apdoroja tyrimų institutai ar tyrėjų komandos. Gali būti ir 

atvejai, kai programų koordinuotojai ir tiekėjai patys atlieka vidinius įsivertinimus ir parengia 

ataskaitas Nacionalinei mokyklų lyderystės kolegijai. Nacionalinė mokyklų lyderystės kolegija 

orientuojasi į mokyklų lyderių ir direktorių poreikius, tačiau yra kritikuojama dėl vyriausybės 

švietimo politikos reklamavimo, kai jų orientacija turėtų būti nepriklausomas veikimas.  

Šiaurės Airijos regioninis rengimo padalinys. Šiaurės Airijoje įsteigtas Regioninis rengimo 

padalinys, kurį koordinuoja Mokyklų lyderystės kolegija ir Personalo kolegija. Regioninis rengimo 

padalinys tiekia lyderystės mokymus, planuoja ir realizuoja profesinio vystymo ir rengimo 

programas visai švietimo bendruomenei Šiaurės Airijoje. Lyderystės kolegija remia mokyklų 

direktorių ir mokyklų lyderių profesinį vystymą/si, apimantį pradedančiuosius ir patyrusius 

mokyklų lyderius. Jau 900 mokyklų direktorių yra apmokyti lyderystės programose ir iš jų 90 

studijuoja Vadybos magistratūroje, susijusiose specifiškai su švietimo lyderyste universiteto 

lygmenyje. Regioninis rengimo padalinys yra atsakingas uţ dideles investicijas lyderystės vystyme 

bei uţ Nacionalinių mokyklų direktorių profesinių kvalifikacijų (The National Professional 

Qualification for Headship) vystymą. Patyrę lyderystės lektoriai, padedantys mokyklų direktoriams, 

į pensiją išėję mokytojai ekspertai ir patyrę pedagogai dirba kartu su steigėjais, siekdami rengti 

švietimo sektoriaus lyderius bei suteikdami jiems ir švietimo sistemai vystymosi galimybes. Tai 

apima tęstines akredituotas programas, vienos dienos kursus, problemines tikslines konferencijas 

praktikos klausimais. Pvz., 2006 metais apie 2000 mokytojų atvyko į vasaros mokyklą diskutuoti 

apie švietimo problemas ir iššūkius. 

Nacionalinė Slovėnijos švietimo lyderystės mokykla. Slovėnija lyderystės mokymus pradėjo 

1995 metais ir šiuo metu vykdo pirminius, įvadinius ir praktinius (mokymosi praktikoje) mokymus 

per Nacionalinę švietimo lyderystės mokyklą, kurią lanko patyrę pedagogai, mokytojai ekspertai ir 

mokyklų direktoriai (Koren, 2007). Lyderių rengimas ir vystymas koncentruojasi į kelias uţduotis:  

 mokyklų direktorystės licencijavimo programos įgyvendinimą; 

 naujai paskirtų mokyklų direktorių mentorystę; 

 mokyklų lyderių mokymąsi iš praktikos ir darbo vietose bei konferencijas jiems; 

 besimokančių mokyklų tinklų kūrimą ir plėtotę (programa remiasi mokyklos efektyvumo 

ir mokyklos tobulinimo konceptais); 

 naujų nuostatų į švietimą lyderystei mokyklose vystymą: lyderystė mokymuisi, veiklos 

tyrimas patyrusiems pedagogams ir mokytojams ekspertams; 

 ţurnalo “Lyderystė švietime” publikavimą; 

 tyrimus švietimo, švietimo politikos ir lyderystės srityse.  
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Nacionalinė švietimo lyderystės mokykla išskyrė tokias mokyklų direktoriams svarbias 

kompetencijas (Jurše ir Tominc, 2008):  

 gebėjimas analizuoti ir sintezuoti; 

 pajėgumas (capacity) mokytis;  

 problemų sprendimas;  

 pajėgumas taikyti ţinias praktikoje;  

 pajėgumas adaptuotis naujose situacijose;  

 rūpinimasis kokybe;  

 informacijos valdymo įgūdţiai; 

 gebėjimas dirbti autonomiškai;  

 darbas komandoje; 

 kūrybiškumas;  

 sprendimų priėmimas;  

 iniciatyvumas ir entreprenerystės dvasia;  

 kitų šalių kultūrų ir papročių supratimas;  

 įvairovės/skirtumų (diversity) ir multikultūriškumo pripaţinimas; 

 gebėjimas virbti tarptautiniame kontekste;  

 lyderystė;  

 tyrimo įgūdţiai;  

 projektų kūrimas ir vadyba;  

 antrosios kalbos ţinios; 

 kaitos vadyba;  

 mokymasis mokytis; 

 etikos principų supratimas ir poveikis verslo organizavimui; 

 makro ir mikroekonomikos elementų poveikio identifikavimas verslo organizacijai; 

 atitinkamų instrumentų identifikavimas ir naudojimas; 

 funkcionalių organizacijos sričių identifikavimas;  

 finansinių sistemų ir buhalterijos/sąskaitybos supratimas ir naudojimas; 

 atitinkamų programinių įrangų identifikavimas ir eksploatavimas; 

 organizacijos valdymo planavimas ir kontrolė; 

 veiklos rezultatų vertinimas, vertinimo kriterijų apibrėţimas ir aplinkos analizė; 

 technologinių pagrindų suvokimas;  

 darbo patirtis uţsienyje.  

  

Nyderlandų mokyklų lyderių akademija. Nyderlandų mokyklų lyderių akademija 

(Netherlands School Leaders Academy/NSA) fokusuojasi į lyderystės vystymo problemas. Ši 

akademija yra profesinis organas, atstovaujantis mokyklų vadovus (Bal ir de Jong, 2007). Šios 

akademijos darbas orientuotas į mokyklų direktorių rengimą ir registravimą. Taip pat akademija 

sudarė sąrašą kompetencijų mokyklų direktoriams.  

Airijos lyderystės vystymas mokykloms. Lyderystės vystymas mokykloms (Leadership 

Development for Schools) yra formalus konstitucinis organas, skirtas mokyklų lyderių ir direktorių 

kompetencijų vystymui bei kvalifikacijos tobulinimui. Ši institucija bendradarbiauja su mokyklomis 

ir Švietimo ir mokslo departamentu.  

Aukštojo mokslo institucijos lyderystės vystymo programų realizavime. Įvairiose OECD 

šalyse realizuojamos įvairios lyderystės programos mokyklų direktoriams ir lyderiams, siekiant 

vystyti lyderystės įgūdţius. Universitetai kuria ir vykdo programas, kurias realizuoja savarankiškai, 

suteikdami mokyklų direktoriams ir kitiems mokyklų lyderiams mokymosi kreditus. Tokias 

mokymo programas taip pat gali vykdyti ir savivaldybės, bendradarbiaudamos su universitetais. 

Toks modelis realizuojamas Švedijoje, kur vykdoma nacionalinė lyderystės rengimo programa 
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universitetams bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Suomijoje universitetinio lygmens pobaziniai 

švietimo lyderystės kursai vykdomi Švietimo lyderystės institute (Institute of Educational 

Leadership) Jyväskylä universitete. Tokią studijų programą šis universitetas pradėjo vykdyti 2000 

metais mokyklų direktoriams ir švietimo lyderiams, siekiant vystyti jų kompetencijas lyderystėje ir 

realizuojant praktinius lyderystės mokymus. Adekvačias programas pradėjo vykdyti Turku, 

Helsinkio, Vaasa, Laplandijos ir Oulu universitetai. Suomijoje neegzistuoja vieningi reikalavimai ir 

reglamentai ar instrukcijos, todėl lyderystės programos turi individualizuotas skirtingas kryptis ir 

labai skirias viena nuo kitos. Danijoje realizuojama nauja magistro lygmens studijų programa 

lyderystės srityje švietimo institucijoms, kurią vykdo Danijos švietimo universitetas (Danish 

University of Education), bendradarbiaudamas su Kopenhagos verslo mokykla (Copenhagen 

Business School). Šio kurso tikslas – suteikti studentams tyrimais grįstą tęstinį ugdymą, kuris 

padeda profesionalizacijai lyderystės veikloje. Studentai įsisavina ţinias, kurios gali formuoti 

pagrindą kaitos lyderystei bei įţvalgas apie pedagoginį ir akademinį mokymą, stiprinantį lyderystę, 

vystant ir plėtojant pedagoginę praktiką. 

Kitos nuostatos. Universitetai daugelyje OECD šalių turi ekspertizę/patirtį vykdyti profesinį 

rengimą. Kai kurios programos kritikuojamos dėl per didelio ‚teoriškumo„ arba atotrūkio nuo 

praktikos. Partnerystė su mokyklomis, nepelno ar privačiomis konkuruojančiomis programomis, 

privačiomis firmomis ar nacionalinių akademijų, kurias finansuoja Vyriausybė, poreikis aktualėja. 

Bet kuriuo atveju, organizacijos patiekia programas, daugelio OECD valstybių vyriausybės 

pasirinko įgyvendinti mechanizmus kaip standartus ir taikyti stebėsenos vertinimus bei 

reglamentuoti programų kokybę. Didelė lyderystės programų tiekėjų apimtis rengime įvairiose 

OECD šalyse ir sunkumai matuojant indėlio lygmenį, padarė įtaką kai kurioms šalims ir jos įsteigė 

skirtingų tipų kokybės kontrolės institucijas bei įgyvendino skirtingus mechanizmus.  

Nyderlanduose Mokyklos lyderių akademija (School Leaders Academy) apibūdina ir vertina 

švietimą bei rengimą pirminiam ugdymui, naudodama „profesionalizacijos indikatorių„. Suomijoje 

vertinimo procedūros vykdomos realizuojant skirtingų tipų rengimą. Šioje šalyje Nacionalinė 

Švietimo Taryba (National Board of Education) renka informaciją į rengimo tiekėjų programas 

pradţioje ir pabaigoje, prašydami, kad kiekvienas mokymų dalyvis uţpildytų grįţtamąjį ryšį ir 

demografinę/bazinę informaciją apie save. To reikalaujama iki apmokėjimo rengimo programos 

tiekėjams ir naudojama vyriausybinio lygmens kokybės uţtikrinimui. 

Bavarijoje (Vokietijoje) viešųjų ir privačių institucijų bendradarbiavimas vyksta 

realizuojant lyderystės mokyklą, kurią inicijavo būtent šio tipo institucijos 2006 metais (Modus F 

iniciatyva), siekdamos tobulinti inovatyvius mokyklos lyderystės konceptus ir kurti ryšius tarp 

švietimo institucijų ir privačių įmonių. Toks poreikis išryškėjo mokyklų lyderiams didėjant 

mokyklų autonomijai Bavarijoje. Švietimo paramos paktas (The Pact for Education Foundation 

(Stiftung Bildungspakt)) yra viešų ir privačių institucijų bendradarbiavimo rezultatas, realizuotas 

2000 metais, apėmęs bendradarbiavimą tarp Bavarijos švietimo ir kultūros reikalų ministerijos (The 

Bavarian Ministry of Education and Cultural Affairs) bei 130 privataus sektoriaus partnerių nuo 

lokalių kompanijų iki tarptautinių korporacijų. 

Metodologija ir turinys. Instruktuojantis dizainas ir metodai skiriasi įvairiose šalyse 

realizuojamose lyderystės programose. Kai kurios programos koncentruojasi į tvirtinamąsias ţinias 

(ţinojimas ‚kas„), o kiti koncentruojasi į procedūrines ţinias (ţinojimas ‚kaip„). Bet egzistuoja 

poreikis parengti lyderius, kurie yra išprusę, apsiskaitę ir praktiškai efektyvūs. Teorinis ar 

akademinis darbas papildomas eksperimentavimu, problemų sprendimu ir klinikiniu mokymusi bei 

patirtimi. Darbas grupėse, tinklai, ugdymas, mentoriavimas yra bruoţai daugelyje šalių 

realizuojamų programų bei tarnauja įtraukimui besimokančiųjų intensyviai į jų mokymosi vadybą 

bei jų turimų ţinių ir įgūdţių pagrindimui ir vystymui realiame pasaulyje, praktikos ir kitos 

reikšmingose įstaigose.  

Ikipraktinių/ikipatyriminių ir įvadinių programų turinys varijuoja nuo ţinių ir įgūdţių 

vystymo, orientuojantis į bazinį teisinį, administravimo ir vadybos turinį, kuris turi funkcionuoti 

baziniame lygmenyje mokyklinėje organizacijoje (Austrijos ir Belgijos Flamandų bendruomenės 
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mokyklos), vystant išmintingą pedagoginę lyderystę, galinčią pakelti mokyklą ir moksleivių 

mokymosi standartus į aukštesnį lygmenį (Šiaurės Airija).mokymų turinys gali remtis tradicinėmis 

vadybos disciplinomis (Vengrija ir Korėja) ar individualiais mokyklos kontekstais, papildytais 

ugdymu ir instruktavimu (Anglija). Dauguma programų realizuojamos mišriuoju (derinančiu 

nuotolinį ir tradicinį mokymą/si) teoriniu ir praktiniu mokymu/si. 

Profesinis vystymas (-is) darbo vietoje taip pat skiriasi pagal įvairias dimensijas OECD 

šalyse. Mokymų turinys gali koncentruotis į bendrinę lyderystės kompetenciją, instrukcinės 

lyderystės pajėgumus ar dominančios temos problemomis, teisiniais prioritetais ar neatidėliotinomis 

lokaliomis problemomis. Kai kurios programos koncentruojasi į vieną dimensiją ar kitą, o kitos 

apima įvairius įvardytų aspektų komponentus. Lyderystės programos turinys atliepia daugelio 

OECD šalių imperatyvus/būtinybes ir kontekstualius bruoţus, apimant nacionalinę kultūrą ir 

tradicijas, prioritetus, pedagogines tradicijas ir lūkesčius apie individualų ir socialinį rezultatyvumą:  

Anglijoje lyderystės pajėgumo kūrimas atliepia rigidiškus centralizuotus standartus, 

atskaitomybę ir lokalių mokyklų valdymą, kaip švietimo politikos prioritetus. Programą realizuoja 

Nacionalinė mokyklų lyderystės kolegija (National College for School Leadership), kurią finansuoja 

valstybė. Šioje kolegijoje realizuojama lyderystės programa orientuota į įvairias mokyklų direktorių 

karjeros stadijas, mokyklos kontekstą ir lyderystės lygmenį mokykloje ar švietimo sistemoje. 

Programos grindţiamos mokyklos lyderystės teorija, yra orientuotos į praktiką ir taikomosios. 

Austrijoje, kurioje vienas iš švietimo tikslų yra maţinti tradicinius įpročius, susijusius su 

biurokratine nuostata ir kontrole, siekiama proaktyvios, savitikslinės ir bendradarbiaujančios 

lyderystės. Todėl Vyriausybė įsteigė Lyderystės Akademiją, kurios veikla koncentruojasi į 

pagrindinių lyderystės įgūdţių ir entreprenerinių bruoţų vystymą mąstyme ir įgūdţiuose. Švedijoje 

nacionalinė mokyklų direktorių/vadovų rengimo programa remiasi nuostata, kad programa turi būti 

realizuojama regioniniuose centruose bei koncentruotis į teorinio ir praktinio turinio, didaktikos ir 

dalyvaujančio mokymosi nuostatų integravimą. Nacionalinės tradicijos keičia mokymų turinį ir 

Prancūzijoje. Šioje šalyje mokyklų direktorių rengimo programų tikslas yra parengti absolventus, 

kurie galėtų atstovauti ar skleistų pagrindines šalies ir visuomenės vertybes. O anglakalbėse šalyse 

siekiama produkuoti techninę kompetenciją, kuri uţtikrina nacionalinės švietimo politikos tikslų 

realizavimą.  

Prasminga suvokti bei pripaţinti, kad nė vienas administravimo kompetencijų rinkinys 

nebus efektyvus visose skirtingose mokyklose ir socialiniuose kontekstuose (Davis ir kt., 2005). 

Skirtingų tipų įgūdţių reikia, pvz., lyderiaujančioms rajoninėms provincijos lygmens mokykloms ir 

didelėms miesto ar regiono mokykloms, profesiniams centrams. Egzistuoja plačiai paplitusi 

nuostata, kad lyderystės konstruktai gali būti pritaikomi plačiai įvairiose kultūrose kartu su 

kultūriniam kontingentui specifiškų vertybių bei elgsenos pagal tai, kokiuose specifiniuose 

kontekstuose tuos lyderystės konstruktus siekiama įgyvendinti. Toks argumentas gali tikti 

kontekstiniam lygmeniui, kas apima šalį, visuomenę ar mokyklą. Tačiau reikia atskirti pagrindinius 

įgūdţius ir lokaliai kontekstualizuotus įgūdţius, nes tokia atskirtis yra reikšminga, prisiimant naujus 

lyderystės vaidmenis (ERS, 2000).  

Sėkmingam ikipraktiniam rengimui lyderystės srityje pagrindiniai elementai yra tokie:  

 nuoseklus curriculum, kuris orientuotas į valstybę ir profesinius standartus, kurie 

fokusuojasi į ugdomąją lyderystę ir mokyklos tobulinimą;  

 aktyvus į studentą orientuotas ugdymas ir instruktavimas;  

 socialinė ir profesinė parama, formalizuotas mentoriavimas ir patarimai;  

 staţuočių parengimas. 

Sėkmingas mokyklų direktorių rengimas orientuotas į mokymosi tęstinumą, kuris apima 

ikipraktinį pasirengimą, įvadinį mokymąsi ir mokymąsi praktikoje. Tokių mokymų pagrindiniai 

elementai yra šie:  

 Lyderystės mokymasis remiasi praktika, apima klasės praktikos analizę, superviziją ir 

profesinį vystymą, taikant stebėjimą darbo vietoje;  
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 Kolegiško mokymosi tinklai, apimantys mokyklų direktorių tinklus, studijavimo grupes ir 

mentoriavimą ar ugdymąsi porose, siūlant praktikos bendruomenėms paramą esamais ištekliais.  

Daugelyje OECD šalių esminis atrankos kriterijus mokytis direktorių rengimo kursuose yra 

„turėti mokytojo kvalifikaciją‟. Naujoje Zelandijoje formali mokytojo kvalifikacija neprivaloma, 

bet atrinkti kandidatai turi būti uţsiregistravę kaip mokytojai. Kai kuriose OECD šalyse kandidatai į 

mokyklų direktorius privalo turėti kelių meto mokytojavimo patirties. Išimtys daromos Anglijoje, 

Portugalijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Anglijoje sėkmingas Nacionalinės direktorystės 

profesinės kvalifikacijos institucijos tiekiamos programos baigimas yra esminis atrankos į mokyklų 

direktorius kriterijus ir Portugalijoje kandidatai privalo baigti mokymus apie mokyklų vadybą ar 

įrodyti, kad turi vadybinės patirties. Švedijoje kandidatai turi įrodyti, kad turi ‚pedagoginių įţvalgų„ 

ir truputį patirties švietime. Norvegijoje lokalios valdţios institucijos nusprendţia dėl atrankos 

kriterijų. Danijoje siūloma, kad ne visų mokyklų direktoriai turi būti mokytojai, jei turi įgiję 

pedagoginių kompetencijų ir jau dirba mokyklos lyderystės komandoje. Šiaurės Airijoje regioninis 

rengimo padalinys laikosi nuostatos, kad naujai kandidatuojantys mokyklų direktoriai turi įgyti 

mokytojo kvalifikaciją, nes jiems neturint šios kvalifikacijos, blogės pedagoginio darbo pajėgumas 

ir kokybė. Nyderlanduose į mokyklų direktorius gali kandidatuoti asmenys, neturintys mokytojo 

kvalifikacijos, netgi nedirbantys švietimo sistemoje (Bal ir de Jong 2007). Švedijoje mokyklų 

direktoriais gali būti įdarbinti asmenys, kurie neturi pedagoginės kvalifikacijos (tačiau tokie 

precedentai šioje šalyje atsitinka retai, pvz., 2005 metais tokių direktorių visoje Švedijoje tebuvo 

3%; tokį procentą sudarė asmeny,s turintys psichologo, karininko ar vadybininko kvalifikacijas). 

Austrijoje, Korėjoje ir Ispanijoje šalia mokytojo kvalifikacijos ir praktinės patirties didelę 

reikšmę turi asmens amţiaus, siekiant uţimti mokyklos direktoriaus postą – jauni ţmonės šiose 

šalyse turi menkus šansus tapti mokyklų vadovais. 

Papildomi kriterijai asmenims, kandidatuojantiems į mokyklos direktoriaus poziciją. 

Austrijoje, Danijoje, Airijoje, Izraelyje, Šiaurės Airijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje asmenims, 

kandidatuojantiems į mokyklos direktoriaus poziciją, būtina vadybinio darbo ir lyderystės veiklos 

patirtis, papildomai reikalingos akademinės ir kitos kvalifikacijos (Austrija, Airija, Šiaurės Airija 

Portugalija ir Ispanija), tarpasmeniniai ir asmeniniai įgūdţiai (Austrija, Danija, Airija ir Šiaurės 

Airija), vizija ir vertybės mokyklos lyderystei (Austrija, Danija, Airija ir Izraelis) bei darbo 

siūlymų mokyklos tobulinimui kokybė (Austrija, Danija, Airija ir Izraelis). Viktorijoje 

(Australijoje) priimant kandidatus į mokyklos direktoriaus poziciją, buvo sukurta kriterijų sąranga: 

 Techninė lyderystė: demonstruojamas pajėgumas efektyviai optimizuoti mokyklos 

finansinius, fizinius ir ţmoniškuosius išteklius, remiantis vadybos praktika ir organizacinėmis 

sistemomis bei procesais, kurie daro įtaką mokyklos vizijos ir tikslų įgyvendinimui.  

 Ţmogiškoji lyderystė: demonstruojamas gebėjimas kurti saugią, tikslingai dirbančią ir 

įtraukiančią aplinką bei gebėjimas vystyti konstruktyvius ir pagarbius santykius su personalu, 

studentais, tėvais ir kitais steigėjais.  

 Švietimo lyderystė: demonstruojamas pajėgumas lyderiauti, valdyti ir monituruoti 

(vykdyti stebėseną) mokyklos tobulinimo procesą, remiantis šiolaikiniu ir kritiniu supratimu apie 

mokymosi procesą ir jo tobulinimą, stiprinant aukštos kokybės mokymą ir mokymąsi kiekvienoje 

mokyklos klasėje.  

 Simbolinė lyderystė: demonstruojamas pajėgumas modeliuoti įvairias vertybes bei 

elgsenas mokyklai ir bendruomenei, apimant atsidavimą ir įsipareigojimą kurti ir formuoti darnias 

bei efektyvias profesinio mokymosi bendruomenes mokykloje ir visuose švietimo sistemos 

lygmenyse.  

 Kultūrinė lyderystė: supratimas apie efektyvios mokyklos charakteristikas ir 

demonstruojamas pajėgumas lyderiauti mokyklos bendruomenėje, stiprinant bei įgyvendinant 

ateities viziją, kuri remiasi bendrais tikslais ir vertybėmis, kurios sąlygoja įsipareigojimą 

darbdaviams realizuoti visų moksleivių potencialą.  
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 Bendruomenės kriterijus: suteikia mokyklos tarybai (ar komitetui, jei mokykloje nėra 

tarybos) galimybes formuoti kriterijų pagal specifinį kontekstą ir lyderystės poreikius konkrečioje 

mokykloje. 

Mokyklų direktorių karjeros galimybės. Vengrijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje mokyklų 

direktoriai turi fiksuotos laikotarpio sutartį, bet jie turi būti kadenciją einančiais mokytojais 

konkrečioje mokykloje. Tokiu atveju po direktorystės kadencijos šie asmenys vėl galės grįţti į 

mokytojo poziciją. Tačiau daugelyje OECD šalių asmeniui po direktoriavimo kontrakto pabaigos 

yra sudėtinga grįţti į mokytojo poziciją. Austrijoje kai kurie mokyklų direktoriai aplikuoja uţimti 

inspektoriaus poziciją ar siekia kito aukštesnio lygmens pareigų. Nesuteikiant mokyklų lyderiams 

galimybių grįţti į mokytojo poziciją reiškia iššvaistyti potencialius išteklius, kurie galėtų tobulinti 

kitų lyderystę mokyklose. Švedijoje mokyklų direktorių pozicijos apima fiksuotą kontrakto laiką, 

tačiau šiems asmenims, baigus direktorystės veiklas, garantuojamas darbas savivaldybėje, bet ne 

grįţimas į mokytojo poziciją. Argumentas yra mokyklos direktoriaus veiklos metu patirtas aukšto 

lygmens stresas ir konfliktų patirtys bei mokyklos lyderio pozicijai keliami reikalavimai. 

Flamandiškoje Belgijos dalyje mokyklų direktoriai gali prisiimti mokyklų bendruomenių 

direktoriaus vaidmenį, kuris apima darbą su keliomis kaimyninėmis mokyklomis, kurios 

tarpusavyje bendradarbiaujant dėl konkrečių problemų, pvz., karjeros vadovo moksleiviams, kursų 

tiekimo kokybės, specialiųjų mokymosi poreikių ir kt. Šie direktoriai nuolatos dirba ir su 

bendraisiais tobulinimo tikslais kuruojamose mokyklose. Mokyklų bendruomenių direktoriaus 

ekspertinė patirtis gali atlikti svarbų vaidmenį įgalinant mokyklas bendradarbiauti (Day ir kt., 

2008). Anglijoje Lyderystės vystymo sąranga (Leadership Development Framework), sukurta 2007 

metais, pateikia programų ir standartų įgyvendinimo būdus, kurie gali būti taikomi visos mokyklos 

direktoriaus karjeros metu. Paskutinėje sąrangos stadijoje būdai siūlo eilę tobulinimo ir plėtotės 

galimybių patyrusiems mokyklų direktoriams. Pvz., plėtotės programa konsultuojamajai lyderystei 

skatina mokyklų vadovus maţiausiai penkerius metus prisiimti kitų mokymosi lengvinimo 

lyderystės poziciją. Programa remiasi į klientą orientuotu konsultavimu. Programos vertinimo metu 

atrasta, jog ji buvo sėkminga kuriant vaidmenis, kurie suteikia paramą mokytojams ekspertams ir 

mokyklų direktoriams bei siūlo iššūkius, kurie būtini tobulinant veiklas (Earley ir Weindling, 2006).  

Lyderystės iššūkis yra tobulinti esamą lyderystę ir ją realizuoti darniai. Daugelyje OECD 

šalių lyderystės darbo jėga sensta. Mokyklos lygmens įsitraukimas į lyderystę yra esminis, siekiant 

kontekstualizuoti mokyklų direktorių įdarbinimo procesus, konkretūs ţingsniai švietimo sistemoje 

yra aktualūs: apsispręsti dėl mokyklų direktorių atrankos kriterijų; planuoti lyderystės sėkmę; 

pateikti daugiau elementų, pagal kuruos galima vertinti kandidatus į mokyklų direktorius; pateikti 

rekomendacijas ir realizuoti rengimą asmenims, kurie dalyvauja įdarbinimo į mokyklų direktorių 

poziciją, panelėse. 
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IŠVADOS 

 

1. Atlikus mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumų užsienio šalyse 

analizę išryškėjo:  

Tarptautiniu mastu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nėra vieningos ir 

tapačios. Vienose šalyse mokyklų vadovams yra privalomas kvalifikacijos tobulinimas  

(Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija, Prancūziškoji Belgijos dalis, Izraelis, Portugalija, 

Škotija, Anglija, Ispanija, Korėja, Slovėnija), kitose šalyse tai yra jų pasirinkimo reikalas ir 

sprendimus dėl poreikio mokyklos vadovams tobulintis priimta mokyklų steigėjai ir mokyklų 

tarybos ar nacionalinės valdymo struktūros (savivaldybės, ministerijos) (Danija, Norvegija, 

Suomija, Švedija, Nyderlandai, Flamandiškoji Belgijos dalis, Šiaurės Airija, Prancūzija, Vengrija, 

Airija, Naujoji Zelandija). Valstybėje egzistuojančios vyriausybinės valdymo struktūros 

(ministerijos), kurios rūpinasi mokyklų veiklos kokybe, apibrėţia/suformuoja nacionalines 

programas, bendradarbiaudamos su lokaliomis savivaldybėmis bei plėtoja iniciatyvas, siekiant 

uţtikrinti, kad mokyklų vadovai dalyvautų šiuose tobulinimo/si procesuose. Šalyse, kuriose 

direktoriavimo kadencija nėra skiriami vienai kadencijai, turi būti randamas kompromisas tarp 

mokyklos vadovo ir steigėjų dėl investavimo į mokyklų vadovų tobulinimąsi. Taip pat pastangos 

turi būti dedamo rasti tinkamus kandidatus. 

Visų šalių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo/si sistemas vienija bendra 

terminologija: mokyklos vadovas vadinamas mokyklos direktoriumi ir lyderiu, mokyklos 

direktoriaus veikla įvardijama direktoryste, kurios funkcija yra lyderystė ir visose uţsienio šalių 

sistemose pagrindinis dėmesys skiriamas vadovo tobulinimuisi administravime, teisėje, biudţeto ir 

personalo valdyme. Mokyklų vadovų tobulinimasis vadinamas direktorių rengimu arba 

pasirengimu direktorystei (kai mokytojai ekspertai, turintys ilgametę pedagoginę patirtį ketina 

kandidatuoti į mokyklos direktoriaus postą, todėl mokosi pasirengiamuosiuose mokymuose) arba 

lyderystės mokymu/si (kai mokyklų vadovai jau pradėjo eiti mokyklos direktoriaus pareigas bei 

mokosi įvadiniuose lyderystės kursuose arba plėtoja kompetencijas, jau turėdami praktinę 

lyderystės patirtį, mokymosi darbo vietoje principu realizuojamuose kursuose).  

Kiekvienoje šalyje yra sukurta mokyklų vadovų kompetencijų sąranga, į kurią yra orientuoti 

kiekvienoje šalyje realizuojami mokyklų vadovų mokymai.  

 

2. Atsakant į klausimus: “Ar mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas užsienio šalyse 

yra decentralizuotas? Ar yra sričių, kurios būtų organizuojamos ir teikiamos centralizuotai?“ 

galima teigti, kad:  

Kai kuriose šalyse mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimas yra decentralizuotas, kaip antai 

JAV, Australijoje, Naujoje Zelandijoje mokyklų direktorių mokymus realizuoja universitetai; 

Danijoje mokyklų vadovų rengimu uţsiima universitetai, rengimo institutai ar nepriklausomi 

mokymų tiekėjai, Airijoje mokyklų vadovus ugdo Pedagoginiai universitetai ar kolegijos, kurie 

bendradarbiauja su nespecializuotais universitetais. Kitose šalyse mokyklų vadovų rengimas yra 

vidutiniškai centralizuotas koncentruojant mokymų realizavimą tik universitetuose (Izraelis, 

Portugalija), Regioniniame rengimo padalinyje (Šiaurės Airija), institucijoje, kuri priklauso 

savivaldybei, bendradarbiaujant su universitetu ar rengimo institutu (Suomija). Stipri centralizacija 

egzistuoja Ispanijoje, kurioje mokyklų vadovų rengimas reguliuojamas yra Švietimo ministerijos, 

Slovėnijoje, kurioje mokyklų vadovų mokymai vyksta Lyderystės akademijoje. 

Programos mokyklų vadovų tobulinimui/si rengiamos pagal centralizuotai kiekvienoje 

šalyje sudarytas visai šaliai privalomas mokyklų vadovų kompetencijų sąrangas. Uţsienio šalyse 

mokyklų vadovų programos yra inicijuojamos ir remiamos visos švietimo sistemos partneriaujant 

su universitetais, lokaliomis savivaldybėmis ir kitais aktualiais partneriais.  
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3. Atlikus mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo formų analizę, galima teigti, kad: 

Visi uţsienio šalyse mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai vyksta stacionariu 

būdu, kuriame atskirais komponentais yra savarankiškas mokymasis, kursinio darbo rengimas, 

staţuotės, projekto rengimas. Tačiau konsultacijos su paskirtais mentoriais kiekvienam kursuose 

besimokančiam mokyklos vadovui gali vykti distanciniu būdu, naudojant įvairias IKT priemones.  

Mokyklų vadovams teikiamos mokymo/si programos skirstomos į tris tipus: ikipraktikinės, 

įvadinės ir mokymosi darbo vietoje. Visų trijų tipų programas vykdo Anglija, Suomija, Izraelis, 

Šiaurės Airija, Slovėnija. Dviejų tipų programas – ikipraktinę ir mokymosi darbo vietoje vykdo 

Australija ir Ispanija; ikipraktinę ir įvadinę programas pateikia tik Škotija; įvadinę ir mokymosi 

darbo vietoje programas realizuoja Danija, Airija, Naujoji Zelandija, Švedija. Tik ikipraktines 

programas vykdo Belgijos Flamandiškoji ir Prancūziškoji dalys, Korėja; tik mokymosi praktikoje 

programas realizuoja Čilė, Nyderlandai, Norvegija ir Portugalija.  

 

4. Atsakant į klausimą “Kokios tematikos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programos yra teikiamos?“ išryškėjo, kad:  

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos koncentruojasi į administravimo, 

teisės, vadybos ir didaktinius klausimus. Specifiškai, temos siejamos su teisiniais mokyklos 

lyderystės aspektais, ţmogiškųjų išteklių valdymu, finansų valdymu, biudţeto paskirstymu, 

curriculum valdymu, specifinius lyderystės tipus (ugdomąją lyderystę, bendruomeninę lyderystę, 

numatančią lyderystę). Kursų turinys siejamas su valstybėje priima mokyklų vadovų kompetencijų 

sąranga idant mokyklų lyderiai realizuotų ugdymą, formuotų organizaciją, kuri reikalauja ir remia 

aukščiausio lygmens ugdymą bei yra orientuota į moksleivių mokymąsi bei personalą; susietų 

išorinį pasaulį bei jo išteklius su mokykla ir jos darbu.  

 

5. Atsakant į klausimą “Koks numatomas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programų rezultatas?“ galima teigti, kad: 

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų rezultatas orientuotas į konkrečius 

įgyjamas kompetencijas: 

 gebėjimą naudoti nusistovėjusius akademinius standartus ir ugdymo metodus, kurie 

motyvuoja ir įtraukia į mokymąsi moksleivius; 

 prasmingų ryšių tarp abstrakčių curriculum ir realaus pasaulio dalių formavimą;  

 kūrimą ir valdymą paramos sistemos, kuri įgalina visus studentus siekti aukščiausių 

standartų ir motyvuoja fakultetą turėti aukšto lygmens lūkesčius visiems moksleiviams;  

 siekimą kaitos prioritetų, kurie gali būti matuojami ir valdomi realistiškai; 

 kūrimą įasmenintos ir rūpestingos mokyklos aplinkos, kuri padeda moksleiviams pasiekti 

aukštesnius mokymosi standartus;  

 mokslo ţinių taikymą ir mokyklos praktikos tobulinimą;  

 technologijų naudojimą vadybos ir ugdymo tikslams;  

 gebėjimą analizuoti ir sintezuoti;  

 lyderystės gebėjimus (pajėgumą mokytis ir ţinias taikyti praktikoje bei adaptuotis 

naujose situacijose; problemų sprendimą; rūpinimąsi kokybe, gebėjimą dirbti autonomiškai, 

kūrybiškai priimant sprendimus; realizuoti iniciatyvumą ir įgyvendinti entreprenerystės dvasią); 

 tarpkultūrinę kompetenciją (suprasti kitų šalių kultūras ir papročius; pripaţinti įvairovę, 

skirtumus ir multikultūriškumą; gebėti dirbti tarptautiniame kontekste);  

 tyrimų kompetencijas (duomenų rinkimas, analizėm, sintezė ir apibendrinimas); 

 projektų kūrimą ir vadybą;  

 antrosios kalbos ţinias; 

 kaitos vadybą;  

 etikos principų supratimą ir poveikį veiklos organizavimui; 

 makro ir mikroekonomikos elementų poveikio identifikavimą mokyklai; 
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 funkcionalių mokyklos sričių identifikavimą;  

 finansinių sistemų ir buhalterijos/sąskaitybos supratimą ir naudojimą; 

 atitinkamų programinių įrangų identifikavimą ir eksploatavimą; 

 mokyklos valdymo planavimą ir kontrolę; 

 veiklos rezultatų vertinimą bei vertinimo kriterijų apibrėţimą ir aplinkos analizę; 

 technologinių pagrindų suvokimą.  

 

6. Atsakant į klausimą “Pagal kokius kriterijus diferencijuojamos mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo programos?“ išryškėjo, kad: 

Specifinių kriterijų,pagal kuriuos diferencijuojamos mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo programos neegzistuoja. Tačiau tipinės trys formos ar mokymų tipai – ikipraktinis, 

įvadinis ir mokymosi praktikoje – turi slenkstinius kriterijus, kuriais remiantis mokyklų vadovai 

priimami juose mokytis: ikipraktiniuose mokymuose/kursuose kviečiami dalyvauti patyrę 

mokytojai ekspertai, kurie mokykloje prisiimdavo lyderystės atsakomybes, mokyklos vadovo 

komandoje dirbę administracijos ţmonės, turintys pedagoginės/mokymo ir pirminės vadybos bei 

administravimo patirties; įvadiniuose kursuose mokosi pradėję kadenciją mokyklų vadovai ir jie turi 

būti išklausomi pirmaisiais trimis vadovavimo mokyklai metais; mokymosi praktikoje ar darbo 

vietoje kursai orientuoti į patyrusius mokyklų vadovus, kurie turi kelerių metų patirtį 

administravime ir vadyboje mokyklos mastu. Sėkmingas mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas orientuotas į mokymosi tęstinumą, kuris apima ikipraktinį pasirengimą, įvadinį 

mokymąsi ir mokymąsi praktikoje. Tokių mokymų pagrindiniai elementai yra lyderystės mokymasis 

ir kolegiško mokymosi tinklai. 

Uţsienio šalyse mokyklų vadovai taip pat skatinami įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį 

administravimo kryptyje arba šveitimo lyderystėje, gaunant vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.  

 

7. Išanalizavus, kuo skiriasi kvalifikacijos tobulinimo programos, teikiamos skirtingoms 

dalyvių grupėms, išryškėjo, kad: 

Skirtingose šalyse realizuojamas skirtingas tobulinimo programų, tiekiamų mokyklų 

vadovams, turinys. Apibendrintai galia teigti, jog ikipraktinių/ikipatyriminių ir įvadinių programų 

turinys varijuoja nuo ţinių ir įgūdţių vystymo, orientuojantis į bazinį teisinį, administravimo ir 

vadybos turinį, kuris turi funkcionuoti baziniame lygmenyje mokyklinėje organizacijoje, vystant 

išmintingą pedagoginę lyderystę, galinčią pakelti mokyklą ir moksleivių mokymosi standartus į 

aukštesnį lygmenį. Mokymų turinys gali remtis tradicinėmis vadybos ar individualiais mokyklos 

kontekstais, papildytais ugdymu ir instruktavimu. Dauguma programų realizuojamos mišriuoju 

(derinančiu nuotolinį ir tradicinį mokymą/si) teoriniu ir praktiniu mokymu/si. Profesinis vystymą (-

sis) darbo vietoje taip pat skiriasi pagal įvairias dimensijas uţsienio šalyse. Mokymų turinys gali 

koncentruotis į bendrinę lyderystės kompetenciją, instrukcinės lyderystės pajėgumus ar 

dominančios temos problemas, teisinius prioritetus ar neatidėliotinas lokalias problemas. Programos 

turinys atliepia daugelio uţsienio šalių kontekstualius bruoţus, apimant nacionalinę kultūrą ir 

tradicijas, prioritetus, pedagogines tradicijas ir lūkesčius apie individualų ir socialinį rezultatyvumą.  

 

8. Atsakant į klausimus “Kokios yra mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų 

kokybės užtikrinimo sistemos? Ar yra naudojami išorinio kokybės vertinimo ir užtikrinimo 

mechanizmai?“, galima teigti, kad: 

Kokybės uţtikrinimo sistemas kuria ir išorinio kokybės vertinimo bei uţtikrinimo 

mechanizmus kuruoja šalyse sukurtos specialios komisijos ar tarybos, kurias sudaro tyrėjai, 

mokslininkai, nacionalinių organizacijų bei asociacijų atstovai, mokytojai ekspertai, o jų paskirtis 

yra sistemiškai ir vieną kartą per metus tikrinti mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų 

realizavimo kokybę ir identifikuoti poreikį šių programų kaitai, orientuojantis nacionalinius šalies 

prioritetus, susijusius su šveitimo lyderystės realizavimu, vertinimu ir tobulinimu.  
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9. Atsakant į klausimą “Kokią užsienio šalių mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

patirtį galima būtų pritaikyti Lietuvoje?“, galima rekomenduoti: 

Lietuvoje prasminga būtų turėti vieną Nacionalinę Lyderystės Akademiją (kokios egzistuoja 

Slovėnijoje) arba Nacionalinę mokyklų lyderystės kolegiją (kokia yra įkurta Anglijoje), 

finansuojamą valstybės ir besirūpinančią:  

 mokyklų vadovų karjera,  

 kvalifikacijos tobulinimu,  

 talentingų mokyklų direktorių paieška,  

 bendradarbiaujančią su universitetais bei kolegijomis dėl mokymo ar rengimo programų 

formatų ir skirtingų jų tipų mokyklų vadovams,  

 mokyklų vadovų mentorių rengimu konsultacinės bei kvalifikacinės paramos jiems 

teikimu;  

 magistratūros programų mokyklų vadovams inicijavimu bei jų stebėsena, 

bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis;  

 tyrimų mokyklos lyderystės, direktorystės ir vadovavimo bei administravimo klausimais 

realizavimu; 

 staţuočių mokyklų vadovams parinkimu ir stebėsena šalyje bei uţsienio šalyse;  

 bendradarbiavimu su vyriausybinėmis struktūromis mokyklų vadovų kompetencijų, 

veiklų standartų, lyderystės politikos ir kokybės klausimais. 

 

IV. NE ŠVIETIMO SRIČIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO SISTEMŲ ANALIZĖ 

 

1. VALSTYBĖS TARNYBOS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Esminė administravimo sistemos veiklos ir jos reformų sėkmės sąlyga yra valstybės 

institucijose dirbančių tarnautojų profesionalumas, tiesiogiai veikiantis viešųjų institucijų veiklos 

efektyvumą, administravimo kokybę bei piliečių nuostatas ir pasitikėjimą valstybės valdymo 

sistema. Europos Sąjungos dokumentuose administraciniai Lietuvos viešojo sektoriaus gebėjimai 

buvo ir yra vertinami kaip viena iš tobulintinų integracinių procesų struktūrinių dalių. Vienas iš 

administracinių gebėjimų stiprinimo prioritetų yra profesionalios valstybės tarnybos raidos 

tobulinimas, itin reikšmingą vietą skiriant horizontaliems administracinių gebėjimų plėtros 

principams bei sistemingam kvalifikacijos kėlimui ir lavinimui (Raipa ir Velička, 2003). 

Lietuvos valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo reikalavimai pastaraisiais metais buvo 

siejami su rengimusi narystei Europos Sąjungoje. Europos Komisijos kasmetiniai pranešimai 

nurodo konkrečias sritis, kuriose būtina gerinti tarpţinybinį koordinavimą, uţtikrinti sistemišką 

valstybės tarnautojų mokymą, pasiekti tokį administracinių gebėjimų lygį, kuris leistų vykdyti visas 

su naryste Europos Sąjungoje susijusias funkcijas. Valstybės tarnautojų kvalifikacija turėtų apimti 

ne tik reikiamą, dokumentais pagrįstą specialųjį pasirengimą, išsilavinimą, bet ir orientaciją į 

ateities kvalifikacinį potencialą, t. y. individualių ţmogaus polinkių, interesų, gyvenimo ir karjeros 

tikslų suaktyvinimą ir realizavimą bei ţinių deficito maţinimą per įvairius mokymus (Dainytė, 

2006). 

Kas yra valstybės tarnautojai? [...] asmenys, dirbantys institucijose, per kurias vykdomos 

valstybės funkcijos, sudaro valstybės tarnautojų korpusą. Valstybės tarnyba yra šių asmenų 

profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu. Konstitucijoje vartojama sąvoka 

“valstybės (valstybinė) tarnyba“ savo turiniu yra tapati sąvokai “viešoji tarnyba“. Konstitucijoje yra 

įtvirtinta tokia valstybės tarnybos samprata, kuri yra neatskiriamai susijusi su valstybės, kaip visos 

visuomenės organizacijos, paskirtimi uţtikrinti ţmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. 

[...] /LR Konstitucinis Teismas/ (http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-

pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html).  

http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
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Trumpa valstybės tarnybos istorija. Valstybės tarnybos istorijos faktai: 

(http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-

tarnyb.html):  

 1994 m. įsteigta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija; 

 1995 m. priimtas Valdininkų įstatymas; 

 1995 m. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijoje įsteigtas struktūrinis 

padalinys, kuriam pavestos funkcijos valstybės tarnybos srityje – Valstybės tarnybos skyrius; 

 1998 m. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos Valstybės tarnybos skyrius 

reorganizuotas į šios ministerijos Valstybės tarnybos departamentą; 

 1999 m. priimtas Valstybės tarnybos įstatymas; 

 2000 m. panaikinta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Valstybės 

tarnybos departamentas įsteigtas Vidaus reikalų ministerijoje; 

 2002 m. pakeistas Valstybės tarnybos įstatymas, įsteigtas Valstybės tarnybos 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Valstybės tarnybos valdymas (http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-

pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html): 

 Vyriausybė įgyvendina valstybės tarnybos politiką. 

 Vidaus reikalų ministras teikia Vyriausybei su valstybės tarnyba susijusių teisės aktų 

projektus; koordinuoja Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 

kontrolę; 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos: kontroliuoja šio Valstybės 

tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą vidaus reikalų ministro nustatyta 

tvarka; tvarko valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą; 

rengia su valstybės tarnyba susijusių teisės aktų projektus; uţtikrina vientisą valstybės tarnybos 

personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistemą; tvirtina valstybės tarnautojų 

mokymo programas ir vykdo jų įgyvendinimo kokybės prieţiūrą; vertina juridinius asmenis, 

siekiančius mokyti valstybės tarnautojus, ir teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl valstybės 

tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų tvirtinimo; koordinuoja valstybės tarnautojų mokymo 

strategijos įgyvendinimą; nagrinėja su valstybės tarnautojų statusu susijusius skundus; teikia 

valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas dėl šio Įstatymo ir su juo 

susijusių teisės aktų taikymo; rengia ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia 

informaciją apie valstybės tarnybą; atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatytas funkcijas. 

Valstybės tarnautojai (http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-

pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html). Valstybės tarnautojas - fizinis asmuo, einantis 

pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatyme 

nurodytą viešojo administravimo veiklą. Valstybės tarnautojo statusas - valstybės tarnautojo teisinė 

padėtis. 

Lietuvoje valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, finansuojamose iš valstybės ir 

savivaldybių biudţetų, yra 73 360 darbuotojų. Iš jų - 24 760 darbuotojų, kurių teisinį statusą 

reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, 23 600 darbuotojų, kurių teisinė statusą reglamentuoja 

Darbo kodeksas (dirbantys pagal darbo sutartis), ir 25 000 darbuotojų, kurių teisinį statusą 

reglamentuoja statutai (Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos 

ministerijos statutas, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas, Diplomatinės tarnybos įstatymas, 

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas, Specialiųjų tyrimų tarnybos 

įstatymas, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, Valstybės saugumo departamento 

statutas, Vidaus tarnybos statutas, Ţvalgybos įstatymas). 

Valstybės tarnautojų pareigybės (http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-

tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html). Valstybės tarnautojų pareigybės 

skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų vadovų, statutinių. 

http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
http://www.teisesforumas.lt/index.php/valstybes-tarnyba/797-pagrindiniai-faktai-apie-valstybs-tarnyb.html
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Valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių (LR Valstybės tarnybos įstatymas, Nr. 101-

4534 str. Nr. 7., 2012):  

 A lygio - pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas 

išsilavinimas,  

 B lygio - pareigybės, kurioms būtinas neţemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis 

išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis 

išsilavinimas,  

 C lygio - pareigybės, kurioms būtinas ne ţemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 20 kategorijų. Aukščiausia yra 20 kategorija, 

ţemiausia - 1 kategorija. 

Valstybės tarnautojų mokymas. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas nustato, 

kad valstybės tarnautojo pareigą ir teisę mokytis šio įstatymo nustatyta tvarka. Uţ valstybės 

tarnautojų mokymus atsakingas įstaigos vadovas. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

valstybės tarnautojų mokymui valstybės ir savivaldybių biudţetuose numatomos lėšos. Jos turi 

sudaryti ne maţiau kaip 1procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės tarnautojų darbo 

uţmokesčiui nustatytų asignavimų. Jei valstybės tarnautojų mokymas trunka ilgiau kaip 3 mėnesius 

ir finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės biudţeto, su valstybės tarnautoju turi būti sudaroma 

sutartis dėl mokymui skirtų lėšų grąţinimo. 

Valstybės tarnautojų karjera ir mokymas. 2007 metais Lietuvoje patvirtinta Valstybės 

tarnautojų karjeros ir mokymo koncepcija. Šiame dokumente pateikiamos tokios esminės nuostatos 

dėl valstybės tarnautojų tobulinimosi (Valstybės tarnautojų karjeros ir mokymo koncepcija, 2007):  

 valstybės tarnautojų mokymo tikslai - didinti valstybės tarnautojų administracinius 

gebėjimus, kad jie galėtų profesionaliai ir efektyviai atlikti tiesiogines pareigas ir sėkmingai valdyti 

pokyčius; suteikti valstybės tarnautojams ţinių ir įgūdţių, kurie plėstų jų kompetenciją, įgalinančią 

siekti karjeros institucijose Lietuvoje ir uţsienyje; 

 valstybės tarnautojų mokymo uţdaviniai - mokyti valstybės tarnautojus pagal nustatytus 

valstybės tarnautojų mokymo prioritetus; tobulinti valstybės tarnautojų mokymo koordinavimo 

sisteminius mechanizmus; 

 prioritetinės valstybės tarnautojų mokymo grupės - valstybės tarnautojai, atsakingi uţ 

krašto apsaugos sistemos strateginių tikslų įgyvendinimą; valstybės tarnautojai, kurių profesinė 

veikla susijusi su ES sprendimų priėmimu ir priimtų sprendimų įgyvendinimu, su Lietuvos 

pasirengimu 2013 metais pirmininkauti Europos Sąjungoje; valstybės tarnautojai, kurie pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą privalomai turi išeiti nustatytas mokymo 

programas; valstybės tarnautojai, atsakingi uţ personalo valdymą ir administravimą. 

Valstybės tarnautojų mokymo poreikio planavimas (Valstybės tarnautojų karjeros ir 

mokymo koncepcija, 2007). Siekiant efektyviai planuoti mokymo poreikius ir atsiţvelgiant į tai, kad 

skirtingų kategorijų valstybės tarnautojams būtina įgyti skirtingų ţinių ir įgūdţių, koncepcijoje 

pateikiama mokymo krypčių rodyklė įvairaus lygmens valstybės tarnautojams: specialistams, 

vidurinio ir aukščiausio lygmens vadovams. Mokymo kryptys yra orientacinės. Teikdami 

rekomendacijas tobulinti kvalifikaciją, tiesioginiai vadovai kūrybiškai turi taikyti šioje rodyklėje 

pateikiamas mokymo kryptis: parinkti tas, kurios yra reikalingos, taip pat numatyti, kuriems 

valstybės tarnautojams būtina mokytis einamaisiais arba ateinančiais metais. Dabartinė mokymo 

planavimo sistema leidţia koreguoti mokymo planus atsiţvelgiant į pokyčius, tačiau mokymo 

krypčių ar kriterijų, kaip jas numatyti, iki šiol nebuvo. Tik viena iš valstybės tarnautojams mokymo 

paslaugas teikiančių įstaigų siekia diferencijuoti mokymo programas pagal valstybės tarnautojų 

uţimamų pareigų lygmenis. Kitos mokymo įstaigos nenurodo, kam yra skirtos mokymo programos, 

pagal kurias jos moko. Dėl šios prieţasties mokymas kartais neefektyvus, valstybės tarnautojai 

išklauso seminarus, kurių turinys jiems yra ţinomas, arba išklauso tokius, kurių turinys jiems 

nereikalingas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas naujai į krašto apsaugos sistemą priimtiems 



 

 

 

118 

valstybės tarnautojams, kuriems turi būti rekomenduojama mokytis ne tik pagal visiems valstybės 

tarnautojams skirtas įvadinio mokymo programas, bet ir pagal 2006 m. patvirtintą specifinę 

Būtinųjų karinių ţinių įgijimo kurso programą. Išėję šią mokymo programą, krašto apsaugos 

sistemos valstybės tarnautojai geriau paţįsta visą sistemą ir gali efektyviau vykdyti savo 

kasdienines uţduotis. Būtinųjų karinių ţinių įgijimo programą parengė Gen. Jono Ţemaičio 

Lietuvos karo akademijos dėstytojai, todėl būtina ir ateityje inicijuoti kurti trūkstamas mokymo 

programas krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams, prioritetą teikiant mokymui KAS 

mokymo institucijose. 

Krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų padalinių personalo tarnybos, išanalizavusios savo 

valstybės tarnautojų mokymo poreikius ir numatydamos būtinybę skirtingose krašto apsaugos 

sistemos institucijose tarnaujantiems tos pačios specialybės valstybės tarnautojams (personalo, 

biudţeto specialistams, teisininkams ir pan.) įgyti jiems būtinas ţinias, kartu turi teikti Krašto 

apsaugos ministerijos Personalo ir socialinės saugos departamentui (toliau - KAM PSSD) siūlymus 

dėl būtinų mokymo programų sukūrimo ir mokymų pagal šias arba jau patvirtintas programas visos 

krašto apsaugos sistemos mastu organizavimo. Tokių mokymų organizavimas turi privalumų - 

vienu metu išmokoma daug specialistų, jie įgyja tas pačias ţinias, palyginti nedidelė mokymo kaina. 

Personalo tarnybos, sudarydamos krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų mokymo poreikius 

ir individualius mokymo planus, turi išsiaiškinti, ar nėra būtinybės pagal tą pačią programą vienu 

metu mokyti tas pačias ar panašias funkcijas skirtingose krašto apsaugos sistemos institucijose 

vykdančius valstybės tarnautojus arba visus atskiros krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos 

padalinio valstybės tarnautojus, ir prireikus tokį mokymą inicijuoti. Prireikus KAM PSSD turi 

inicijuoti tokius seminarus ar kursus. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymo paslaugų teikėjai siūlo 

daug mokymo programų, kurių turinį sudaro vieno ar kito dalyko pagrindai, tuo tarpu krašto 

apsaugos sistemos valstybės tarnautojams daţniausiai būtina įgyti ne elementarių ţinių, o 

specializuotai mokyti pagal profesinę kompetenciją ugdančias mokymo programas. 

 
1 lentelė. Siūlomų mokymo krypčių valstybės tarnautojams.  

Specialistams Vidurinio lygmens 

vadovams  

Aukščiausio lygmens 

vadovams  

Mokymo programos, kurias išėjus gaunama ţinių ir įgūdţių, būtinų Lietuvai rengiantis 2013 metais 

pirmininkauti Europos Sąjungai 

Anglų kalbos mokymas Gen. Jono Ţemaičio Lietuvos karo akademijos Anglų kalbos mokymo centruose ir 

kitose mokymo įstaigose 

Prancūzų kalbos mokymas Lietuvos ir uţsienio mokymo įstaigose 

Būtinųjų karinių ţinių įgijimo kursai Gen. Jono Ţemaičio Lietuvos 

karo akademijoje 

Strateginio lygmens karinis 

mokymas Baltijos gynybos koledţe 

ir kitose uţsienio valstybių karinėse 

mokymo įstaigose 

Administracinių gebėjimų tobulinimo programos Mokymas pagal organizacijų lyderių 

programas Kompiuterinio raštingumo tobulinimo programos 

Darbo komandoje, vadybos įgūdţių tobulinimo programos 

Profesinės etikos ir korupcijos prevencijos ţinių suteikimas 
 Ţmogiškųjų išteklių valdymo mokymo programos 
 Vadybos ir psichologijos ţinių plėtimas ir įgūdţių tobulinimas 

Šaltinis: Valstybės tarnautojų karjeros ir mokymo koncepcija (2007). Prieiga per internetą: 

http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/aktualus_dokumentai/valstybes_tarnautoju_karjeros_ir_mokymo_koncepc

ija.html 

 

Mokymo kokybės stebėsena (kontrolė) (Valstybės tarnautojų karjeros ir mokymo koncepcija, 

2007). Valstybės tarnautojų mokymo planavimą (poreikių nustatymą) ir siuntimą mokytis atlieka 

krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai nustatyta tvarka. Tačiau iki šiol nepakankamai 

dėmesio skiriama mokymo efektyvumui ir mokymo rezultatams įvertinti. krašto apsaugos sistemos 

valstybės tarnautojų mokymo stebėsena (kontrolė) skirta išsiaiškinti, kaip gerai nustatomi mokymo 

http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/aktualus_dokumentai/valstybes_tarnautoju_karjeros_ir_mokymo_koncepcija.html
http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/aktualus_dokumentai/valstybes_tarnautoju_karjeros_ir_mokymo_koncepcija.html
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poreikiai, ar pamatuotai siunčiama mokytis, ar pasiektas mokymo tikslas, taip pat nustatyti atvejus 

ir prieţastis, dėl kurių mokymas buvo prastos kokybės, ir numatyti priemones padėčiai ištaisyti.  

krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų mokymo stebėsenos (kontrolės) dalys: 

1. Vertinimas, ar valstybės tarnautojo ţinios ir kvalifikacija atitinka nustatytus pareigybėms 

reikalavimus. Šis vertinimas yra ne tik valstybės tarnautojų mokymo stebėsenos (kontrolės), bet ir 

mokymo planavimo (poreikių nustatymo) sudedamoji dalis. Abiem atvejais valstybės tarnautojų 

pasirengimą dirbti geriausiai gali įvertinti tiesioginis vadovas, kuris savo išvadas pateikia krašto 

apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio personalo tarnybai. 

2. Analizė, kaip vykdomi mokymo planai. Kaip vykdomi krašto apsaugos sistemos 

valstybės tarnautojų mokymo planai priţiūri krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio 

personalo tarnyba. Kad mokymo planai būtų vykdomi tiksliai, periodiškai tai kontroliuoti turi visų 

lygių personalo tarnybos pagal subordinaciją. 

3. Mokymo efektyvumo vertinimas. Turi būti nustatyta, ar pasiekiami nustatyti tikslai, t.y. 

ar valstybės tarnautojų mokymas turi įtakos veiklos kokybei, jeigu ne, kodėl. Šią kontrolės funkciją 

atlieka valstybės tarnautojų tiesioginiai vadovai ir teikia siūlymus personalo tarnybai dėl 

tikslingumo tęsti tokio pobūdţio mokymą.  

Įsakyme “Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų ir mokymo 

programų rengimo ir atsiskaitymo uţ jas tvarkos patvirtinimo“ (2000) yra apibrėţti reikalavimai ir 

mokymo programų rengimo bei atsiskaitymo uţ jas tvarka, kurios esminiai aspektai yra tokie:  

 Valstybės tarnautojų mokymo rūšys: įvadinis mokymas, tęstinis kvalifikacijos kėlimas, 

aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų mokymas: (1) Įvadinis mokymas skirtas asmenims, 

siekiantiems tapti karjeros valstybės tarnautojais, ir susideda iš mokymosi pagal bendrąsias 

programas, kurių turinys yra vienodas visiems to paties lygio tarnautojams, ir mokymosi pagal 

specialiąsias programas, kurių turinys sudaromas atsiţvelgiant į tarnautojo būsimų pareigų 

ypatumus. Įvadinis mokymas yra privaloma priėmimo į valstybės tarnybos karjeros valstybės 

tarnautojų pareigas dalis, kuri baigiasi atsiskaitymu uţ šį mokymą. (2) Tęstinis kvalifikacijos 

kėlimas yra valstybės tarnautojo specialiųjų ţinių gilinimas ir įgūdţių lavinimas per visą jo buvimo 

valstybės tarnyboje laiką, einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų. Tęstinio kvalifikacijos 

kėlimo programos yra privalomos, jeigu jų turinys sudarytas atsiţvelgiant į pareigas, kurių sieks 

tarnautojas. (3) Aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų mokymas skirtas asmenims, 

siekiantiems aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareigų. Aukščiausių kategorijų valstybės 

tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai bus nustatyti, kai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nustatys aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms šis mokymas 

yra privalomas. 

 Valstybės tarnautojų mokymo turinio reikalavimai. (1) Įvadinio mokymo bendrųjų 

programų turinio reikalavimai - apibūdinti Lietuvos Respublikos politinę ir valdymo sistemas, 

vykdomosios valdţios bei vietos savivaldos vaidmenį; supaţindinti su pagrindinių Europos 

Sąjungos institucijų struktūra ir veikla, teisės aktais, programomis, integravimosi į Europos Sąjungą 

politika; supaţindinti su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistema, jos principais ir ją 

reguliuojančiais teisės aktais; padėti įsisavinti pagrindines Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas; 

supaţindinti su esamos ekonominės sistemos funkcionavimo principais ir vadybos pagrindais; 

formuoti europinių vertybių sampratą bei pasirengimą dirbti pagal Europos Sąjungoje priimtas 

teisės normas; supaţindinti su valstybės tarnautojo etikos reikalavimais; supaţindinti su valstybės 

tarnautojo kalbos kultūros, dalykinio komunikavimo, raštvedybos reikalavimais. Įvadinio mokymo 

specialiųjų programų turinio reikalavimai. (2) Įvadinio mokymo specialiųjų programų turinys 

siejamas su konkrečios pareigybės kvalifikaciniais reikalavimais. Įvadinio mokymo specialiųjų 

programų turinio reikalavimai yra šie: išmokyti darbo metodų, sprendimų priėmimo procedūrų, 

darbo organizavimo principų, susijusių su konkrečios pareigybės pagrindinėmis funkcijomis; padėti 

suprasti institucijos ar įstaigos vietą valstybės valdymo sistemoje, struktūrą, funkcijas, tikslus, 

santykį su kitomis valdţios institucijomis; supaţindinti su naujomis telekomunikacinių sistemų 

galimybėmis; supaţindinti su esminėmis laikmečio problemomis. (3) Tęstinio kvalifikacijos 
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kėlimo programų turinio reikalavimai - tęstinio valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo 

programose turi būti aptariama: pareigų vykdymas, uţtikrinant galimybę valstybės tarnautojui siekti 

karjeros; ūkio ar socialinės srities problemų sprendimas savivaldybės, apskrities arba valstybės 

mastu; socialinės, administravimo arba valdymo srities tikslinių programų vykdymo naujovės, nauji 

viešąjį administravimą reglamentuojantys teisės aktai. 

 Mokymo programų rengimo ir atsiskaitymo uţ jas tvarka. Mokymo programų rengimo ir 

atsiskaitymo uţ jas tvarka turi uţtikrinti valstybės tarnautojų mokymo programų kokybę ir nustatytų 

mokymo programų turinio reikalavimų laikymąsi. Ši tvarka apibrėţia programų rengimą, jų 

įvertinimą, tvirtinimą ir naudojimą. Rengti valstybės tarnautojų mokymo programas turi teisę visi 

fiziniai ir juridiniai asmenys. Mokymo programos turi būti parengtos atsiţvelgiant į mokymo 

programų rengimo bendruosius reikalavimus ir atitikti šia tvarka nustatytus mokymo programų 

turinio reikalavimus. Parengtas įvadinio mokymo bendrąsias programas įvertina ir tvirtina Lietuvos 

viešojo administravimo institutas. Parengtas įvadinio mokymo specialiąsias ir tęstinio kvalifikacijos 

kėlimo programas, suderinę su Lietuvos viešojo administravimo institutu, tvirtina valstybės 

tarnautojų kvalifikacijos kėlimo įstaigų vadovai. Suderintos ir patvirtintos valstybės tarnautojų 

mokymo programos registruojamos Lietuvos viešojo administravimo institute. Tik Lietuvos viešojo 

administravimo institute įregistruotos mokymo programos gali būti naudojamos valstybės 

tarnautojams mokyti. Atsiskaitymą uţ įvadinio ir tęstinio kvalifikacijos kėlimo programas 

reglamentuoja Vyriausybės patvirtinta Valstybės tarnautojų mokymo proceso organizavimo tvarka.  

 Bendrosios nuostatos. Mokymo programų turinys turi būti toks, kad valstybės 

tarnautojams suteiktų naujų ţinių bei aukštesnę kvalifikaciją ir didintų jų karjeros galimybes. 

Mokymo programos turi būti parengtos taip, kad valstybės tarnautojas įgytas naujas ţinias galėtų 

pritaikyti praktiškai. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo įstaigos gali laisvai rinktis mokymo 

metodus, tačiau turi vadovautis valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimais ir 

laikytis mokymo programų rengimo ir atsiskaitymo uţ jas tvarkos. Valstybės tarnautojų mokymo 

konkrečių programų turinys turi būti nuolatos tikslinamas ir papildomas, atsiţvelgiant į kintančius 

kvalifikacijos kėlimo poreikius. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai ir 

mokymo programų rengimo ir atsiskaitymo uţ jas tvarka turi būti patikslinti, Vyriausybei 

patvirtinus Valstybės tarnautojų mokymo strategiją ir Valstybės tarnautojų mokymo proceso 

organizavimo tvarką. 

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą realizuojanti institucija (parengta pagal: 

Velička, 2004). Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) plėtoja savo veiklą, 

įgyvendindamas valstybinę valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo politiką. 

Institutas yra viešoji įstaiga, įsteigta 1999 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu.  

Instituto dalininkai: Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos teisės 

universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija. 

Instituto misija yra mokyti ir konsultuoti valstybės tarnautojus siekiant veiksmingo, 

profesionalaus ir etiško viešojo administravimo. Siekiant tenkinti klientų poreikius, taikomi 

šiuolaikiški dėstymo metodai, derinama teorija ir praktika. Mokymo renginiuose paskaitas skaito ir 

praktiniams darbams vadovauja valstybės tarnautojai, politikai, įvairių sričių specialistai praktikai, 

įstatymų rengėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Kad Lietuvos valstybės tarnautojai tiesiogiai 

susipaţintų su kitų šalių viešojo administravimo patirtimi, kviečiami lektoriai iš uţsienio. Institutas 

turi puikią materialinę bazę valstybės tarnautojams mokyti: gerai įrengtos šešios auditorijos, 

konferencijų salė, informacinių technologijų mokymo salė su kompiuterizuotomis darbo vietomis, 

bibliotekoje kaupiama literatūra viešojo administravimo klausimais. 

2002 m. Valstybės tarnybos įstatyme nurodytas ypač svarbus uţdavinys: “Kvalifikacijos 

tobulinimo bendrąsias programas integracijos į Europos Sąjungą ir personalo vadybos srityse, 18-20 

kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programas rengia ir pagal parengtas programas valstybės 

tarnautojus moko Lietuvos viešojo administravimo institutas”. (Ţin., 2002, Nr. 45-1708.) Europos 
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Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas Michaelas Grahamas yra paţymėjęs: “Europos Komisijos 

delegacija Lietuvos viešojo administravimo institutą mato kaip uţimantį svarbiausią vietą mokant 

Lietuvos valstybės tarnautojus ir tobulinant jų kvalifikaciją…” 

Vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo ir valstybės tarnautojų mokymo 2002-2006 

metų strategijos nuostatomis, Institutas teikia paslaugas šioms prioritetinėms valstybės tarnautojų 

grupėms: Valstybės tarnautojams, atsakingiems uţ Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių 

tikslų įgyvendinimą; Valstybės tarnautojams, vykdantiems pasirengimo narystei Europos Sąjungoje 

funkcijas; 18-20 kategorijų valstybės tarnautojams; Valstybės tarnautojams, atsakingiems uţ 

personalo tvarkymą; Valstybės tarnautojams, pirmą kartą priimtiems į valstybės tarnybą konkurso 

būdu. 

Lietuvos viešojo administravimo instituto mokymo renginiuose gali dalyvauti visi savo 

kvalifikacijos tobulinimu suinteresuoti valstybės tarnautojai. Platus mokymo programų spektras 

apima daugumą valstybės tarnautojams būtinų ţinių, todėl sau tinkamų seminarų gali rasti bet kokio 

rango ţmonės.  

Institute mokosi valstybės tarnautojai iš LR Prezidentūros, LR Seimo, LR Vyriausybės 

kanceliarijos, ministerijų, apskričių, savivaldybių bei kitų valstybės institucijų. Kadangi vienas iš 

instituto darbo kriterijų yra teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas klientams ir atidţiai tirti jų 

poreikius, kiekvienais metais pastebimas klientų bei institucijų, siunčiančių savo darbuotojus 

mokytis, skaičiaus augimas. 

Klientų skaičiaus didėjimas mokymo renginiuose yra tiesiogiai susijęs su pastaraisiais 

metais itin išaugusiu siūlomų mokymo programų skaičiumi. Instituto darbuotojai atidţiai seka 

Lietuvoje vykstančius pokyčius bei su jais susijusius kintančius reikalavimus viešojo 

administravimo sektoriui, analizuoja valstybės tarnautojų mokymo poreikius ir kuria naujas 

mokymo programas. Mokymo programų skaičiaus didėjimas yra susijęs ir su Lietuvos naryste 

Europos Sąjungoje. Nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų gebėjimų priklauso sėkminga 

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, todėl buvo parengta ypač daug programų siekiant valstybės 

tarnautojams suteikti ţinių apie ES ir praktinių įgūdţių. Institutas įgyvendina keturis iš penkių 

prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo tikslų, numatytų Valstybės tarnautojų mokymo 2002-

2006 metų strategijoje, kaip antai: Pasirengimas vykdyti funkcijas, susijusias su Europos teisės 

(acquis) įgyvendinimu; pasirengimas dalyvauti Europos Sąjungos teisėkūros procese ir Europos 

Sąjungos institucijų veikloje; kompiuterinio raštingumo Europos standarto (ECDL) įgūdţių 

formavimas; gebėjimų spręsti problemas, susijusias su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

strateginių tikslų (prioritetų) įgyvendinimu, tobulinimas. 

Lietuvos viešojo administravimo institutas yra parengęs 117 mokymo programų (modulių), 

kurios yra suskirstytos į atskiras temas: Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo pro-

grama, 35 moduliai; Europos Sąjungos struktūrinių fondų strateginio valdymo programa, 7 

moduliai; Kompiuterinio raštingumo programa (pagal ECDL), 7 moduliai; Administracinių 

gebėjimų tobulinimo programa, 38 moduliai; Ţmogiškųjų išteklių vadybos programa, 3 moduliai; 

Organizacijų lyderių mokymo programa (Olymp), 8 moduliai; Įvadinio mokymo bendroji 

programa, 12 modulių; Tikslinė mokymo programa valstybės tarnautojams, vykstantiems atstovauti 

Lietuvai ES institucijose, 7 moduliai. 

 

2. SVEIKATOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimas su švietimo įstaigų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimu turi tam tikrų panašumų. Šie panašumai nulėmė tai, kad šioje tyrimo 

dalyje buvo pasirinkta analizuoti sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo ypatumus.  

2.1. Sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptys 

Sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptis, panašiai, kaip ir švietimo įstaigų 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptis, nubrėţia keletas pagrindinių dokumentų: 
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1) LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS 

“DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS 

SISTEMOS BIUDŢETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, JŲ PADALINIŲ IR FILIALŲ VADOVAMS 

TVIRTINIMO“ (2001 M. GEGUŢĖS 25 D. NR.299)  

 

Šiame dokumente yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos Nacionalinės sveikatos 

sistemos biudţetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams. T.y. asmenims, norintiems 

tapti minėtų įstaigų vadovais, yra uţdėti tam tikri filtrai, kad į šias pareigas negalėtų pretenduoti 

atsitiktiniai asmenys. Asmenys, norintys tapti sveikatos įstaigų vadovais privalo atitikti šiuos 

bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

 Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka. 

 Valstybinės kalbos mokėjimas: valstybinės kalbos mokėjimo III kvalifikacinė kategorija 

(privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.). 

 Išsimokslinimas: ne ţemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis ar kitas jam 

prilygstantis aukštasis universitetinis medicininis, vadybinis, teisinis, ekonominis išsilavinimas. 

 Administracinio darbo staţas: ne maţesnis kaip 3 metai (filialų vadovams - ne maţesnis 

kaip 2 metai). Baigus sveikatos prieţiūros vadybos rezidentūrą ar magistrantūrą - ne maţesnis kaip 

2 metai (filialų vadovams - ne maţesnis kaip 1 metai). 

 Amţiaus cenzas: ne vyresnis kaip 65 metų, jei įstatymai nenumato kitaip. 

 

Kaip matyti, šie reikalavimai kandidatams, norintiems siekti sveikatos įstaigos vadovo 

pareigų, uţdeda tam tikrus apribojimus.  

 

Šiame įsakyme yra numatyti ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, t.y. ţinios bei 

įgūdţiai, reikalingi profesinei veiklai: 

 Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos 

apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, 

organizavimą ir vykdymą, sveikatos prieţiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo 

santykių organizavimą, išmanymas bei gebėjimas jais vadovautis; 

 sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, 

administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindų išmanymas, sugebėjimas jais vadovautis 

organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą. 

 Nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla nepaţeidţiant profesinės etikos ir 

deontologijos normų). 

 Darbo kompiuteriu įgūdţiai. 

 Raštvedybos įgūdţiai. 

Galima teigti, kad šie specialieji reikalavimai dar labiau susiaurina asmenų, kurie gali 

pretenduoti uţimti sveikatos įstaigos vadovo pareigas, ratą. Specialiuosiuose reikalavimuose yra 

akcentuojama veiklos Sveikatos apsaugos sistemoje specifikos ţinojimas.  

 

 Taip pat, šiame įsakyme, yra numatyti ir privalumai, kurie yra svarbūs asmenims, 

norintiems tapti sveikatos įstaigų vadovais: 

 

 Kvalifikacijos tobulinimą sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, 

valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos prieţiūros reformos, sveikatos 

ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo ir kitose su 

sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse liudijantys paţymėjimai, gauti per 

paskutinius 5 metus. 
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 Medicinos (sveikatos prieţiūros vadybos srityje), visuomenės sveikatos, vadybos ir 

administravimo, teisės, ekonomikos mokslo laipsnis. 

 Daugiau kaip vienas 4 punkte nurodytas išsilavinimas. 

 Uţsienio kalbų mokėjimas. 

Šiuose privalumuose galima pastebėti akcentą į tai, kad pretendentai, dar prieš 

pretenduodami uţimti sveikatos įstaigos vadovo pareigas yra skatinami kelti savo kvalifikaciją 

vadybos srityje bei siekti vadybos formalaus išsilavinimo.  

 

2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “DĖL VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS VADYBOS KLAUSIMAIS 

PROGRAMOS TVIRTINIMO“ (2007 m. lapkričio 15 d. Nr. V-924)  

 

Įgyvendindamas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros 2006–2013 metų 

strategijos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 941 “Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės 

sveikatos prieţiūros 2006–2013 metų strategijos ir įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų plano 

patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 66-2418; 2006, Nr. 70-2574), 6.10 priemonę, buvo patvirtintos ši 

programa 

Šis įsakymas įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1 d. 

 

Visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų 

kvalifikacijos tobulinimo visuomenės sveikatos vadybos klausimais programa (toliau vadinama – 

Programa) parengta įgyvendinant Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros 2006–

2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. 

nutarimu Nr. 941 (Ţin., 2001, Nr. 66-2418; 2006, Nr. 70-2574), 19.6 punkte nurodytą uţdavinį 

tobulinti visuomenės sveikatos prieţiūros vadybą. 

Programa skirta visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų sistemai priklausiančių visuomenės 

sveikatos prieţiūros įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ir skyrių vedėjams. 

Programos tikslas – pagilinti ir/ar atnaujinti visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų 

vadovų, jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų ţinias bei praktinius įgūdţius visuomenės sveikatos 

vadybos srityje. 

 

Reikalavimai programos turiniui:  

1. Programa turi būti ne trumpesnė kaip 36 valandos. Ji gali būti sudaryta iš atskirų temų, 

kurių trukmė negali būti trumpesnė nei 6 akademinės valandos. 

2. Programos turinį turi sudaryti šios temos: 

 Visuomenės sveikatos mokslo ir praktikos naujovės: 

 Šiuolaikinio visuomenės sveikatos mokslo koncepcijos ir principai. 

 Visuomenės sveikatos ir ją veikiančių veiksnių vertinimo galimybės, įrodymais pagrįsta 

visuomenės sveikata. 

 Visuomenės sveikatos problemos pasaulyje ir Lietuvoje. 

 Visuomenės sveikatos prieţiūros organizavimo ypatumai. 

 Visuomenės sveikatos specialistų kompetencija ir jų vaidmuo sveikatos sistemoje. 

 Informacinių technologijų panaudojimas visuomenės sveikatos prieţiūros veikloje. 

 Visuomenės sveikatos prieţiūros sistemos valdymo aktualijos Lietuvoje: 

 Sveikatos politikos principai, teorijos ir koncepcijos. 

 Visuomenės sveikatos prieţiūros reformos raida Lietuvoje. 

 Visuomenės sveikatos prieţiūros valdymo aktualijos, teisė ir etika. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=146046&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=278474&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=146046&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=278474&b=
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 Partnerystė visuomenės sveikatos prieţiūros veikloje, visuomenės sveikatos prieţiūros 

institucijų ir pirminės sveikatos prieţiūros įstaigų bendradarbiavimas. 

  Ţmogiškųjų išteklių valdymas visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigose: 

 Ţmogiškųjų išteklių vadybos samprata ir turinys. 

 Personalo atranka ir priėmimas į pareigas, motyvavimas, darbo organizavimas. 

 Vadovo vaidmuo ţmogiškųjų išteklių valdyme. 

 Personalo tobulinimas, karjeros ir kvalifikacijos kėlimo planavimas. 

 Darbo planavimas ir darbo laiko organizavimas vadovo praktikoje: 

 Darbo organizavimo esmė, turinys ir principai. 

 Komandinio darbo organizavimas. 

 Efektyvus darbo laiko planavimas ir prioritetų valdymas. 

 Vadovavimas ir lyderiavimas visuomenės sveikatos prieţiūroje: 

 Lyderiavimo principų taikymas visuomenės sveikatos vadovų praktinėje veikloje.  

 Konfliktai ir jų prevencija bei sprendimo modeliai. 

 Pagrindiniai sėkmingo bendravimo su auditorija, visuomene ir ţiniasklaida principai. 

 Vadovavimo psichologija, streso ir pokyčių valdymas. 

 Visuotinės kokybės vadyba visuomenės sveikatos institucijose: 

 Visuotinės kokybės vadybos komponentai ir jų interpretacija. 

 Paslaugų kokybė ir jos valdymas. Kokybės sąnaudos. 

 Darbuotojų dalyvavimas kokybės gerinimo procese. 

 

Visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų 

kvalifikacijos tobulinimo visuomenės sveikatos vadybos klausimais formos turi atitikti visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialistų profesinio tobulinimosi formas, nustatytas Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos prieţiūros įstatymo (Ţin., 2002, Nr. 56-2225). 

Visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir skyrių vedėjai savo 

kvalifikaciją visuomenės sveikatos vadybos klausimais privalo tobulinti kas penkerius metus ne 

maţiau kaip po 36 valandas. 

Kaip matyti iš šio dokumento, sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptys 

yra valdomos centralizuotai, t.y. numatytos sritys, kuriose vadovams yra aktualu kelti savo 

kvalifikaciją, taip pat yra uţbrėţta, kad sveikatos įstaigų vadovai privalo per penkis metus tobulinti 

kvalifikaciją visuomenės sveikatos vadybos klausimais ne maţiau kaip 36 valandas.  

 

2.2. Sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 

Analizuojant sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, buvo 

pastebėta, kad skirtingai nuo centralizuotai nurodyto kvalifikacijos tobulinimo programos sandaros 

turinio, valandų skaičiaus, organizavimo srityje sveikatos įstaigos vadovams palikta didelė laisvė 

savarankiškai pasirinkti programos teikėjus ir vykdytojus. Kvalifikacijos tobulinimo programas šiai 

specifinei vadovų kategorijai siūlo įvairios institucijos: Mykolo Riomerio Universitetas, Klaipėdos 

universitetas, Vilniaus Universitetas, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas ir kt.  

Tačiau šiame kontekste, atkreiptinas dėmesys į tai kaip yra organizuojamas sveikatos 

įstaigos vadovų kvalifikacijos tobulinimas.  

Reikia paminėti, kad šioje srityje sveikatos įstaigų vadovų organizacijos yra labai aktyvios. 

Sveikatos sistemoje yra uţregistruotos įvairios asociacijos, sąjungos:  

 Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, 

 Lietuvos gydytojų sąjunga, 

 Lietuvos nacionalinė sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų asociacija, 

 Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga (LSVS), 

 Lietuvos slaugos specialistų organizacija, 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167900&b=
http://www.lgvs.lt/
http://www.lgs.lt/
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 Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų asociacija, 

 Lietuvos privačių sveikatos prieţiūros įstaigų asociacija, 

 Nacionalinė medikų asociacija, 

 Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), 

 Lietuvos farmacijos sąjunga, 

Ir kt. 

 

Organizuojant sveikatos įstaigų vadovų kvalifikacijos renginius didelį darbą atlieka Lietuvos 

gydytojų vadovų sąjunga (vadovas S. Gentvilis). Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) – ne 

pelno siekianti organizacija, vienijanti asmenis, dirbančius vadovaujantį darbą sveikatos prieţiūros 

paslaugas teikiančiose įstaigose. Asociacija savo veiklą pradėjo 1991 metais kovo 27 dieną. 

Dabartinė šios sąjungos teisinė forma – asociacija. LGVS organizuoja įvairius renginius, dalyvauja 

įvairių programų ruošime ir įgyvendinime, teikia pasiūlymus Vyriausybei, įvairioms ministerijoms, 

savivaldybėms ir kitoms institucijoms ir organizacijoms sveikatos politikos klausimais; atstovauja 

asociacijos tikrųjų narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose. LGVS vykdo ir tarptautinį 

bendradarbiavimą su kitomis uţsienio šalyse esančiomis sveikatos prieţiūros organizacijomis. 1996 

m. rugpjūčio mėn. 31 d. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga priimta į Europos ligoninių vadovų 

asociaciją (EAHM). Sąjungos nariai gauna EAHM leidţiamą ţurnalą “Hospital“ taip pat dalyvauja 

įvairiose anketinėse apklausose, kurias rengia EAHM.  

Asociacijos nariai skirstomi į tikruosius narius, asocijuotus narius ir garbės narius.  

Tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę teikti 

sveikatos prieţiūros paslaugas ir patarnavimus. 

Asocijuotais nariais gali būti asmenys dirbantys vadovaujantį darbą (vadovai, jų 

pavaduotojai, padalinių vadovai) valstybės ir savivaldybės institucijose, įmonėse, įstaigose, 

organizacijose ar privačiuose juridiniuose asmenyse susijusiuose su sveikatinimo veikla. 

Garbės nariais išrenkami ir paskelbiami asociacijai nusipelnę fiziniai asmenys. Garbės 

narius išrenka ir paskelbia visuotinis narių susirinkimas. 

 

Asociacijos tiksluose yra aiškiai išskirtas vienas tikslas, nukreiptas į vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimą: 

Tikslai:  

- suvienyti asociacijos narius bendrai veiklai, pertvarkant ir tobulinant sveikatos 

prieţiūros įstaigų darbą, keliant teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę; 

- koordinuoti sveikatos prieţiūros įstaigų darbą, tobulinant sveikatos prieţiūros paslaugų 

organizavimą;  

- dalyvauti Vyriausybės ir ministerijų, savivaldybių ir institucijų darbe, formuojant 

sveikatos apsaugos politiką;  

- ginti asociacijos tikrųjų narių teises ir teisėtus interesus;  

- uţmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašios veiklos institucijomis ir organizacijomis 

Lietuvoje ir uţsienyje. 

 

Šios sąjungos Tikraisiais nariais šiuo metu yra net 112 sveikatos įstaigų.  

Ši Sąjunga (asociacija) periodiškai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius visoje 

Lietuvoje (daţniausiai teritoriniu principu) sveikatos įstaigų vadovams. Kvalifikacijos renginių 

formos yra įvairios: seminarų ciklai, išvykos į įstaigas ar kitas šalis, konferencijos ir kt.  

Seminarai daţniausiai yra organizuojami ciklais. Kuomet pagal Sąjungos pasirinktą 

programą ir jos tematikas, sveikatos įstaigų vadovai susirenka visai savaitei į šiuos seminarus. 

Seminarus pagal tematikas veda skirtingi lektoriai. Tokių seminarų didelis privalumas yra tas, kad 

sveikatos įstaigų vadovai ne tik klausosi lektorių, bet ir patys tarpusavyje, turi galimybę pasidalinti 

ţiniomis, išspręsti tam tikras problemas, susitarti.  

http://www.medik.lt/
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Tokie seminarai daţniausiai yra organizuojami teritoriniu principu. Siekiant produktyvaus 

darbo yra ţiūrima, kad seminarų dalyvių skaičius būtų ne daugiau 35 ţmonių.  

Dalyvavimas seminaruose yra laisvai pasirenkamas. t.y. Sąjunga informuoja savo narius 

apie planuojamus renginius, o į juos registruojasi tie vadovai, kuriems pasiūlytos tematikos yra 

aktualios.  

 

3. VERSLO ĮSTAIGŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Verslo įstaigos, skirtingai nuo viešojo sektoriaus įstaigų didţia dalimi veikia labai 

autonomiškai. Jų veiklos specifiką nulemia ir tai, kad jos veikia konkurencinėje aplinkoje. 

Konkurencija yra ne tik Lietuvoje, bet ir uţsienyje. Tokia jų veiklos specifika nulemia ir šių įstaigų 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo specifiškumą.  

Todėl šiame kontekste kalbėti apie kaţkokią kvalifikacijos tobulinimo sistemą būtų nevisai 

tikslinga. Kiekvienos įstaigos vadovo kvalifikacijos tobulinimas, daţniausiai yra jo paties, 

išskirtinais atvejais - savininko arba akcininkų reikalas.  

Tokiu būdu, kvalifikacijos tobulinimas didţia dalimi priklauso nuo paties vadovo suvokimo, 

ko jam reikia bei noro dėti pastangas tą spragą uţpildyti. Taigi, jeigu mes kalbame apie viešojo 

sektoriaus vadovų išorinius skatulius, kurie nusako jo tobulinimo kryptis bei formas, tai verslo 

įstaigų vadovų akcentas daţniausiai yra vidiniai skatuliai.  

Didelėse organizacijose tokiose kaip AB “Orelan Lietuva“, Koncernas “Achemos grupė“, 

UAB “Arvi“ ir kt. veikia personalo skyriai, kurie, be kitų veiklų, tame tarpe vykdo ir personalo 

kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą. Nemaţai verslo įstaigų paskutiniu metu naudojosi 

ir naudojasi ES struktūrinių fondų lėšomis, rengdamos projektus reikiamų kompetencijų įvairių 

lygmenų darbuotojams (tame tarpe ir įvairių lygmenų vadovams) tobulinimui ir vėliau šiuos 

projektus sėkmingai įgyvendina.  

Tačiau aukščiausio lygmens organizacijų vadovai, vis tik, savo kvalifikacijos tobulinimą 

didţia dalimi organizuoja savarankiškai.  

Įvairios įstaigos, kurios teikia personalo mokymo paslaugas, kiekviena mėnesį organizuoja 

įvairius renginius, skirtus vadybinių kompetencijų tobulinimui. Šios įstaigos veikia gana aktyviai 

reklamuodamos savo renginius, panaudoja tam įvairius informacijos kanalus, todėl galima teigti, 

kad įvairių verslo įstaigų vadovams informacijos apie vadybinių kompetencijų tobulinimą tikrai 

netrūksta.  

Pakankamai aktyvios šioje srityje ir aukštojo mokslo institucijos, kurios siūlo verslo įstaigų 

vadovams ne tik formalaus kvalifikacijos kėlimo galimybes, bet ir įvairius kitus renginius.  

Iš formalaus kvalifikacijos tobulinimo galimybių verta išskirti magistrantūros studijų 

programas vadovams, kurias siūlo įvairūs universitetai: 

 ISM siūlo Vadovų magistrantūros studijas, kurios:  

aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovams teikia ţinių ir praktinių įgūdţių, būtinų sėkmingai 

veiklai vystyti globalioje verslo aplinkoje. Vadovams padedame suformuoti tvirtas verslo 

administravimo kompetencijas, paremtas skvarbiu vadybiniu mąstymu ir etinėmis vertybėmis.  

Jums siūlome geriausią klasikinės ir modernios vadybos mokslo ir praktikos derinį, kuris 

padės atskleisti Jumyse glūdinčias vadovo ir lyderio galias, įtrauks į visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi terpę. ISM Vadovų magistrantūros studijų vertę ir naudą gerai suvokia ir greitai pajunta 

tiek jų dalyviai, tiek juos finansuojančios įmonės.  

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ruošiami iššūkius įveikiantys, įsipareigojantys bei 

atsakingus sprendimus priimantys vadovai, kuriantys ateities vizijas ir vedantys savo organizacijas į 

sėkmę!  

 KTU siūlo tikslines magistrantūros studijas vadovams: 
EMBA 

Verslo vadybos magistro studijos vadovams KTU Socialinių mokslų fakulteto Verslo 

strategijos institute vykdomos jau 15 metų. Pirmoji programa buvo parengta kartu su viena geriausių 

ne tik Europoje, bet ir pasaulyje verslo mokyklų – SDA Bocconi, Italija (69 vieta pasaulio EMBA 
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reitinge), bei Roskilde universitetu, Danija. Per šį laikotarpį magistro diplomus įgijo daugiau negu 

300 įvairių veiklos sričių, daugiausiai – verslo, įmonių ir organizacijų vadovų.  

Strateginės lyderystės:  

Strateginės lyderystės magistrantūros studijų programa skirta aukštąjį išsilavinimą 

turintiems veiklos praktikams, siekiantiems įgyti strateginės lyderystės kompetenciją. Tai aktualu ne 

tik organizacijų vadovams, bet ir tiems ţmonėms, kurie siekia tapti organizacijos lyderiu. 

INOVADIS:  

Šios programos struktūra ir modulių turinys sukonstruoti taip, kad išreikštų šiuolaikišką ir 

garsiausių pasaulyje vadybos specialistų propaguojamą vadybos supratimą: vadyba - tai 

organizacinio mokymosi, nuolatinės kaitos ir produktyvumo įveiklinimas (angl.: Management is 

leading organisational learning, transformation and performance). Programa orientuota į verslą, 

kuris grindţiamas produktyvių ţinių kūrimu ar jų novatorišku taikymu. 

 Vilniaus Universitetas siūlo magistrantūros studijas vadovams: 

 Tarptautinė projektų vadyba, 

 Kūrybinis verslas (Naujiena), 

 Tarptautinis marketingas ir prekyba, 

 International Marketing and Trade, 

 Tarptautinis verslas ir teisė, 

 Tarptautinio verslo finansai. 

 

 Vytauto Didţiojo universitetas siūlo magistrantūros studijas vadovams: 

Tarptautinę verslo vadybos programą vadovams. 

 

Taip pat magistrantūros studijas vadovams vykdo ir kiti Lietuvoje veikiantys universitetai.  

 

Reikia paminėti, kad nemaţa dalis universitetų, kurie vykdo magistrantūros studijas 

vadovams, turi įsteigę savo absolventų Alumni. Tai reiškia, kad šių mokyklų absolventai gali 

konsultuotis su universitetų mokslininkais jiems rūpimais klausimais, dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, t.y. kelti kvalifikaciją neformaliuose renginiuose.  

 

http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/projektu-vadyba
http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/kurybinis
http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/prekyba
http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/int-mark-and-trade
http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/verslas-ir-teise
http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/magistrantura/programos/verslo-finansai
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IŠVADOS 

 

Apibendrinant analizuotą trijų sričių įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo specifiką, 

galima teigti, kad: 

 Kiekvienos srities įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimą nulemia tos srities 

specifiškumas. 

 Viešojo sektoriaus įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sritys yra nustatomos 

centralizuotai 

 Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas tokio pobūdţio įstaigose vyksta dviems 

kryptims: centralizuotai ir “iš vidaus“, t.y. patys vadovai gali burtis į organizacijas ir kartu 

organizuotis renginius.  

 Verslo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimas yra daugiau jų vidinės motyvacijos 

pasekmė.  

 Individualių kvalifikacijos poreikių patenkinimui yra sudaromos įvairios sąlygos: 

universitetinės magistrantūros studijos vadovams, Alumni, įvairūs renginiai.  
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V. ŠVIETIMO EKSPERTŲ NUOMONIŲ APIE MOKYKLŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO SISTEMĄ REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

Šioje ataskaitos dalyje, atliepiant tyrimo techninės uţduoties reikalavimus, yra pateikiama 

trijų aukščiausio lygmens švietimo ekspertų interviu analizė.  

Tyrimo metodo pagrindimas 

Šioje tyrimo dalyje kaip pagrindinis tyrimo duomenų rinkimo metodas, buvo pasirinktas 

giluminis interviu. Šis metodas buvo pasirinktas todėl, kad informantais buvo pasirinkti 

aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos švietimo sistemoje dirbantys vadybininkai, turintys savitą 

poţiūrį į Lietuvos švietimo sistemoje vykstančius procesus. Todėl tokio lygmens informantus nėra 

tikslinga spausti į struktūruoto, ar iš dalies struktūruoto interviu rėmus. Buvo nuspręsta taikyti 

giluminį interviu metodą, kad respondentai galėtų kalbėti laisvai jiems pateikta tema, nespaudţiant 

jų į rėmus, tik gilinamaisiais klausimais paskatinant juos kuo giliau atskleisti savo poţiūrį į 

analizuojamą problemą, t.y į mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą ir jos tobulintinus 

aspektus.  

Informantų imties pagrindimas. 

Tyrėjai šiame tyrime uţsibrėţė tikslą, apklausti tris informantus, kurie atstovautų skirtingus 

Lietuvos švietimo sistemos valdymo lygmenis.  

Imties kriterijai: 

1) Informantai turi gerai išmanyti Lietuvos švietimo sistemos valdymo ypatumus; 

2) Informantai turi turėti ne maţiau 10 metų vadybinio darbo staţo švietimo sistemoje; 

3) Informantai turi būti gerai ţinomi švietimo bendruomenėje; 

4) Informantai turi priklausyti skirtingiems švietimo sistemos valdymo lygmenims:  

- Vienas informantas turi atstovauti aukščiausiam švietimo sistemos valdymo lygmeniui 

(Švietimo ministras arba viceministras); 

- Vienas informantas turi atstovauti Savivaldybės švietimo sistemos valdymo lygmeniui 

(Savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas); 

- Vienas informantas turi atstovauti mokyklų vadovų lygmeniui (jis turi atstovauti mokyklų 

vadovų nuomonę, reiškia turi vadovauti mokyklų vadovų asociacijai). 

Imties formavimo metodu buvo pasirinktas ekspertinis “sniego gniūţtės“ metodas. Kuomet 

vienam iš šio tyrimo tyrėjų, vedant seminarus švietimo vadybos tematika mokyklų vadovams, jiems 

buvo išdalinti popieriaus lapai. Prašant, kad jie atsakytų, koks ţmogus aukščiausiame švietimo 

sistemos valdymo lygmenyje turi vertingos informacijos analizuojama tematika ir, kurio nuomonė 

švietimo bendruomenėje laikoma kaip svari, autoritetinga. Apklausus 26 mokyklų vadovus, 18 iš jų 

nurodė, kad autoritetingu laiko švietimo politiką N, kuris tyrime įvardijamas kaip ekspertas Nr.1. 

Vėliau atrinkto eksperto, buvo klausiama, kas galėtų būti ekspertais – informantais šiame tyrime 

ţemesniuose švietimo valdymo lygmenyse. Buvo parekomenduoti: savivaldybės švietimo sistemos 

lygmens – vienos iš didţiausių švietimo sistemų savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas 

(ekspertas Nr. 3) ir, mokyklų valdymo lygmens mokyklos vadovas, kuris yra aktyvus švietimo 

bendruomenės narys ir atstovauja vieną iš mokyklų vadovų asociacijų (ekspertas Nr. 2). 

Interviu organizavimas ir pravedimas 

Interviu su informantais buvo pravestas 2012 metų rugsėjo – spalio mėnesiais. Interviu 

trukmė nuo 56 minučių iki 1 valandos 7 minučių. Informantai mielai sutiko dalyvauti tyrime, 

kadangi jie patys yra stipriai suinteresuoti Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos gerinimu. Du interviu vyko bendraujant “gyvai“, o vienas interviu vyko telefonu.  

 Interviu metu respondentams buvo uţduoti du pagrindiniai klausimai: 

1) Kaip jie mato dabar esančią Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą? 

2) Kokia Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema galėtų būti ateityje? 

Atsakant į šiuos klausimus, respondentams buvo uţduodami gilinamieji klausimai, tačiau, 

jie nebuvo išanksto numatyti, tiesiog kiekvieno interviu metu, pagal esantį kontekstą, interviuotojas 

uţduodavo klausimus, kurie leistų dar giliau paţvelgti į informantų išsakomas mintis.  
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Tyrimo etika 

Tyrimo metu buvo laikomasi šių pagrindinių tyrimo etikos principų: 

1) Atvirumas. Prieš interviu informantams buvo paaiškinamas interviu tikslas, kur bus 

panaudoti tyrimo duomenys. Taip pat buvo prašoma leidimo visą interviu pokalbį įrašyti į 

diktofoną. Respondentai mielai sutiko, kad pokalbis būtų įrašytas.  

2) Nešališkumas. Interviu metu respondentams buvo uţduodamas klausimas ir buvo 

leidţiama tuo klausimu laisvai išsakyti savo nuomonę, neuţduodant tendencingų, ar nukreipiančių 

klausimų, kurie galėtų respondentus “uţvesti ant kelio“ jų atsakymuose. Taip pat nebuvo 

uţginčijami informantų teiginiai. Interviuotojas tiesiog pasistengė atsiriboti nuo savo asmeninės 

nuomonės ir tyrimo metu stebėti visą procesą lyg ir “iš šalies“.  

3) Anonimiškumas. Informantai buvo supaţindinti su tuo, kad jie šio tyrimo metu jų 

asmenybės tapatybė nebus atskleista. Tačiau, informantai patys pasiūlė, kad jiems anonimiškumo 

nereikia ir, pilnai galima minėti jų duomenis, kurie leidţia identifikuoti jų asmenybę. Tačiau vis tik, 

tyrime buvo nuspręsta neįvardinti šių ekspertų. 

Tyrimo duomenų rezultatų analizė 

Tyrimo rezultatų analizei buvo taikomas turinio (content analizės) analizės metodas. 

Rezultatai yra pateikiami lentelėje pagal, analizės metu išryškėjusias kategorijas.  

Kategorija Pagrindţiantis teiginys Komentaras 

Kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

buvimas 

“...Reikia pripaţinti, kad vadovų 

kvalifikacijos sistemos šiuo metu nėra. Yra 

projektai, seminarai, kurie skirti mokyklų 

vadovams, atskiri renginiai, tačiau sistemos 

kaip ir nėra. Per įvarius Švietimo sistemoje 

vykstančius projektus, atsiranda tam tikri 

elementai, tačiau tai nėra vientisa 

sistema...”; “...Kalbant apie Lietuvos 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemą, turiu pasakyti, kad tokios aiškios 

sistemos nėra. Fragmentiškai yra, bet į 

visumą nesusidėlioja. Tokios sistemos, kad 

atspindėtų ir vadovo patirtį, ir karjeros 

galimybes nėra, yra kaţkas fragmentiško...”; 

“...Galbūt daugiau yra reikalavimai vadovui, 

nei kaţkokia sistema. Kaţkokio tai 

sisteminio dalyko aš nerasčiau, “kas kaip 

moka, tas taip šoka“...”) 

Informantai vieningai paminėjo, 

kad Lietuvos mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos šiuo metu nėra.  

Visi informantai kalba apie 

kaţkokius esamus vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo 

mozaikos fragmentus, tačiau viso 

paveikslo ekspertai 

neidentifikuoja. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

teigiami bruoţai 

“...Jei kalbėti apie tai kas yra toje sistemoje, 

kurios mes negalime vadinti sistema, tai tas, 

kad vadovai turi galimybę rinktis. Jis gali iš 

tos pasiūlos atsirinkti, tai kas jam tinka...”; 

“...Dokumentai teoriškai skatina vadovus 

kelti kvalifikaciją...”, “...Kvalifikacijos 

kėlimas mūsų sistemoje vyksta mokymasis 

per veiklą. Pvz. mokyklos veiklos 

planavimas – jie planuodami šioje srityje jie 

ir mokosi...” 

 

Informantai beveik nepaminėjo 

esamos kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos teigiamų bruoţų. 

Labiausiai buvo akcentuojama, 

tai, kad šioje “sistemoje“ vadovai 

turi galimybę rinktis iš to, kas 

jiems yra siūloma.  

Taip pat buvo paminėta, kad 

dokumentai skatina vadovus kelti 

kvalifikaciją.  

Konkrečioje savivaldybėje buvo 

paminėta labai įdomi 

kvalifikacijos tobulinimosi forma 

- “mokymasis per veiklą“.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

silpnumai 

“...Ir čia yra pamesta regioninė politika. 

Steigėjas paskiria vadovą ir vadovui jau 

visai neberūpi ko tas steigėjas iš jo tikisi. 

Kartais aišku ir steigėjas pats neţino ko jis 

Atkreiptinas dėmesys, kad 

informantai akcentavo tam tikrus 

specifinius silpnumus, kurie 

neskatina vadovų kelti 
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tikisi. Jam ima rūpėti, ką kalba Vilnius. Visi 

projektai, kaip pvz. struktūra ir kt. turėjo 

būti rekomendacinio pobūdţio, o pas mus jie 

staiga patapo privalomi. Gali būti taip, kad 

silpnoji grandis yra švietimo skyriai. Ir 

galbūt kaip tik reikėtų pradėti nuo tos 

tarpinės grandies – švietimo skyrių vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo? O čia gal gali būti 

ir nacionalinis prioritetas. Švietimo skyrių 

vedėjų dalis veiklos ima darytis tarnystė: 

tarnystė politikams, tarnystė Vilniui...” , 

“...Neretai ir lektorių kvalifikacija būna labai 

ţema...”, “...kvalifikacijos kėlimas nėra 

susijęs su atestacija. Atestacijoje nėra 

fiksuojama kur ir kokias kompetencijas 

vadovas turėtų gilintis...”,  “...Atestacija yra 

momentinis dalykas, pakartotinės atestacijos 

nėra. Yra tik pasitvirtinimas turimos 

kategorijos. Pakartotina atestacija yra 

daugiau formalizuota, joje maţai yra 

matuojamos vadybinės kompetencijos...”, 

“vadovas turi pereiti kompetencijų vertinimą 

centralizuotai. Tai ir yra valstybės politika 

bet toliau vadovas yra jau ir paliekamas...”, 

“...Dabar šiuo metu kvalifikacijos 

tobulinimo sistemoje patyręs vadovas, 

kursų, kurie atitiktų jo patirtį ir interesus 

randa labai nedaug...”, “...Gaila, kad nauji 

švietimo politikai pradėjo viską iš pradţių, 

neturėdami vaizdinio koks vadovas turėtų 

būti. Imama modeliuoti, neturint vaizdinio. 

Neturime jokios teorijos, kuria remiantis 

mes kuriame mokyklos vadovo veiklą. 

Baisiausia, kai kuriant naujus nuostatus, mes 

bandome nustatyti šiuolaikinės geros 

mokyklos kriterijus. Gal vertėtų klausti ar 

mes turime švietimo vadybos mokyklą? Mes 

kaţką darome, tačiau viskas ritasi atgal. Nes 

neturime teorinio pamato. Juk galėtumėm 

atsirinkti gerą vadovą ir jį ugdytumėm. 

Vadovai irgi nėra labai aktyvūs 

kvalifikacijos tobulinime...”, “...Daug 

programų yra nukreipta į mokyklų 

administravimą. Tai yra labai lengva. 

Vadybos teorijos išdėstymo specialistų 

turime labai nedaug. Poreikis yra didelis 

įvairios tematikos, tačiau surasti lektorius 

labai sunku. Neretai nulemia ne poreikis, bet 

galimybė gauti lektorių...”, “...O minusai tai, 

kad per maţai yra analizuojami veiklos 

rezultatai. Mes daugiau orientuoti į 

procesus. Mes nepamatuojame kas iš tos 

visos veiklos gaunasi. Tam reikia, kad 

pačios mokyklos pradėtų vertinti rezultatų 

kokybę. Tas labai darytų įtaką kvalifikacijos 

kvalifikacijos. 

Visų pirma tai regioninės 

politikos nebuvimas . Reta kuri 

savivaldybė turi aiškiai išreikšta 

savo regioninę švietimo politiką. 

Ir tai sąlygoja, kad galbūt 

švietimo skyriai yra silpnoji 

grandis šioje sistemoje. Jų veikla 

neretai koncentruojasi į tarnystę 

politikams, “Vilniui“. 

Dar kaip silpnumas buvo 

nurodytas kvalifikacijos renginių 

atitrūkimas nuo realybės, lektorių 

kompetencija. Atestacija 

neskatina kelti kvalifikaciją. Taip 

pat buvo paminėtina tai, kad mes 

neturime šioje srityje tvirto 

teorinio pagrindo.  

Taip pat maţa vadovų rotacijos 

nebuvimas taip pat neskatina 

vadovų kelti kvalifikacijos. 

Savivaldybės nėra suinteresuotos 

investuoti į mokyklų vadovų 

rezervo rengimą.  
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tobulinimui. Ir mes šioje srityje uţsakome 

mokymus...”, “...Vyriausybė gaila, bet 

neįgyvendina savo programos, nes vadovas 

iki gyvos galvos, neskatina vadovus tobulėti. 

Vadovai sulaukę pensijinio amţiaus, turėtų 

baigti savo vadybinę karjerą. Kadencijos su 

galimybe pratęsti, turėtų būti, tai skatintų 

vadovų norą tobulėti. Kas daro įtaką tam, 

kad ţmogus priimtų sprendimus? 

Išsilavinimas, jo patirtis, jo vertybės ir 

palankios aplinkos. Jei aplinkos palankios 

nesimokyti, tai vadovas ir sėdi tam 

“operaciniam, administraciniam“ 

lygmenyje...”, “...Anksčiau buvo tokia 

vadovų rezervo rengimo programa. Dabar 

esanti vadovų atranka, nelabai motyvuoja 

savivaldybę investuoti į šį procesą. Kam 

mums investuoti į tuos vadovus, jei bus 

viešas konkursas ir laimės visai kitas 

ţmogus nei mes investavome lėšas...”. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

centralizavimas 

“...Mes nekalbame apie vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo centralizavimą, 

šiuo atveju mes kalbame apie koordinavimo 

būtinumą. Realiai kalbėdami apie mokyklų 

vadovus, mes turime galvoj 800 mokyklų. 

Kas tai yra 800 mokyklų? Tai yra labai 

maţai, mizeris. Kalbant apie valstybės 

mastu centralizavimą, reikia pasakyti, kad 

niekam to nereikia, tai neapsimokėtų. Mes 

realiai neturėtumėm nuo to pridėtinės 

vertės... Mano manymu visų pirma turi būti 

decentralizacija savivaldybės lygmeniu”, 

“...Aš nesu šalininkas centralizavimo ar 

decentralizavimo, aš esu šalininkas tam tikro 

balanso. T.y. kryptys nurodomos 

nacionaliniu mastu, bet jei tu nori atmesti tą 

kaţkokią kryptį, tu turi gebėti pagrįsti, kodėl 

tai atmeti. Kodėl aš turėčiau iš viršaus geriau 

ţinoti ko tau reikia? Viršuje mes 

analizuojame bendrus duomenis, matome 

bendras tendencijas. Jie mato kiekvienas 

savo duomenis ir, reikia pripaţinti, kad jie 

mato kartais teisingiau...”, “...Kadangi uţ 

švietimo politiką yra atsakinga Švietimo ir 

mokslo ministerija, ji būtinai turi nustatyti 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

kryptis. Visiškai palikti tai savivaldybėms 

būtų neprotinga, nes švietimo vadyba 

plačiąja prasme yra ministerijos 

kompetencija. Per atestaciją atsispindi 

tobulinti dalykai, tačiau bendroji programa 

turi būti parengta ministerijos. Bendrųjų 

kompetencijų gilinimas: darbo teisės 

išmanymas, vadybos instrumentų valdymas 

– čia jau turi būti ministerijos 

Šioje kategorijoje informantai 

nebuvo vieningos nuomonės. 

Galima išskirti trys nuomones: 

 1) centralizavimas nėra 

tikslingas. Būtinas tik 

koordinavimas. Visų pirma 

decentralizavimas savivaldybės 

lygmeniu  

2) centralizavimas yra būtinas, 

kadangi valstybė atsako uţ 

švietimo politiką  

3) Būtinas protingas balansas 

tarp centralizavimo ir 

decentralizavimo.  
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reglamentuota. Čia juk jau Valstybės 

interesas, turėti gerai parengtus, 

kvalifikuotus vadovus...”, “...Vadovas į savo 

kvalifikaciją turi ţiūrėti sistemiškai. Vienas 

vadovas nesukurs geros mokyklos. Ateityje 

reikėtų moksliniu poţiūriu pagrįsta kokiose 

srityse yra tikslinga keti kvalifikaciją. Pvz. 

jei vadovas uţsimanys kelti kvalifikaciją 

prancūzų kalbos mokėjime. Ar tai tikslinga? 

Pasiūla turi būti moksliškai pagrįsta...” 

Kvalifikacijos 

tobulinimo krypčių 

nustatymas 

“...Kalbant apie mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo kryptis, tai aš 

manau, kad Valstybės kryptys yra labai 

svarbu, tačiau svarbiau yra regioninės, 

savivaldybės dimensijos. Nes pvz. ar galime 

lyginti esančias švietimo problemas pvz. 

Kauno, Vilniaus ir Telšių apskrities? 

Švietimo strategija yra nacionalinis 

dokumentas, nusakantis tam tikras kryptis ir 

bent iki 2012 metų ši strategija egzistavo. 

Bet dabar prioritetai švietimo srityje yra 

regioniniai. Na kaip pvz. Vilniui ar Kaunui 

nėra aktualu daugiafunkciniai švietimo 

centrai. Telšių rajonui, Tauragės rajonui ir 

kt. toks multifunkciniškumas yra nepaprastai 

svarbus. Galima net kalbėti apie tris 

stambius regionus Šiauliai- Panevėţys – 

Klaipėda, Vilnius ir Kaunas... Vienas atvejis 

bus kai tu turi jaunus vadovus, tai kryptys 

bus vienokios, kitas jei turi patyrusius 

vadovus – kryptys bus kitokios. Jei turi 

daugiau dešimtmečių mokyklų, tai bus 

vienaip, jei daugiau vidurinių – kitaip ir t.t. 

Jei pavyzdţiui kaţkokioje savivaldybės, 

kaţkokio tipo švietimo įstaigose yra 60 

procentų pensijinio amţiaus vadovai, tai 

kryptis bus tokios savivaldybės galbūt, 

paieška ir mokymai, paruošimas jaunų 

lyderių, kurie galėtų perimti tą estafetę. 

Kitoje savivaldybėje nėra nei vieno 

pensijinio amţiaus vadovo, vyrauja 40-50 

mečiai, tai su jais reikėtų galbūt dirbti 

inovacijų kryptimi. Kitoje savivaldybėje gali 

būti socialinės atskirties daug šeimų, čia 

galbūt reikėtų dirbti rizikos valdymo ir 

prevencijų kryptimis. Steigėjai samdo 

vadovą ir orientavimasis tik į nacionalinę 

strategiją, nieko gero neduos. 

Personalizavimas atsiranda būtent 

savivaldybės lygmenyje ir tai leistų išspręsti 

daugelį problemų...”, “...Kadangi uţ 

švietimo politiką yra atsakinga Švietimo ir 

mokslo ministerija, ji būtinai turi nustatyti 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

kryptis. Taip pat aktyvus šioje srityje turėtų 

Šioje kategorijoje informantai 

buvo pakankamai vieningi, 

teigdami, kad valstybės kryptys 

yra svarbios. Tačiau nuomonės 

išsiskyrė, akcentuose. Buvo 

akcentuojama, kad regioninės, 

savivaldybės dimensijos turi būti 

svarbiau, kadangi jų kontekstas 

yra skirtingas. Ir 

personalizavimas savivaldybės 

lygmeniu turėtų būti pats 

svarbiausias. Kitų informantų 

akcentai buvo sudėti kitose 

vietose, t.y., vis tik buvo 

išlaikoma nuomonė, kad 

svarbiausi akcentai yra centrinių 

institucijų (ŠMM), o steigėjai jau 

pagal centralizuotai sudėtus 

akcentus rengtų kvalifikacijos 

tobulinimo planus. Programos 

turi būti parengtos ŠMM. Dar 

vienas įdomus akcentas 

išryškėjęs šioje kategorijoje yra 

tas, kad centralizuotai galėtų būti 

atliktas mokslinis tyrimas ir 

kryptys numatytos centralizuotai, 

tačiau jos turi būti moksliškai 

pagrįstos.  



 

 

 

134 

būti ir mokyklos savininkas, jis galėtų būti 

kaip uţsakovas. Šiuo metu mokyklų vadovų 

atestaciją vykdo savininkas, jo sudaryta 

komisija, todėl savininkas turėtų sudaryti 

planą, pagal ministerijos pateiktą programą 

ir tuomet vadovas turi imti dirbti. Tačiau 

visiškai palikti tai savivaldybėms būtų 

neprotinga, nes švietimo vadyba plačiąja 

prasme yra ministerijos kompetencija. Per 

atestaciją atsispindi tobulinti dalykai, tačiau 

bendroji programa turi būti parengta 

ministerijos. Steigėjas turi būti 

suinteresuotas ne vadybos plačiąja prasme 

dalykais, bet specifika. Pvz. Kauno rajonas 

ir Akmenės rajonas, Šiaulių ir Vilniaus 

miestų. Jie skiriasi, kiekvienas turi savo 

specifiką, savo problemas. Todėl ir 

uţsakymas iš steigėjo gali būti visai kitoks. 

Bet bendrųjų kompetencijų gilinimas: darbo 

teisės išmanymas, vadybos instrumentų 

valdymas – čia jau turi būti ministerijos 

reglamentuota. Čia juk jau Valstybės 

interesas, turėti gerai parengtus, 

kvalifikuotus vadovus.“, “...Vadovas į savo 

kvalifikaciją turi ţiūrėti sistemiškai. Vienas 

vadovas nesukurs geros mokyklos. Ateityje 

reikėtų moksliniu poţiūriu pagrįsta kokiose 

srityse yra tikslinga keti kvalifikaciją. Pvz. 

jei vadovas uţsimanys kelti kvalifikaciją 

prancūzų kalbos mokėjime. Ar tai tikslinga? 

Pasiūla turi būti moksliškai pagrįsta...” 

Kvalifikacijos 

tobulinimo institucijų 

vertinimas 

“...Šiuo metu esantys švietimo centrai, yra 

logistai. Retas kuris daro sisteminius tyrimus 

savivaldybės lygmenyje. Šiuo metu švietimo 

centrams tiriamosios kompetencijos labai 

trūksta. Švietimo centrai daro renginius tam, 

kad daryti. O kodėl jie tai daro, retas kuris 

sugeba atsakyti. Aš į švietimo centrus ţiūriu 

kaip į tam tikrus logistus, net nebandančius 

specializuoti tam tikrus dalykus. Mes dabar 

švietimo centruose turim didţia dalimi 

seminarų išvardijimą, bet ne bandymą 

sistemizuoti ir specializuoti tam tikrus 

dalykus. Švietimo centrai didţia dalimi net 

neţiūri į steigėjo savivaldybėje interesus, 

kokius uţdavinius kelia steigėjas. Jie dirba 

atskirai. Retas, kuris švietimo centras ţino 

steigėjo strategiją, t.y kokius tikslus kelia 

steigėjas savivaldybės švietimo sistemai 

arba to regiono strategiją. Kita problema, 

aišku yra ir ta, kad ir tos strategijos neretai 

ra surašytos tik tam, kad būtų. O realiai 

jokios strategijos kaip ir nėra ten...”, “...Jei 

mes paţiūrėtumėm į švietimo centrų 

siūlomas problemas ir įvertintume jų lygį, 

Šioje kategorijoje galime 

pastebėti dvi, aiškiai išreikštas 

informantų nuomones: 

1) Šiuo metu esančios 

kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos tik iš dalies atlieka 

savo vaidmenį. Jie daugiau 

uţsiima pačiu procesu, bet ne 

rezultato siekimus. Jų veikla 

orientuota į savęs išsilaikymą, 

bet ne į sisteminę, tikslingą 

veiklą.  

2) Švietimo centrai nėra visiškai 

savarankiškos institucijos, jie yra 

kontroliuojami ir priţiūrimi, kad 

atliktų savo funkciją pagal 

steigėjo poreikius, kadangi jų 

steigėjas yra savivaldybė. 

Renginių uţsakovai yra 

savivaldybės švietimo skyrius. 

Jie uţsako reikalingus renginius.  
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mes pamatytumėm, kuo uţsiima šitie 

centrai. T.y. daugiau komercija, nei sistemos 

įgyvendinimas. Kai respublikoje nėra 

aiškios politikos, centrai yra paliekami 

savieigai. Pateikdami programas jie neretai 

orientuojasi į tai, kokį jie turi lektorių, bet tai 

nėra sistema...”, “...Kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai yra gerai, vadovai ten 

atbūna, bet svarbu ką jie po to daro. Kaip 

realizuoja, kiek tai efektyvu. Švietimo 

centrai nėra nepriklausomos institucijos. 

Mūsų savivaldybėje uţsakovas renginių 

esame mes. Pagal fundamentalius 

dokumentus seminarus uţsakome mes. 

Magistrantūros studijos, kaip kvalifikacijos 

tobulinimo forma taip pat yra. Mūsų 

savivaldybės atveju šį procesą kontroliuoja 

mano pavaduotoja. Pvz. mes jaučiame 

poreikį viešųjų pirkimų organizavimas. Mes 

uţsakome tuos mokymus ir centras juos 

vykdo...”, “...Kvalifikacijos tobulinimo 

centrai orientuojasi į pinigus. Visi turi savo 

centrus, bet kai kurie centriukai siūlo 

menkavertes programas, lektoriai 

menkaverčiai. Todėl ir tie trumpalaikiai 

seminarai 6-8 valandų tampa maţai vertingi. 

Ar reikia tokių renginių kurie tik išduoda 

paţymėjimus. Centrams yra paprasta 

pasisamdyti lektorių, sumokėti jam pinigus 

ir viskas. Problema, kad mes neturime 

centrinio kvalifikacijos tobulinimosi taško. 

Dabar kas nori tuo uţsiima. Galima teigti, 

kad kai kurie renginiai tampa kaip ir 

pasipinigavimas centrų, bei lektorių...”, 

“...Pati sistema nėra kaţkokia reikli, kad 

skatintų vadovus kelti kvalifikaciją. Vadovų 

priėmimo tvarka skatina kandidatus į 

vadovus ruoštis atsakyti į tam tikrus 

klausimus. Kvalifikacijos kėlimas ir 

paţymėjimo paėmimas yra viena, o kaip ta 

kvalifikacija realizuojama kompetencijoje aš 

nesu tikras...”. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo skatuliai 

“...Šiuo metu esantys vadovų skyrimo tvarka 

ir atestacijos nuostatai yra skirti tam, kad 

vadovai modeliuotų savo asmeninę karjerą. 

Vadovai šiuos esminius segmentus turi 

matyti ir pasidėlioti savo asmeninio 

tobulėjimo planą. Čia labai svarbu yra 

asmeninė savianalizė. Vadovas turi pats 

matyti ką jis daro puikiai ir ką daro ne taip. 

Kai tu matai tuos kompetencijų aprašus, tu 

turi pats pamastyti, galbūt pasikonsultuoti su 

konsultantais, kaip tau dėlioti savo asmeninį 

tobulėjimą...”, “...Dabar startas vadovui yra 

duotas per kompetencijų centrą – jis jau yra 

Kvalifikacijos tobulinimą skatina 

šie pagrindiniai veiksniai: 

1) Mokyklų vadovų skyrimo 

tvarka 

2) Ekspertai, kurie vertina 

mokyklos veiklą 

3) Asmeninė motyvacija 

4) Konkurencinė aplinka 

5) Mokyklos klientai 

6) Išorės vertinimas 

7) Vidaus įsivertinimas 
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centralizuotas. Ne savivaldybė kaip 

savininkas vienareikšmiškai pasirenka 

Dabar esančios vadovų skyrimo taisyklės 

įvertina vadovo kompetencijas, tuo tarpu 

atestacijos tvarka įvertina per vadovo 

veiklos rezultatus...”, “...Ekspertai pasako, 

kokias kompetencijas reikia patobulinti, 

tačiau vadovas renkasi pats...”, “...Vadovas 

privalo tobulintis, nes jis yra vadovas. Jo 

kvalifikacija privalo rūpintis ne tik jis patas 

ir steigėjas, bet tai turi būti ir valstybės 

poreikis turėti kvalifikuotus vadovus, na o 

atestacija matuotų kiek vadovo 

kompetencijos duoda rezultatą...”, 

“...Priklauso tai ir nuo demografinių 

charakteristikų, geografinės padėties. Pvz. 

jei mokykla dirba konkurencinėje aplinkoje, 

vadovas priverstas tobulėti. Mano 

pavaduotojai kelia kvalifikaciją tam tikroje 

kryptyje, net mokytojai dirba kryptingai...”, 

“...Bet labai priklauso ir nuo to, kiek 

vadovas pats nori mokytis, kiek vadovas yra 

lyderis...”, “...Toliau vadovo 

apsisprendimas, bet jam padėti pasispręsti 

turėtų tos priemonės, kuriomis vertinama 

mokykla...”, “...Aš suinteresuotas savo 

kvalifikacijos kėlimu, nes mano pagrindiniai 

vertintojai yra mano klientai. Jei jie bus 

nepatenkinti mūsų klientai jie į mūsų 

mokyklą neis. Tikslas juk yra, kad mokykla 

dirbtų kokybiškai...”, “...Išorės vertinimas 

turi skatinti vadovą kvalifikacijai, o ne 

ţaidimą katė-pelė...”, “...Man atrodo, kad 

yra daug priemonių kurios vertina vadovą: 

išorės auditas, akreditacija mokyklos, 

atestacija. Šiuose aspektuose mokyklos 

vadovas išryškėja koks jis yra. Šiose 

vertinimo srityse yra mokyklos tobulinimo 

planas. Pasiūlomos sritys. Tačiau vadovas 

pats turi nusistatyti kuriose srityse jam 

tobulėti. Kadangi yra viešas konkursas, tai į 

vadovo vietą ima pretenduoti įvairios 

kvalifikacijos ir kompetencijos ţmonės. 

Vadovas turėtų dobilėti tose srityse kur jam 

yra rekomenduojama...” 

Kvalifikacijos 

tobulinimo teisinė 

bazė 

“...Šiuo metu teisinėje bazėje vyrauja tam 

tikra eklektika, mes esame šiek tiek, ko gero, 

pasimetę – kam reikalingas kvalifikacijos 

tobulinimas, koks jo tikslas?...” 

Akcentuojama, kad teisinėje 

bazėje šiuo metu yra labai daug 

neapibrėţtumų. Nėra tikslo.  

Kas turėtų uţsiimti 

kvalifikacijos 

tobulinimu  

“...Kas gali uţsiimti kvalifikacijos 

tobulinimu? Ar tos įstaigos turi būti 

akredituojamos, ar ne? Tie atsakymai turi 

atsirasti teisinėje bazėje. Ir čia galima 

pastebėti, kad pas mus yra mokyklų ir jų 

vadovų, kurie yra pilnai pajėgūs visose 

Mokyklos, kaip ir vadovai yra 

skirtingo lygmens. Todėl vienos 

mokyklos ir vadovai jau 

pasirengę veikti savarankiškai, 

kitų veiklą, deja, reikia 

reglamentuoti. Kvalifikacijos 
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srityse elgtis savarankiškai ir tokių, kuriems 

reikia labai grieţtai reglamentuoti. Kai 

kurios mokyklos yra praaugusios kitas 

mokyklas ir, bet kokie reglamentavimai 

joms yra daugiau pavojus, o ne galimybė...” 

 

“...Jei valstybė priima švietimo politikos 

formuotojo vaidmenį, tai rinkos sąlygom 

galėtų kvalifikacijos tobulinimo veiklas 

galėtų teikti ir privačios institucijos. Jei 

vadovas gali gauti paslaugas savo 

gyvenamoje vietoje, tai nebūtinai jis turi 

vaţiuoti. Tačiau programas vis tik turėtų 

kontroliuoti centralizuotai, kad 

nenueitumėm į šarlatanizmą. Jos turėtų būti 

licenzijuotos. Nes lėšos juk eina iš 

moksleivio krepšelio lėšų. Ir būtina 

kontroliuoti, kad tos lėšos nenueitų “šuniui 

ant uodegos“. Teikėjai gali būti įvairūs...”  

tobulinimas galėtų būti 

liberalizuotas institucijų 

lygmeniu, tačiau programos 

turėtų būti kontroliuojamos 

centralizuotai.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

diferencijavimas 

“...Kalbant apie kvalifikacijos 

diferencijavimą, tai galbūt reikėtų 

diferencijuoti mokyklas pagal jų lygį. Jei tu 

neatitinki tam tikrų reikalavimų, tai tokios 

mokyklos vadovas turi gauti iš steigėjo 

pakankamai grieţtus nurodymus ką reikia 

atlikti. Pvz. aš sutinku, kad pusei mokyklų 

vadovų trūksta finansinio raštingumo. Tai 

normalu, nes mūsų to niekas nemokė. Pagal 

pateiktas kompetencijas reikėtų pasirinkti. 

Pvz. derybų menas. Mokytojui galbūt to ir 

nelabai reikia, bet vadovui? Steigėjas turi 

dirbti, jis turi analizuoti. Ne kitu atveju kam 

jis yra reikalingas? Tuomet naikinkime 

švietimo skyrius ir bus viskas. Aišku, čia 

turi atsirasti realios švietimo strategijos...”, 

“...Didţiausią vertę patyrusiems vadovams 

duoda dalyvavimas įvairiuose projektuose, 

kur kuriami įvairūs švietimo dokumentai, jie 

vertinami: vadovų atestacijos nuostatai, 

darbo apmokėjimo ir pan. O vadybiniuose 

kursuose, reikia paţiūrėti kas yra lektoriai ir 

bus matyti vaizdas: ar jie turi vadybinę 

patirtį, ar jie yra tik teoretikai ir kokio lygio 

teoretikai. Todėl atsiţvelgiant į vadovo 

darbo staţą, institucijos tipą, turi būti tai 

atitinkanti kvalifikacijos tobulinimo sistema. 

Jaunas vadovas eis mokytis darbo teisės nuo 

abėcėlės, o patyręs vadovas, turintis 2 ir 

daugiau vadybinio darbo staţo, jis atsirinktų 

iš bendrosios programos, kuri būtų parengta 

ministerijos, tai kas atitiktų jo patirtį...” 

Kvalifikacijos tobulinimą yra 

būtina diferencijuoti pagal 

vadovų darbo staţą, įstaigos tipą, 

regioną. Ypatingas vaidmuo čia 

turi tekti steigėjui, jis turi daug 

dirbti išsiaiškinant poreikius ir 

juos diferencijuojant.  

Pagal išskirtas diferencijavimo 

charakteristikas turėtų būti 

siūlomos ir renginių formos. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

reglamentavimas 

“...Ir čia galima pastebėti, kad pas mus yra 

mokyklų ir jų vadovų, kurie yra pilnai 

pajėgūs visose srityse elgtis savarankiškai ir 

tokių, kuriems reikia labai grieţtai 

Čia galima išskirti keletą 

nuomonių: 

1) Savivaldybės ir mokyklos 

kurios jau pasirengusios dirbti 
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reglamentuoti. Kai kurios mokyklos yra 

praaugusios kitas mokyklas ir, bet kokie 

reglamentavimai joms yra daugiau pavojus, 

o ne galimybė...”, “...Vadovai, kurie nori, 

kad jiems būtų sudėliota “iš viršaus“, reikia 

kelti klausimą iš vis ar jie yra vadovai ar tik 

administratoriai. Jie visiškai nenori priimti 

sprendimų, jie nori įgyvendinti sprendimus. 

Yra dalis mokyklų vadovų, kurie paskirti dar 

sovietmečiu ir jie yra įpratę, kad jiems 

kaţkas turi nurodyti. Ir dabar mes turime 

pakankamai grieţtą reglamentavimą. Tačiau 

jei ţmogus nepasitiki savim, tai tie 

reglamentai jį dar labiau sulauţo...”, “...Man 

nepatinka kai yra nustatyti kvalifikaciniai 

reikalavimai. Lietuva nedidelė, bet labai 

skirtinga. Vadovas yra samdomas tam, kad 

jis pasiektu iškeltus tikslus to, kuris jį 

samdo. Pvz. Olandijoje paskutiniu metu yra 

samdomi vadybininkai ir jų uţduotis yra 

kokybės valdymas. Jie mano, kad mokytojas 

turi turėti mokymo kompetenciją, na viską 

kas susiję su mokymu, o vadovas – kokybės 

valdymo kompetenciją. Galbūt tai ir 

Lietuvos kai kuriuose regionuose būtų labai 

sveika. Jau dabar yra galimybė būti 

mokyklos vadovu neturint pedagoginio 

išsilavinimo. Kas gali paneigti, kad 

mokyklos vadovo pagrindinė uţduotis 

vadybiškai valdyti kokybę?...”, “...Vadovai 

gali rinktis iš esamos pasiūlos, tačiau turėtų 

būti taip, kad vadovas turėtų valstybės, 

galbūt ministerijos, nustatyta tvarka, tam 

tikru periodiškumu, turėtų išklausyti tam 

tikrus kursus: darbo teisės, vadybos 

pagrindų, darbo saugos ir kt. Bet jei būtų 

aišku, kad vadovas kas penkeri metai turtėtų 

išklausyti tam tikrus kursus, tam tikrą 

valandų skaičių ir privalomas programas. 

Pvz. gydymo įstaigų vadovai, jei nori 

prasitęsti licenziją, turi išklausyti tam tikrą 

valandų skaičių, gauti taškus ir pan. 

Švietimo sistemoje dabar šito nebėra...”, 

“...Vadovo kvalifikacijos kėlimas negali būti 

paliktas savieigai, jis negali būti paliktas tik 

steigėjui deleguotas, bet tai turi būti 

reglamentuotas ŠMM. Jis privalo kelti 

kvalifikaciją ir uţ jo perengimą turi būti 

atsakinga ir ministerija...” 

savarankiškai 

2) Savivaldybės ir mokyklos, 

kurioms reikia reglamentavimo  

3) Vadovo kvalifikacijos 

kėlimas negali būti paliktas 

savieigai, jis negali būti paliktas 

tik steigėjui, bet tai turi būti 

reglamentuotas ŠMM 

Kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

kryptys 

“...Pvz. grįţkime į tuos “blogus laikus“, tai 

tuomet vadovas privalėjo kas penkerius 

metus dalyvauti ilgalaikiuose tobulinimosi 

kursuose privalomai. Ţinoma, kas ten buvo 

skaitoma, kokie lektoriai galima diskutuoti, 

bet tai buvo dviejų mėnesių trukmė su 

Pirmiausia turi būti moksliškai 

pagrįstas teorinis pagrindas kokia 

yra gera mokykla, kokio vadovo 

mums reikia. Tuomet ţinosime 

kokio kvalifikacijos tobulinimo 

mums reikia. Ko mes siekiame 
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teoriniais ir praktiniais uţsiėmimais net ir 

darbo pristatymais iš savo patirties. Tai buvo 

ir patirties skleidimas ir įsigilinimas į savo 

veiklą...”, “...Pirmiausia mes turėtumėm 

susidėlioti teorinį pagrindą, koks vadovas 

turi būti. Tada reikėtų galvoto, kas tai turi 

daryti. Turėtų būti komandos teoretikų ir 

praktikų. Turėtų būti ir atsakomybė. Ir 

įstatymiškai turi būti nustatyta kiek vadovas 

privalomai turi išklausyti valandų. Todėl 

mes respublikos mokyklų vadovu turime 

labai margus – įvairaus amţiaus, patirties. 

Ar vadovų veikla turi būti atsakingi tik 

mokyklų vadovai, steigėjai. Juk švietimo 

politikos formavimas yra valstybės 

prerogatyva. Aišku mokyklos turi būti 

savarankiškos, tačiau politikos formavimas 

yra valstybės prerogatyva. Turi būti šalies 

politika. Vadovo parengimas nėra nei paties 

vadovo, be steigėjo reikalas. Kepurę turi 

uţdėti švietimo politikos formuotojai 

nacionaliniu lygmeniu...”, “...Turėtų atsirasti 

pirmiausia norminiai dokumentai, gera 

mokykla, geras vadovas, tuomet galėtų 

atsirasti programa, kuri gultų į tam tikrą 

sistemą. Ir vadovai rinktųsi. Kas privaloma 

gilinti (sritys) o iš jo tu jau pats pasirenki 

kas tinkama...”, “...Kiekvienam lygmeniui 

turi būti apsprendţiama kiek jis gali būti 

savarankiškas. Bet vis tik švietimo sistemoje 

turi būti ir centralizavimas...”, “...pvz. 

bakalauro ar magistro programos yra 

pagrįstos moksliškai, kad baigęs tas studijas 

jis įgis tam tikrą kvalifikaciją. Todėl tų 

programų visuma ir turi būti nukreipta į tai, 

kad būtų kuriama gera mokykla...”. 

kvalifikacijos tobulinimu.  
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IŠVADOS 

 

Analizuojant švietimo ekspertų interviu, išryškėjo 12 jų akcentuotinų kategorijų. Atlikus 

kategorijų turinio analizę galima teigti, kad: 

1. Informantai vieningai paminėjo, kad Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos šiuo metu nėra. Visi informantai kalba apie kaţkokius esamus vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo mozaikos fragmentus, tačiau viso paveikslo ekspertai neidentifikuoja.  

2. Informantai beveik nepaminėjo esamos kvalifikacijos tobulinimo sistemos teigiamų 

bruoţų. Labiausiai buvo akcentuojama, tai, kad šioje “sistemoje“ vadovai turi galimybę rinktis iš to, 

kas jiems yra siūloma. Taip pat buvo paminėta, kad esami dokumentai skatina vadovus kelti 

kvalifikaciją.  

3. Vertindami esamos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos silpnumus 

ekspertai paminėjo kad: 

 Visų pirma tai regioninės politikos nebuvimas. Reta kuri savivaldybė turi aiškiai išreikšta 

savo regioninę švietimo politiką. Ir tai sąlygoja, kad galbūt švietimo skyriai yra silpnoji grandis 

šioje sistemoje. Jų veikla neretai koncentruojasi į tarnystę politikams, “Vilniui“. 

 Kvalifikacijos renginių atitrūkimas nuo realybės, lektorių kompetencija. 

 Atestacija neskatina kelti kvalifikaciją.  

 Tvirto teorinio pagrindo nebuvimas.  

 Vadovų rotacijos politikos nebuvimas  

 Savivaldybių nesuinteresuotumas investuoti į mokyklų vadovų rezervo rengimą. 

4. Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo centralizavimo kategorijoje išryškėjo trys 

skirtingos nuomonės: 

 centralizavimas nėra tikslingas, būtinas tik koordinavimas, 

 centralizavimas yra būtinas, kadangi valstybė atsako uţ švietimo politiką, 

 Būtinas protingas balansas tarp centralizavimo ir decentralizavimo. 

5. Išskirtoje “Kvalifikacijos tobulinimo krypčių“ kategorijoje buvo nustatyta, kad šioje 

kategorijoje informantai buvo pakankamai vieningi, teigdami, kad valstybės kryptys yra svarbios. 

Tačiau nuomonės išsiskyrė, akcentuose. Buvo akcentuojama, kad regioninės, savivaldybės 

dimensijos turi būti svarbiau, kadangi jų kontekstas yra skirtingas. Ir personalizavimas savivaldybės 

lygmeniu turėtų būti pats svarbiausias. Kitų informantų akcentai buvo sudėti kitose vietose, t.y., vis 

tik buvo išlaikoma nuomonė, kad svarbiausi akcentai yra centrinių institucijų (ŠMM), o steigėjai 

jau, pagal centralizuotai sudėtus akcentus, rengtų kvalifikacijos tobulinimo planus. Programos turi 

būti parengtos ŠMM. Dar vienas įdomus akcentas išryškėjęs šioje kategorijoje yra tas, kad 

centralizuotai galėtų būti atliktas mokslinis tyrimas ir kryptys numatytos centralizuotai, tačiau jos 

turi būti moksliškai pagrįstos. 

6. Vertinant kvalifikacijos tobulinimo institucijas informantai išskyrė, kad šiuo metu 

esančios kvalifikacijos tobulinimo institucijos tik iš dalies atlieka savo vaidmenį. Jie daugiau 

uţsiima pačiu procesu, bet ne rezultato siekimu. Jų veikla orientuota į savęs išsilaikymą, bet ne į 

sisteminę, tikslingą veiklą. Tačiau atskirose savivaldybėse, švietimo centrai glaudţiai 

bendradarbiauja su steigėju ir atlieka jų uţsakomas veiklas.  

7. Mokyklų vadovus kelti kvalifikaciją skatina šie pagrindiniai veiksniai: mokyklų vadovų 

skyrimo tvarka, ekspertai, kurie vertina mokyklos veiklą, asmeninė motyvacija, konkurencinė 

aplinka, mokyklos klientai, išorės vertinimas, savęs įsivertinimas. 

8. Šiuo metu teisinėje bazėje, kuri reglamentuoja mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą 

yra labai daug neapibrėţtumų. Yra būtina tobulinti teisinę bazę, tačiau visų pirma reikia aiškiai 

apibrėţti mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo tikslus. 

9. Kvalifikacijos tobulinimas galėtų būti liberalizuotas institucijų lygmeniu, tačiau 

programos turėtų būti kontroliuojamos centralizuotai. 
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10. Kvalifikacijos tobulinimą yra būtina diferencijuoti pagal vadovų darbo staţą, įstaigos 

tipą, regioną. Ypatingas vaidmuo čia turi tekti steigėjui, jis turi daug dirbti išsiaiškinant poreikius ir 

juos diferencijuojant. Pagal išskirtas diferencijavimo charakteristikas turėtų būti siūlomos ir 

renginių formos. 

11. Kvalifikacijos tobulinimo reglamentavimas turėtų būti, nes mokyklų vadovų 

kvalifikacijos kėlimas negali būti paliktas savieigai, jis negali būti paliktas tik steigėjui, jis turi būti 

reglamentuotas ŠMM. Tačiau savivaldybės, mokyklos ir jų vadovai pagal savo lygį galėtų būti 

skirstomos į: 

 Savivaldybės ir mokyklos kurios jau pasirengusios dirbti savarankiškai. Tokioms 

mokykloms turi būti suteikiama daug savarankiškumo, 

 Savivaldybės ir mokyklos, kurios nėra pasirengusios dirbti savarankiškai. Tokioms 

mokykloms reglamentavimas galėtų būti pakankamai aiškus. 

12. Numatant mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos tobulinimo kryptis, 

galima teigti, kad visų pirma reikia atlikti mokslinius tyrimus tam, kad būtų atsirastų moksliškai 

pagrįstas teorinis pagrindas kokia yra gera mokykla, kokio vadovo mums reikia. Tuomet ţinosime 

kokio kvalifikacijos tobulinimo mums reikia. Ko mes siekiame kvalifikacijos tobulinimu. 
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TYRIMO APIBENDRINIMAS 

 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad: 

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo poreikį lemia įvairūs veiksniai: objektyvūs ir 

subjektyvūs. Subjektyvūs veiksniai yra daugiau asmeninio pobūdţio. Kiekvieno asmens 

kvalifikacijos poreikius gali nulemti jo asmenybės branda, pomėgiai, savianalizė ir kt. Objektyvūs 

veiksniai yra daugiau – maţiau vienodi visiems. Lietuvos švietimo sistemos bendrojo lavinimo 

posistemėje mokyklų vadovų kvalifikacijos poreikį stipriausiai lemia keletas fundamentalių 

dokumentų, kurie nusako mokyklos vadovo veiklos kryptis ir kompetencijos įgijimo kryptis: 

Mokyklų vadovų skyrimo tvarka ir Mokyklų vadovų atestacijos nuostatai. Šiuose dokumentuose 

aiškiai yra apibrėţta, kokių kompetencijų reikia Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, 

t.y. į ką jie turi kreipti ypatingą dėmesį įgyjant kvalifikaciją ir tobulinant savo kompetenciją.  

 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijų įgijime išskirtinos dvi aiškios 

kryptys: kompetencijos, reikalingos asmenims, kurie siekia tapti mokyklos vadovu ir 

kompetencijos, kurias mokyklų vadovai turi patvirtinti, atestuojantis pasirinktai vadybinei 

kategorijai. 

 Kalbant apie mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, galima atkreipti dėmesį 

į tai, kad tyrimas atskleidė, jog vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemą labai sunku yra vertinti, 

nes praktiškai visose tyrimo etapuose galima buvo pastebėti, kad vadovų kvalifikacijos sistemos, 

kaip sistemos, nėra. Yra fragmentiški elementai, kurie veikia, tačiau jie nesusieti į bendrą sistemą. 

Esama Lietuvoje mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema šalies mastu stokoja vieningos 

politikos. 

 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kvalifikacijos tobulinimo institucijos siūlo daug įvairių 

renginių mokyklų vadovams, kurie formaliai padengia beveik visas reikalingas kompetencijas, 

tačiau renginių formų įvairovė yra gana skurdi. Vyrauja 6-8 valandų, vienos dienos seminarai, 

kuriuose vyrauja teoriniai uţsiėmimai.  

 Realizuojamoje šiuo metu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje yra 

nevaldomas mokymų turinys bei kokybė, todėl egzistuoja turinio pasikartojamumas, lektorių 

nekompetentingumas, praktinių uţsiėmimų ir gerosios patirties sklaidos mokymų stoka, staţuočių 

nacionaliniu mastu nekokybiškumas ir staţuočių uţsienyje trūkumas, tarptautinės patirties sklaidos 

stoka, neatsiţvelgiama į mokyklų vadovų darbo staţą ir patirtis, neskiriamas atskiras dėmesys 

pradedantiems pareigas eiti mokyklų vadovams. 

 Iš kitos pusės mokyklų vadovai patys nėra aktyvūs, formuojant kvalifikacijos tobulinimo 

renginių tematikas.  

 Galima įţvelgti dalies mokyklų vadovų formalų poţiūrį į kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, kuomet svarbiausia tampa gauti paţymėjimą. Tai rodo, jog jie nesijaučia realia šios 

sistemos dalimi. Netgi kvalifikacijos tobulinimo kursų privalumus mokyklų vadovai vertina kaip 

ekspertai, o ne vartotojai.  

 Tyrimas atskleidė, kad švietimo subjektai didţia dalimi norėtų, jog mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo kryptys būtų nustatytos ir valdomos centralizuotai. Iš tyrimų rezultatų 

akivaizdu, jog egzistuoja poreikis steigti vieną instituciją, besirūpinančią mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimu, specifinių kompetencijų vystymu ir/ar plėtra, staţuotėmis bei jų kokybe 

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, tarptautinių ekspertų pritraukimu realizuojant mokymus, 

sistemiškais atliekamais mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos būklės tyrimais. 

Tačiau, tuo pačiu yra poreikis kurti regionines mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptis. 

 Išryškėjo, kad kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikiančios institucijos neturi aiškios 

sistemos, pagal kurią galėtų įvertinti vykdomų renginių kokybę. Vyrauja fragmentiški bandymai 

gauti informaciją apie renginius, daţniausiai tai yra seminaro dalyvių momentinė apklausa raštu. 

Vykdomų mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo veiklų trūkumų prielaidos yra 

nebendradarbiavimas su šalies mokyklų vadovais ir suinteresuotomis šalimis, diskusijų stoka kartu 
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sprendţiant problemas ir neatliekami moksliniai tyrimai apie mokyklų vadovų tobulinimosi, 

mokymosi ir staţavimosi poreikius, specifiką bei mokymų kokybę.  

 Tarptautiniu mastu mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nėra vieningos ir 

tapačios. Vienose šalyse mokyklų vadovams yra privalomas kvalifikacijos tobulinimas. Kiekvienoje 

šalyje yra sukurta mokyklų vadovų kompetencijų sąranga, į kurią yra orientuoti kiekvienoje šalyje 

realizuojami mokyklų vadovų mokymai.  

 Kai kuriose šalyse mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimas yra decentralizuotas, kitose 

šalyse mokyklų vadovų rengimas yra vidutiniškai centralizuotas koncentruojant mokymų 

realizavimą tik universitetuose (Izraelis, Portugalija), Regioniniame rengimo padalinyje (Šiaurės 

Airija), institucijoje, kuri priklauso savivaldybei, bendradarbiaujant su universitetu ar rengimo 

institutu (Suomija). Stipri centralizacija egzistuoja Ispanijoje, kurioje mokyklų vadovų rengimas 

reguliuojamas yra Švietimo ministerijos, Slovėnijoje, kurioje mokyklų vadovų mokymai vyksta 

Lyderystės akademijoje. Programos mokyklų vadovų tobulinimui/si rengiamos pagal centralizuotai 

kiekvienoje šalyje sudarytas visai šaliai privalomas mokyklų vadovų kompetencijų sąrangas. 

Uţsienio šalyse mokyklų vadovų programos yra inicijuojamos ir remiamos visos švietimo sistemos 

partneriaujant su universitetais, lokaliomis savivaldybėmis ir kitais aktualiais partneriais.  

 Visi uţsienio šalyse mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai vyksta 

stacionariu būdu, kuriame atskirais komponentais yra savarankiškas mokymasis, kursinio darbo 

rengimas, staţuotės, projekto rengimas. Tačiau konsultacijos su paskirtais mentoriais kiekvienam 

kursuose besimokančiam mokyklos vadovui gali vykti distanciniu būdu, naudojant įvairias IKT 

priemones. Mokyklų vadovams teikiamos mokymo/si programos skirstomos į tris tipus: 

ikipraktikinės, įvadinės ir mokymosi darbo vietoje. Visų trijų tipų programas vykdo Anglija, 

Suomija, Izraelis, Šiaurės Airija, Slovėnija. Dviejų tipų programas – ikipraktinę ir mokymosi darbo 

vietoje vykdo Australija ir Ispanija; ikipraktinę ir įvadinę programas pateikia tik Škotija; įvadinę ir 

mokymosi darbo vietoje programas realizuoja Danija, Airija, Naujoji Zelandija, Švedija. Tik 

ikipraktines programas vykdo Belgijos Flamandiškoji ir Prancūziškoji dalys, Korėja; tik mokymosi 

praktikoje programas realizuoja Čilė, Nyderlandai, Norvegija ir Portugalija.  

  Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos koncentruojasi į administravimo, 

teisės, vadybos ir didaktinius klausimus. Specifiškai, temos siejamos su teisiniais mokyklos 

lyderystės aspektais, ţmogiškųjų išteklių valdymu, finansų valdymu, biudţeto paskirstymu, 

curriculum valdymu, specifinius lyderystės tipus (ugdomąją lyderystę, bendruomeninę lyderystę, 

numatančią lyderystę). Kursų turinys siejamas su valstybėje priima mokyklų vadovų kompetencijų 

sąranga idant mokyklų lyderiai realizuotų ugdymą, formuotų organizaciją, kuri reikalauja ir remia 

aukščiausio lygmens ugdymą bei yra orientuota į moksleivių mokymąsi bei personalą; susietų 

išorinį pasaulį bei jo išteklius su mokykla ir jos darbu.  

 Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų rezultatas orientuotas į konkrečius 

įgyjamas kompetencijas.  

 Kokybės uţtikrinimo sistemas kuria ir išorinio kokybės vertinimo bei uţtikrinimo 

mechanizmus kuruoja šalyse sukurtos specialios komisijos ar tarybos, kurias sudaro tyrėjai, 

mokslininkai, nacionalinių organizacijų bei asociacijų atstovai, mokytojai ekspertai, o jų paskirtis 

yra sistemiškai ir vieną kartą per metus tikrinti mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų 

realizavimo kokybę ir identifikuoti poreikį šių programų kaitai, orientuojantis nacionalinius šalies 

prioritetus, susijusius su šveitimo lyderystės realizavimu, vertinimu ir tobulinimu.  
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REKOMENDACIJOS 

 

Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas neturėtų būti savitikslis dalykas. Mokyklų 

vadovai veikia ne vakuume. Mokyklų vadovų, kaip ir pačių mokyklų kaip organizacijų veikla 

vyksta švietimo sistemoje. Švietimo sistemos veiklos pagrindas yra bendri tikslai ir susitarimas tarp 

skirtingų švietimo subjektų, kaip tų tikslų sieksime. Švietimo įstatyme yra apibrėţti švietimo tikslai: 

1) išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidţiančias tapti doru, siekiančiu 

ţinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu ţmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui 

svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti ţinių visuomenei būdingą informacinę 

kultūrą, uţtikrinant valstybinės kalbos, uţsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį 

raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo 

gyvenimą ir sveikai gyventi; 

2) nustatyti asmens kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti kompetencijų ir (ar) 

kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir 

sėkmingai konkuruoti tolydţiai kintančioje darbo rinkoje, perteikti technologijų, ekonomikos ir 

verslo kultūros pagrindus, būtinus šalies ūkio paţangai, konkurencingumui bei darniai raidai 

laiduoti, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti paţinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą; 

3) stiprinti visuomenės galias uţtikrinant krašto ūkio, aplinkos ir ţmogiškųjų išteklių darnų 

vystymąsi, vidinį ir tarptautinį ūkio konkurencingumą, nacionalinį saugumą ir demokratinės 

valstybės raidą; 

4) perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės 

kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandţiai tautinei savimonei, dorovinei, 

estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėţiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros 

tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir 

dialogiškumą; 

5) sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės 

kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos 

Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui. 

Mokyklų savininkai priima į darbą mokyklos vadovą tam, kad jis uţtikrintų švietimo 

politikos įgyvendinimą mokykloje bei pasiektų iškeltus tikslus. Vadinasi jų kvalifikacija turi būti 

tokia, kad mokyklos vadovas gebėtų taip organizuoti darbą, kad būtų pasiekti iškelti tikslai. Todėl, 

kalbant apie rekomendacijas mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimui, vis tik yra būtina atsispirti 

nuo tvirto pamato teorinio, ant kurio turi stovėti mokyklos valdymas. To teorinio pamato reikia 

todėl, kad kelių, siekti švietimo tikslų, gali būti ne vienas.  

Rekomendacijos bus pateikiamos pagal tyrimo metu identifikuotas ir, tyrėjų nuomone 

būtinas spręsti, problemas. 

 

Identifikuota problema Sprendimo galimybės 

Nėra aiškiai suformuota “Geros mokyklos“ 

koncepcija 

Tikslinga yra apsibrėţti geros mokyklos 

koncepciją. T.y. kokią mokyklą Lietuvos 

švietimo sistemoje mes laikome gera. Tuomet 

bus ţymiai aiškiau, kokio vadovo reikia 

tokiai mokyklai ir koks kvalifikacijos 

tobulinimas turi būti. 

Šiuo metu teisinėje bazėje, kuri reglamentuoja 

mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą yra 

labai daug neapibrėţtumų.  

Yra būtina tobulinti teisinę bazę, tačiau visų 

pirma reikia aiškiai apibrėţti mokyklų 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo tikslus 

Nėra aiškiai apibrėţtų mokyklos vadovo 

kvalifikacijos krypčių 

Esama Lietuvoje mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo sistema šalies mastu stokoja 

1. Iš tyrimų rezultatų akivaizdu, jog 

egzistuoja poreikis steigti vieną instituciją, 

besirūpinančią mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimu, specifinių 
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vieningos politikos, finansavimo sąrangos, 

curriculum turinio tarptautiškumo ir vientisumo, 

nuolatinio tobulėjimo dinamikos, orientacijos į 

skirtingų švietimo ir ugdymo institucijų vadovų 

poreikius, mokyklų lokalizacijas ir dydį. 

 

kompetencijų vystymu ir/ar plėtra, 

staţuotėmis bei jų kokybe nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu, tarptautinių ekspertų 

pritraukimu realizuojant mokymus, 

sistemiškais atliekamais mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos būklės 

tyrimais. 

2. Liberalizuoti kvalifikacijos tobulinimą iki 

regioninio, savivaldybių lygmens. 

Kvalifikacijos tobulinimo institucijos tik iš 

dalies atlieka savo vaidmenį. Jos daugiau 

uţsiima pačiu procesu, bet ne rezultato siekimu. 

Jų veikla orientuota į savęs išsilaikymą, bet ne į 

sisteminę, tikslingą veiklą. 

Savivaldybėse, švietimo centrai turėtų 

glaudţiau bendradarbiauti su mokyklų 

savininku ir atlikti jų uţsakomas veiklas.  

 

Konkurencija kvalifikacijos tobulinimo rinkoje  Kvalifikacijos tobulinimas galėtų būti 

liberalizuotas institucijų lygmeniu, tačiau 

programos turėtų būti kontroliuojamos 

centralizuotai. 

Realizuojamoje šiuo metu mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemoje yra 

nevaldomas mokymų turinys bei kokybė, todėl 

egzistuoja turinio pasikartojamumas, lektorių 

nekompetentingumas, praktinių uţsiėmimų ir 

gerosios patirties sklaidos mokymų stoka, 

staţuočių nacionaliniu mastu nekokybiškumas ir 

staţuočių uţsienyje trūkumas, tarptautinės 

patirties sklaidos stoka, neatsiţvelgiama į 

mokyklų vadovų darbo staţą ir patirtis, 

neskiriamas atskiras dėmesys pradedantiems 

pareigas eiti mokyklų vadovams. 

Kvalifikacijos tobulinimą yra būtina 

diferencijuoti pagal vadovų darbo staţą, 

įstaigos tipą, regioną. Ypatingas vaidmuo čia 

turi tekti steigėjui, jis turi atlikti veiklas 

išsiaiškinant poreikius ir juos 

diferencijuojant. Pagal išskirtas 

diferencijavimo charakteristikas turėtų būti 

siūlomos ir renginių formos. 

Būtina sukurti ir įdiegti kvalifikacijos 

tobulinimo renginių kokybės vertinimo 

sistemą.  

Galbūt tikslinga yra įkurti lektorių duomenų 

bazę, kurioje kvalifikacinių renginių 

organizatoriai ir vykdytojai būtų vertinami ir 

reitinguojami.  
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PRIEDAI 

 

 

1 priedas “Kvalifikaciniai renginiai mokyklos vadybos tematika“ 
 

Kvalifikacijos tobulinimo programos Forma/ trukmė Organizatorius 

“Mokyklos vadybos pagrindai“. 200 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Šiuolaikinės švietimo organizacijos valdymo 

ypatumai 

6 akad. val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

“Mokytojo teisinio subjektiškumo ypatumai. Ką 

vertėtų ţinoti mokytojui apie savo teises ir 

pareigas” 

6 akad. val. 

seminaras 

Mokyklų 

tobulinimo centras 

“Prasmingo veiklos planavimo, paveikaus 

darbuotojų vertinimo bei galimų konfliktų 

sprendimo ryšiai“ 

  Ugdymo plėtros centras 

Ankstyvosios ir priešmokyklinės įgalinančios 

pedagoginės psichologinės pagalbos vaikui ir 

šeimai modeliai 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Atnaujinta pradinio ugdymo programa 6 akad. val. 

seminaras 

Mokyklų 

tobulinimo centras 

Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, 

nutraukimas 

6 val. 

seminaras 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių 

sudarymo,vykdymo ir nutraukimo teoriniai 

aspektai ir praktinės rekomendacijos 

6 val. 

seminaras 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Derybų įgūdţių lavinimas (Kaip siekti savo tikslo 

derėjimosi metu) 

6 akad. val. 

seminaras 

Mokyklų 

tobulinimo centras 

Efektyvios komandos formavimas 6 akad. val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Stiprios komandos formavimas 6 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų ir 

paţangos vertinimas 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įsivertinimo 

metodika 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Informacijos ir komunikacijos vadyba, mokyklos 

informacinės sistemos kūrimas ir valdymas 

24 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Inovatyvus vadovo ţvilgsnis į save. Motyvuojanti 

vidinio potencialo resursų galia-asmeninėmis 

savybėmis pagrįstų kompetencijų ugdymui 

siekiant įkvepiančių profesinės veiklos rezultatų 

8 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai 

santykiai;:rengimo tikslai,principai,eiga,praktinė 

dokumentų pavyzdţių analizė 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Įstaigų dokumentų valdymo organizavimo 

problemos ir aktualijos, elektroninių dokumentų 

valdymas 

6 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 
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Įstaigų lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinių 

dokumentų pavyzdţių analizė 

6 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Įstaigos veiklos reglamentavimas ir dokumentų 

kokybė 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdţio 

kūrimas per viešuosius ryšius 

 6 val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Mokyklos įvaizdţio formavimas 20 val. 2 seminarai, 

desantai į draugiškas 

mokyklas, medţiagos 

rinkimas, sisteminimas ir 

pristatymas auditorijai 

Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Kokybės vadybos principų taikymas mokyklos 

veikloje. 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Mokyklos strateginio plano rengimas ir 

įgyvendinimas 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Mokyklos tobulinimas pasitelkiant vertinimą 18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Veiklos kokybės įsivertinimas 6 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Mokyklos ugdymo plano parengimas 6 akad. val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Mokyklos veiklos efektyvumo ir švietimo 

subjektų interesų dermė 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Mokytojų ir mokyklos veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Naujausi pakeitimai vadovų atestacijos 

nuostatuose 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Naujovės viešųjų pirkimų organizavime 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Pedagogo lyderystė ir vadybinių kompetencijų 

ugdymas 

8 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas 18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Strateginio veiklos planavimo praktiniai niuansai 18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Strateginis švietimo įstaigos valdymas 40 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. 18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Projektų valdymas ir lėšų paieška 6 akad. val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Šiuolaikinė pamoka, jos organizavimas ir 

vertinimas  

6 akad. val.  Mokyklų 

tobulinimo centre 

Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės 

pagrindas 

18 val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 
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Patyriminiai metodai 56 akad. val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Mokytojo padėjėjo vaidmuo mokykloje 6 akad. val. seminaras Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Kolega kolegai: kaip padėti mokytojui pasiruošti 

pamokai įgyvendinant BP 

6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Teisinių ţinių taikymo ugdymo įstaigoje teoriniai 

ir praktiniai aspektai 

  Mokyklų 

tobulinimo centre 

Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas 

mokykloje,kaip besimokančioje organizacijoje 

8 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Ugdantysis vadovavimas – iššūkis tradiciniam 

poţiūriui į vadovavimą 

8 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui 

pasirengimo vadovų atestacijai 

teisiniai,metodologiniai ir praktiniai aspektai 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Mokyklos struktūros tobulinimo patirtis – iš arti 6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai 6 akad. val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Ugdymo proceso valdymas 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Ugdomosios prieţiūros sąsaja su šiuolaikinės 

pamokos vadyba 

 

6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Vidaus auditas (įsivertinimas) mokyklos 

gyvenime 

6 akad. val. 

konferencija 

Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Vadovo vaidmenys, funkcijos, vadovavimo stiliai 6 akad. val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Viešų pasisakymų ir pristatymų ruošimas 6 akad. val. Mokyklų 

tobulinimo centras 

Socialinės sąveikos ypatumai švietimo įstaigų 

vadovų veikloje 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendravimo bei bendradarbiavimo plėtotė 

18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Mokyklos vadybos pagrindai" IV -oji sesija 

"Ţmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas" 

  Panevėţio pedagogų 

švietimo centras  

"Šiuolaikinis etninokultūrinis ugdymas 

mokykloje" 

 8 val. Panevėţio pedagogų 

švietimo centras  

Klasės vadyba(Institucinio lygio programa) 18 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Asmeninio laiko ir darbų planavimas (laiko 

vadyba) 

8 auditorinio darbo 

valandos 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

UGDOMASIS VADOVAVIMAS (COACHING) 22 akad. val. Marijampolės švietimo 

centras 
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VADOVO VEIKLA (MENEDŢMENTO 

PAGRINDAI) 

 22 akad. val. Marijampolės švietimo 

centras 

POKYČIŲ ŠVIETIMO ORGANIZACIJOJE 

VALDYMAS 

22 akad. val. Marijampolės švietimo 

centras 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS IR MOKYKLOS 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

SĄSAJOS, DUOMENŲ ANALIZĖS REIKŠMĖ 

MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMUI 

18 akad. val. Marijampolės švietimo 

centras 

ĮSTAIGOS LYGMENS DOKUMENTAI, 

KURIUOSE REGLAMENTUOJAMI DARBO 

TEISINIAI SANTYKIAI: RENGIMO TIKSLAI, 

PRINCIPAI IR EIGA, PRAKTINĖ 

DOKUMENTŲ PAVYZDŢIŲ ANALIZĖ 

18 akad. val. Marijampolės švietimo 

centras 

Esminiai darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės 

rekomendacijos. Darbo ir poilsio laiko vidinio 

reglamentavimo ypatumai 

16 akad. val.  Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Pamokos stebėjimas ir vertinimas 6 akad. val Molėtu ŠC 

Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo 

instrumentų kūrimas ir diegimas 

6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Laiko vadyba 6 akad. val. Molėtu ŠC 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė 

dokumentų pavyzdţių analizė 

6 akad. val. Molėtu ŠC 

Sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Teisinis švietimas: aktualūs civilinių teisinių 

santykių reglamentavimo teisės aktuose aspektai, 

teisinės informacijos praktinis ir teorinis 

prieinamumas 

6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Tikslingas planavimas - planavimas orientuotas į 

konkretų pamatuojamą rezultatą 

6 akad. val. Molėtu ŠC 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir 

mokymosi proceso kokybei  

6 akad. val. Nacionalinė mokyklų 

vertinimo agentūra 

“Mokyklos vadybos pagrindai” 32 akad. val Panevėţio pedagogų 

švietimo centras  

ŠVIETIMO VADYBOS MODERNIZAVIMAS 8 akad. val. Švenčionių PŠC 

Kompleksinės pagalbos teikimo mokiniui ir 

mokytojui vadyba inkliuzinėje mokykloje 

6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

“Modernios pamokos vadyba ir standartizuotas 

mokinių kompetencijų vertinimas“ 

6 akad. val. Telšių švietimo centras 

Ugdymo diferencijavimas – skirtingų mokinių 

poreikių tenkinimo galimybė 

6 akad. val. Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros 

paslaugų centras 

Mokykla Latvijoje Edukacinė išvyka Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 
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Edukacinių knygų B. George, P. Sims “Tikroji 

kryptis” ir Peter G. Northouse “Lyderysrė. 

Teorija ir praktika” pristatymas 

6 akad. val. Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Edukacinių knygų Jo Owenas “Kaip tapti 

lyderiu” D. Ratkevičius, T. Staniulis “Dievas. 

Kvantinė fizika. Organizacijos struktūra. 

Vadovavimo stilius” pristatymas 

6 akad. val. 

seminaras 

Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos 

plėtra 

6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Geroji patirtis sprendţiant mokyklų problemas 6 akad. val. Seminaras su 

mokyklos veiklos 

stebėjimu 

Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Aktualiausia mokyklos problema 6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Šiuolaikinė švietimo įstaigos kultūros samprata, 

vertybės ir normos, kultūros kaita 

6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Mokytojų ir mokyklos veiklos kokybės 

vertinimas ir įsivertinimas 

6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas 6 akad. val. seminaras Alytaus rajono švietimo 

ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

centras 

“Naujos pagalbos vaikui ir šeimai galimybės“ 6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Laiko vadybininkas. Laiko vadyba – sėkmingos 

karjeros prielaida“. 

6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Sėkminga pamoka“. 6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Vadovavimo kompetencijos ir patirties sąsajos“. 6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Švietimo įstaigos veiklos planavimas: metinio 

veiklos ir ugdymo planų rengimo dermė“. 

6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 
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kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Sudėtingų situacijų ir tarpasmeninių konfliktų 

valdymas“. 

6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

turinio modeliavimas ir realizavimas“. 

6 akad. val. seminaras Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, 

švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo filialas. 

Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų diegimui. Ugdymo įstaigų vadovams 

6 akad. val. seminaras Birţų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Mokyklų veiklos kokybės įvertinimo ir 

įsivertinimo duomenys bei jų analizė 

8 akad. val. seminaras Birţų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Ugdymo proceso valdymo kompetencijos 

identifikavimas ir tobulinimas 

6 akad. val. seminaras Birţų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

“Sėkminga pamoka“ 6 akad. val. seminaras Birţų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

“Individualiosios psichologijos principai 

mokykloje“ 

6 akad. val. seminaras Birţų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Bendravimo kultūra ir personalo valdymas 8 akad. val. seminaras Akmenės rajono 

suaugusiųjų mokymo 

centras 

Suaugusiųjų nuotolinio mokymosi kuratorių 

parengimo dirbti kaimo vietovėse programa 

120 val. Mokymai, 

kursai, seminarai 

Akmenės rajono 

suaugusiųjų mokymo 

centras 

Lyderių vadybos tobulinimas. Kompetencijos 

aplankas, jo rengimo metodikos. Slovėnijos ir 

Kroatijos patirtis 

43 val.  

Paskaitos, diskusijos 

Akmenės rajono 

suaugusiųjų mokymo 

centras 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos 

plėtra 

6 akad. val. seminaras Ignalinos rajono 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

Kūrybiškumo ir lyderystės aktualijos bei jų 

kompetencijų ugdymas 

6 akad. val. seminaras Ignalinos rajono 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

Sėkminga rezultatyvi pamoka 6 akad. val. seminaras Ignalinos rajono 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

Efektyvios dalykinės komunikacijos vadyba: nuo 

būti iki atrodyti 

6 akad. val. seminaras Ignalinos rajono 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka ugdymo 

kokybei 

6 akad. val. seminaras Ignalinos rajono 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 
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centras 

Mokytojų, kaip pamokos vadybininkų, praktinės 

veiklos vertinimas ir įsivertinimas (pagal naujus 

atestacijos nuostatus). 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Vidaus audito aprašas, rodikliai ir iliustracijos, 

sąsajos su kitais švietimo dokumentais. Vidaus ir 

išorės audito dermė. Pasirengimas išorės 

vertinimui. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Mokinių mokymosi krūvių optimizavimo 

galimybės mokytojo praktiko poţiūriu. 

18 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Tobulinkime pamoką: nuo bendrųjų programų ir 

išsilavinimo standartų iki mokinio 

18 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Išorės auditas: privalumai ir problemos. 

Bendradarbiavimas su bendruomene. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Institucinio lygio programa: Kompiuterinio 

raštingumo pradmenys. 

30 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Institucinio lygio programa: Metodų, darbo 

formų įvairovė prevencinėje veikloje, dirbant su 

priklausomybę turinčiais vaikais ir jų tėvais. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Gabių vaikų ugdymas. Patirtis ir problemos. 6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai, tvarkos ir 

kitos aktualijos. 

8 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Institucinio lygio programa: Mokytojų metodinė 

veikla ir atestacijos aktualijos. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas 

Bendrąsias programas. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Ekonominės kompetencijos pagrindai. 6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Pokyčių valdymas švietimo centro veikloje 12 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

ES SF projekto “Bendrojo lavinimo mokyklos 

įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas 

metu sukurtųjų instrumentų panaudojimas“. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Bendravimo kultūra ir personalo valdymas. 

Institucinio lygio programa. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Atnaujintų bendrųjų programų praktinis 

įgyvendinimas: pamokos konstravimas ir 

vertinimas. 

30 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Darbdavių įdarbinimo kompetencijos ir 

motyvacijos stiprinimas. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Institucinio lygio programa: Tarnautojų etika ir 

korupcijos prevencija. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Mokyklų, siekiančių tobulinti valdymo struktūrą, 

komandų mokymas (nacionalinis lygmuo). 

39 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Emocijų valdymo praktikumas. 6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Bendruomeniškumo ugdymas komunikacinių 

priemonių pagalba. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 
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Institucinio lygio programa: Naujieji ugdymo 

planai ir kiti naujausi dokumentai. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Rajoninė konferencija: Comenius mokyklų 

partnerysčių projektai – naujos Europinio 

bendradarbiavimo galimybės. Gerosios patirties 

sklaida. 

3 akad. val. konferencija Joniškio rajono švietimo 

centras 

Olweus patyčių prevencinė programa (institucinis 

lygis). 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos. 8 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Gerosios patirties sklaidos pritaikymų galimybės 

– respublikinių patirtinių konferencijų 

organizavimas. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Teorinis – praktinis seminaras: Konfliktai 

mokykloje, jų sprendimas ir valdymas: nuo “jie 

(jos)“ ir “aš“. 

6 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Institucinio lygio: Ypatingieji mokiniai bendrojo 

lavinimo mokykloje. 

32 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Karjeros paslaugų sistemos diegimas mokykloje 

ir karjeros kompetencijų modelis, bendrieji 

ugdymo bei vertinimo principai, metodai ir 

priemonės 

8 akad. val. seminaras Joniškio rajono švietimo 

centras 

Suderinta mokinių pasiekimų vertinimo sistema” 6 akad. val. seminaras Jurbarko švietimo 

centras 

“Konstruktyvus konfliktų sprendimas” 6 akad. val. seminaras Jurbarko švietimo 

centras 

“Mokyklos išlikimas ir pritaikymas vietos 

bendruomenės reikmėms šiandieninių švietimo 

naujovių kontekste” 

6 akad. val. seminaras Jurbarko švietimo 

centras 

“Sėkmingai ir kūrybiškai dirbanti mokykla. Kaip 

tai pasiekti?” 

6 akad. val. seminaras Jurbarko švietimo 

centras 

“SUP mokinių ugdymo patirtis Plungės ir 

Jurbarko rajono mokyklose”: 

6 akad. val. Edukacinė 

išvyka - seminaras 

Jurbarko švietimo 

centras 

Mokyklos vadovo kompetencijos aplankas ir jo 

rengimo metodika 

40 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

Ugdomasis vadovavimas (coaching) 16 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokyklos veiklos įsivertinimas ir strateginių 

prioritetų nusistatymas 

12 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinių 

dokumentų pavyzdţių analizė 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, 

atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir 

praktinės rekomendacijos 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
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Laiko vadyba – sėkmingos karjeros prielaida. 3 

minučių vadybininkas 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdţio 

kūrimo strategijos 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Efektyvios vidinės komunikacijos vadyba 6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Įstaigų dokumentų valdymo organizavimo 

problemos ir aktualijos, elektroninių dokumentų 

valdymas 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir 

mokymosi proceso kokybei 

6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokyklų finansų valdymas sunkmečio sąlygomis 6 akad. val. seminaras Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Personalo valdymą reglamentuojantys 

dokumentai, darbuotojų saugumo uţtikrinimas, 

darbo sutartys 

10 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Asmeniniai vadybos aspektai 18 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, 

atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos 

6 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo 

kompetencijų tobulinimas 

6 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Mokyklos kultūra. Vadybos kultūra 6 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Ugdymo prioritetai gimnazijoje 6 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos kaita ir pokyčių 

valdymas 

12 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Efektyvus ir organizuotas įstaigos veiklos 

planavimas 

8 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Mokyklos vadybos pagrindai 200 akad. val. seminaras Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų 

institutas 

Priešgaisrinė sauga įmonių, įstaigų ir organizacijų 

vadovams 

8 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai 6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Švietimo naujausi teisinės informacijos 

klausimai, jų aptarimas 

6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Mokinio ir švietimo teikėjo sutartiniai santykiai, 

jų įforminimas mokymo sutartimi 

6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Vadovams apie mokinio krepšelio lėšas 6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 
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Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti 

70 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa 

A1 

100 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa 

A2 

100 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa 

B1 

100 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Vokiečių kalbos kompetencijų tobulinimo 

programa B1 

100 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir 

mokymosi proceso kokybei 

6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, 

atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos 

6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Dokumentų valdymas, raštvedybos pagrindai 6 akad. val. seminaras Širvintų rajono švietimo 

centras 

Ugdomasis vadovavimas 16 akad. val. seminaras Švenčionių rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

Laiko vadyba 8 akad. val. seminaras Švenčionių rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

 “Mokymo ir mokymosi tobulinimas pamokoje”. 6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė 

dokumentų pavyzdţių analizė”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Mokyklos ugdymo plano rengimas”. 6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo 

instrumentų kūrimas ir diegimas”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Dokumentų valdymo aktualijos ir problemos. 

Elektroninių dokumentų valdymas” 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir 

praktinės rekomendacijos”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Pedagoginės veiklos prieţiūra mokykloje”. 12 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimas įstaigos lygmenyje ypatumai, 

atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos”.  

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Šiuolaikinės pamokos planavimas ir 

organizavimas”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

 “Mokinių motyvacijos gerinimas ir įtraukimas į 

aktyvų mokymąsi: uţdaviniai mokyklos 

vadybai”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 
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“Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdţio 

kūrimo strategijos”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Mokymosi krūvių maţinimo galimybės 

mokykloje”. 

6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Mokykla: organizavimas ir rezultatai„. 6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Kuo patraukli pagrindinė mokykla?”. 6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

“Viešojo kalbėjimo įgūdţiai”. 6 akad. val. seminaras Telšių švietimo centras 

Anykščių krašto kultūros paveldas ugdymo 

procese 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Pedagoginės veiklos prieţiūra mokykloje 12 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP 

įgyvendinimas mokykloje 

30 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Ankstyvasis uţsienio kalbų mokymas ir 

daugiakalbystė 

4 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Mokyklos vadovas – švietimo reformos garantas 6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio 

programų diegimui 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Pagalba mokiniams linkusiems iškristi iš ugdymo 

sistemos 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos 8 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir 

mokymosi proceso kokybei 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės 

išorės vertinimas 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimas 8 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Prevencinio darbo mokyklos bendruomenėje 

koncepcija. Darbo organizavimas ir saugumo 

uţtikrinimas 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Naujoji mokytojų atestavimo tvarka ir veiklos 

vertinimo kriterijai 

6 akad. val. seminaras Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras 

Ugdomasis vadovavimas (coaching) 18akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

Vadovo veikla (menedţmento pagrindai) 

 

18akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 
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Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas 

 

18akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

Švietimo stebėsenos ir mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo sąsajos, duomenų analizės reikšmė 

mokyklos veiklos tobulinimui.  

18 akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė 

dokumentų pavyzdţių analizė 

6 akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

Išorinio vertinimo duomenų analizė 6 akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

Šiuolaikinės pamokos planavimas ir 

organizavimas 

6 akad. val. seminaras Marijampolės švietimo 

centras 

“Kokybiška pamoka. Vidinio ir išorinio 

vertinimo panaudojimas valdymo kokybei 

6 akad. val. edukacinė 

išvyka 

Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Vadovavimo iššūkiai XXI amţiuje, efektyvūs 

sprendimo būdai“ 

 

6 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Išorinio vertinimo išvadų panaudojimas ugdymo 

kokybės, pagalbos mokiniui ir mokytojui 

tobulinimui“ 

12 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“IKT galimybių išnaudojimas ugdymo proceso 

valdyme ir stebėsenoje“ 

6 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Pamokų stebėsena - mokytojo profesinio 

tobulėjimo skatinimui“  

6 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Mokymosi aplinkų kūrimas“ 

 

6 akad. val. edukacinė 

išvyka 

Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Į vaiką orientuoto ugdymo (-si) bei paslaugų 

vaikui ir šeimai vadybos kompetencijų 

tobulinimas“ 

6 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

“Vadybinės kompetencijos ir gebėjimai, 

įtakojantys įstaigos efektyvią veiklą“  

12 akad. val. seminaras Kretingos rajono 

pedagogų švietimo 

centras 

Lyderių idėjos  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Teisinis raštingumas  

 

40 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Emocinis intelektas – kodėl jis itin svarbus XXI 

amţiuje  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Dokumentų valdymas ir naudojimas  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Viešasis kalbėjimas ir prezentacija  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Švietimo įstaigos darbuotojo teisės ir pareigos  6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 
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centras 

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo 

įstatymas  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Efektyvi dalykinė komunikacija  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Mokyklų, siekiančių  

tobulinti mokyklos valdymo struktūrą, komandų 

mokymas  

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Mokyklos ir mokytojo įvaizdis  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Lyderių idėjos  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Kaip mums sekasi vykdyti mokyklos įsivertinimą  

 

6 akad. val. konferencija Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklos 

organizavimas  

 

6 akad. val. paskaita Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Laiko vadyba – sėkmingos karjeros prielaida  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Mokyklos kultūra kaip organizacijos tobulinimo 

instrumentas  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Saugus vaikas šeimoje, gatvėje, darţelyje  

 

6 akad. val. konferencija Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Nauja mokyklos valdymo struktūra ir mokyklos 

darbo kokybė  

 

6 akad. val. konferencija Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Viešųjų pirkimų vykdymas  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Vadovavimo psichologija: profesionalus vadovas  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Ugdymo įstaigos viešųjų ryšių strategijos  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Kompiuterinio raštingumo pagrindai  

 

36 akad. val. kursai Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Vaikas. Šeima. Mokykla  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Projektų vadyba  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Mokyklos tobulinimas pasitelkiant vertinimą  

 

6 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 
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centras 

Strateginis mokyklos veiklos valdymas  

 

12 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimas  

 

30 akad. val. seminaras Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Atraskim lyderystę mokykloje! 

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Besimokančios mokyklos bendruomenės kūrimas 

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas  

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Mokyklų veiklos kokybės išorės auditas: 

procedūros ir nauda  

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo 

ataskaitų analizė ir veiklos tobulinimo 

planavimas. 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

“Pedagogo vidinių galimybių virsmas į 

profesines kompetencijas: atidesnis ţvilgsnis į 

save arba visuminis poţiūris į asmenybę ir jos 

tobulėjimo vyksmus“. 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Pamokų stebėjimas ir mokyklos veiklos 

įsivertinimas. 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Rytdienos mokykla: laiko iššūkiai ir inovacijos. 

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Švietimo vadyba mokyklos bendruomenei  

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Ugdymo organizavimas ir vertinimas kuriant 

besimokančią mokyklą  

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

Vadybos principų taikymas mokykloje  

 

6 akad. val. seminaras UAB “Ditmos 

projektai“ 

 



 

 

 

165 

2 priedas “Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose tobulinamos 

kompetencijos“ 

 

Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui skirtos 

programos pavadinimas 

Kokių kompetencijų tobulinimui ši 

programa yra skirta 

Stiprios komandos formavimas Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Šiuolaikinės švietimo organizacijos valdymo ypatumai Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Įstaigų dokumentų valdymo organizavimo problemos ir 

aktualijos, elektroninių dokumentų valdymas 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Įstaigų lygmens dokumentai, kuriuose reglamentuojami 

darbo teisiniai santykiai: rengimo tikslai, principai ir eiga, 

praktinių dokumentų pavyzdţių analizė 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Veiklos kokybės įsivertinimas Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Kaišiadorių teritorinių mokyklų tinkle veiklos perspektyvos Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas Mokymo (-si) proceso valdymo 

kompetencija 

Mokytojo padėjėjo vaidmuo mokykloje Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Projektų valdymas ir lėšų paieška Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Patyriminiai metodai Bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencija 

Esminiai darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo 

teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos. Darbo ir 

poilsio laiko vidinio reglamentavimo ypatumai 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Teisinis švietimas: aktualūs civilinių teisinių santykių 

reglamentavimo teisės aktuose aspektai, teisinės 

informacijos praktinis ir teorinis prieinamumas 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų 

kūrimas ir diegimas 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Kompleksinės pagalbos teikimo mokiniui ir mokytojui 

vadyba inkliuzinėje mokykloje 

Mokinio paţinimo ir paţangos 

pripaţinimo, ugdymo (-si) aplinkų 

kūrimo, organizacijos tobulinimo bei 

pokyčių valdymo kompetencijos 

Ugdymo diferencijavimas – skirtingų mokinių poreikių 

tenkinimo galimybė 

Ugdymo (-si) aplinkų kūrimo, 

mokymo (-si) proceso valdymo 

kompetencijos 

Strateginis švietimo įstaigos valdymas Ugdymo (-si) aplinkų kūrimo ir 

organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencijos 

Mokyklos struktūros tobulinimo patirtis – iš arti Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Vidaus auditas (įsivertinimas) mokyklos gyvenime Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Vertinimo strategijos įgyvendinat atnaujintą turinį Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 
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vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. 

Darbas su mokiniui registru. Informacijos įvedimas, 

saugojimas ir paieška 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Laiko vadyba – sėkmingas karjeros prielaida. 3 minučių 

vadybininkas 

Bendrosios kompetencijos:  

asmeninio veiksmingumo;  

strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo. 

Ugdymas ir mokymasis. Audito rezultatų, bendrųjų 

instrumentų, mokytojų planų dermė 

Bendrosios kompetencijos:  

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo 

Mokyklos raida ir vaidmuo ugdant asmenybę. Bendrosios kompetencijos:  

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;  

Edukacinių knygų D. Golemano, R. Boytazis, A. McKee 

“Lyderystė“ “Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį 

intelektą” S.P. Robins “Kaip vadovauti ţmonėms” 

pristatymas 

Bendrosios kompetencijos: 

asmeninio veiksmingumo; 

vadovavimo ţmonėms. 

Bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo 

Edukacinių knygų Tom Peters, Robert Waterman 

“Tobulumo beieškant”, Stephen Neale, Lisa Spencer- 

Arnell, Liz Wilson “Emocinis intelektas ir ugdymas” 

pristatymas 

Bendrosios kompetencijos: 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo 

Nuotolinis mokymasis – viena iš mokymosi visa gyvenimą 

galimybių. 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo 

Edukacinių knygų Stephen R. Covey “7 sėkmės lydimų 

ţmonių įpročiai” ir “Pasitikėjimo greitis” pristatymas 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo. 

Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų 

kūrimas ir diegimas 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

strateginio švietimo įstaigos valdymo. 
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Pilotinių grupių įvadiniai mokymai naudotis plačiojo audito 

instrumentais 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

vadovavimo ţmonėms. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

strateginio švietimo įstaigos valdymo. 

Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas Bendrosios kompetencijos:  

asmeninio veiksmingumo; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių:  

švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo. 

Mokyklos įvaizdţio formavimas Bendrosios kompetencijos: 

strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo; 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Atrask sėkmę   

Kolega kolegai: kaip padėti mokytojui pasiruošti pamokai 

įgyvendinant BP 

Bendrosios kompetencijos:  

strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo; 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

Mokykla Latvijoje Bendrosios kompetencijos: 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Edukacinių knygų B. George, P. Sims “Tikroji kryptis” ir 

Peter G. Northouse “Lyderysrė. Teorija ir praktika” 

pristatymas 

Bendrosios kompetencijos: 

mokėjimo mokytis; 

vadovavimo ţmonėms, 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

strateginio švietimo įstaigos valdymo 

Edukacinių knygų Jo Owenas “Kaip tapti lyderiu” D. 

Ratkevičius, T. Staniulis “Dievas. Kvantinė fizika. 

Organizacijos struktūra. Vadovavimo stilius” pristatymas 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

strateginio švietimo įstaigos valdymo 

švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo. 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra Bendrosios kompetencijos: 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Edukacinių knygų K. Ludeman, E. Erlanson “Alfa 

sindromas” ir Robert Slater “29 Jacko Welcho lyderystės 

paslaptys” pristatymas 

Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi  

Geroji patirtis sprendţiant mokyklų problemas Bendrosios kompetencijos:  
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bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Aktualiausia mokyklos problema Bendrosios kompetencijos:  

strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo. 

Šiuolaikinė švietimo įstaigos kultūros samprata, vertybės ir 

normos, kultūros kaita 

Bendrosios kompetencijos: 

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Mokytojų ir mokyklos veiklos kokybės vertinimas ir 

įsivertinimas 

Bendrosios kompetencijos: 

vadovavimo ţmonėms; strateginio 

mąstymo ir pokyčių valdymo 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

strateginio švietimo įstaigos valdymo 

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas Bendrosios kompetencijos:  

mokėjimo mokytis; 

bendravimo ir informavimo. 

Vadovavimo sričių kompetencijos: 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; 

švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymo 

“Naujos pagalbos vaikui ir šeimai galimybės“ - įgis ţinių apie elgesio, emocijų, 

konfliktų ir sunkumų sistemines 

prieţastis, jų poţymius; 

- geriau paţins mokinių, tėvų, savo 

asmenybę, reakcijas, elgesį; 

- geresnis empatijos jausmas 

sunkumus ir konfliktus patiriantiems 

mokiniams, jų tėvams. 

“Laiko vadybininkas. Laiko vadyba – sėkmingos karjeros 

prielaida“. 
- efektyvios laiko vadybos teoriniai 

pamatai; 

- darbų prioritetinė tvarka ir jų 

rezultatyvumą vertinantys metodai; 

- gebėjimas valdyti laiką. 

“Sėkminga pamoka“. - šiuolaikinės pamokos reikalavimai, 

pagalbos individualių poreikių 

turintiems mokiniams teikimas; 

- šiuolaikinės pamokos analizė; 

- kritinio ir kūrybinio darbo 
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vertybinių nuostatų įgijimas ir 

plėtojimas. 

“Vadovavimo kompetencijos ir patirties sąsajos“. - vadybinių kompetencijų plėtojimas; 

- Gebėjimų planuoti, analizuoti, 

reflektuoti plėtojimas; 

- pedagoginės vadybinės veiklos 

organizavimas, vadovavimo 

kompetencijos galimybės. 

 

“Švietimo įstaigos veiklos planavimas: metinio veiklos ir 

ugdymo planų rengimo dermė“. 

- metinio veiklos plano rengimas; 

- pozityvus poţiūris į mokyklos kaitos 

procesus. 

“Sudėtingų situacijų ir tarpasmeninių konfliktų valdymas“. - gebėjimas atpaţinti ir valdyti 

konfliktines situacijas; 

- gebėjimas atpaţinti savo jausmus ir 

valdyti emocijas konfliktinių situacijų 

metu; 

- gebėjimas kurti saugią bei 

bendradarbiavimu pagrįstą darbo 

aplinką. 

“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio 

modeliavimas ir realizavimas“. 
- vaikų poreikius atitinkančių 

programas rengimas bei tobulinimas; 

- efektyvaus ugdymo plano samprata 

ir jo įgyvendinimas; 

Mokyklos veiklos planavimas mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Mokyklų vadovų kompetencijos ir veiklos vertinimas mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Ugdymo turinio įgyvendinimas 2008 – 2009 m. mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų 

diegimui. Ugdymo įstaigų vadovams 

mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Mokyklų veiklos kokybės įvertinimo ir įsivertinimo 

duomenys bei jų analizė 

mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje  

mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Ugdymo proceso valdymo kompetencijos identifikavimas 

ir tobulinimas 

mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 
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proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

ES SF projekto “Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo 

instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtųjų 

instrumentų panaudojimas  

mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

“Sėkminga pamoka“ mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

“Individualiosios psichologijos principai mokykloje“ mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo. 

Bendravimo kultūra ir personalo valdymas Vadovai gebės vertinti darbuotojų 

veiklą, suburti darnią komandą, gebės 

spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus 

Suaugusiųjų nuotolinio mokymosi kuratorių parengimo 

dirbti kaimo vietovėse programa 

Programos dalyviai, patobulinę: 

1. bendrakultūrinę kompetenciją 

(vadovavimosi šiuolaikine švietimo 

paskirties samprata: kurti informacinę 

ir ţinių visuomenę aspektu);  

2. profesinio tobulėjimo kompetenciją 

(informacinių technologijų naudojimo, 

savo profesinės veiklos sistemingo 

tobulinimo aspektais);  

3. mokytojo bendrąsias kompetencijas 

(tiriamosios veiklos, reflektavimo ir 

mokymosi mokytis, suaugusiųjų 

mokymo, dalyvavimo projektų veikoje 

aspektais);  

4. įgis nuotolinio mokymo (-si) 

kuratoriaus kompetenciją. 

Lyderių vadybos tobulinimas. Kompetencijos aplankas, jo 

rengimo metodikos. Slovėnijos ir Kroatijos patirtis 

Mokyklų vadovų kompetencijų 

aplanko kūrimas 

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra Ugdymo proceso valdymo 

kompetencijų tobulinimui 

Kūrybiškumo ir lyderystės aktualijos bei jų kompetencijų 

ugdymas 

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

kompetencijų tobulinimui 

Sėkminga rezultatyvi pamoka Ugdymo proceso valdymo 

kompetencijų tobulinimui 

Efektyvios dalykinės komunikacijos vadyba: nuo būti iki 

atrodyti 

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

kompetencijų tobulinimui 

Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka ugdymo kokybei Mokymosi kaip mokytis ir pokyčių 

valdymo kompetencijų tobulinimui 

Mokytojų, kaip pamokos vadybininkų, praktinės veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas (pagal naujus atestacijos 

nuostatus). 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka ir dokumentai. Paţinimo, atvirumo naujovėms, 

profesinio tobulėjimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 
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Vidaus audito aprašas, rodikliai ir iliustracijos, sąsajos su 

kitais švietimo dokumentais. Vidaus ir išorės audito dermė. 

Pasirengimas išorės vertinimui. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Mokinių mokymosi krūvių optimizavimo galimybės 

mokytojo praktiko poţiūriu. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Tobulinkime pamoką: nuo bendrųjų programų ir 

išsilavinimo standartų iki mokinio kompetencijų ugdymo. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimo. 

Išorės auditas: privalumai ir problemos. Bendradarbiavimas 

su bendruomene. 

Komunikacinė ir informacijos 

valdymo. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Institucinio lygio programa: Kompiuterinio raštingumo 

pradmenys. 

Komunikacinių technologijų 

kompetencija. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Institucinio lygio programa: metodų, darbo formų įvairovė 

prevencinėje veikloje, dirbant su priklausomybę turinčiais 

vaikais ir jų tėvais. 

Socialinių įgūdţių, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, paţinimo 

kompetencijos. 

Gabių vaikų ugdymas. Patirtis ir problemos. Mokymasis mokytis, atvirumo 

naujoms idėjoms, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

Viešųjų pirkimų įstatymo struktūra ir pakeitimai. 

Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis.  

Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai, tvarkos ir kitos 

aktualijos. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Nacionalinio lygio programa: Pasirengimas atnaujintų 

ugdymo programų diegimui. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti. 

Informacinių technologijų naudojimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

atvirumo naujovėms. 

Institucinio lygio programa: Mokytojų metodinė veikla ir 

atestacijos aktualijos. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Institucinio lygio programa: Metodinės veiklos 

organizavimo patirtis Radviliškio rajone. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Institucinio lygio programa: Metodinės veiklos 

organizavimo patirtis Pakruojo ir Joniškio rajonuose. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Institucinio lygio programa: Ugdymo planai. Planavimo 

strategija. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Institucinio lygio programa: Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

ugdymo planų kūrimo, mokinių 

pasiekimų ir paţangos vertinimo, 

mokinio paţinimo ir jo paţangos 

pripaţinimo, reflektavimo ir 
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mokymosi mokytis. 

Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas Bendrąsias 

programas. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Mokytojų, kaip pamokos vadybininkų, praktinės veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas (pagal naujus atestacijos 

nuostatus). 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Institucinio lygio programa: Kompiuterinio raštingumo 

pedagogams (technologinė dalis) ECDL. 

Informacinių technologijų naudojimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

atvirumo naujovėms. 

Ekonominės kompetencijos pagrindai. Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Pokyčių valdymas švietimo centro veikloje. Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

ES SF projekto “Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo 

instrumentų kūrimas ir diegimas metu sukurtųjų 

instrumentų panaudojimas“ 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Bendravimo kultūra ir personalo valdymas. Institucinio 

lygio programa. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

atvirumo naujoms idėjoms. 

Matematikos ugdymo turinio integravimo, 

individualizavimo ir diferencijavimo pasiekimų vertinimo 

praktika atnaujintų bendrųjų programų kontekste. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Atnaujintų bendrųjų programų praktinis įgyvendinimas: 

pamokos konstravimas ir vertinimas. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Pamokos planavimas pagal atnaujintas bendrąsias 

programas ir standartizuotas mokinių kompetencijų 

vertinimas. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo. 

Darbdavių įdarbinimo kompetencijos ir motyvacijos 

stiprinimas. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Institucinio lygio programa: IKT taikymas ugdymo 

procese. 

Informacinių technologijų naudojimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

atvirumo naujovėms, reflektavimo ir 

mokymosi mokytis. 

Institucinio lygio programa: Tarnautojų etika ir korupcijos 

prevencija. 

Atvirumas naujovėms, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti, nacionalinio lygio programa. 

Informacinių technologijų naudojimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, 

atvirumo naujovėms, reflektavimo ir 

mokymosi mokytis. 

Mokyklų, siekiančių tobulinti valdymo struktūrą, komandų 

mokymas (nacionalinis lygmuo). 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo, reflektavimo ir mokymosi 

mokytis, bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Emocijų valdymo praktikumas. Bendravimo ir bendradarbiavimo, 
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tiriamosios veiklos, reflektavimo ir 

mokymosi mokytis. 

Mokinių ţinių ir gebėjimų vertinimas/įsivertinimas, 

projektinis mokymas. 

Mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimo, mokinių paţinimo ir jo 

paţangos pripaţinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, reflektavimo ir 

mokymosi mokytis. 

Bendruomeniškumo ugdymas komunikacinių priemonių 

pagalba. 

Efektyvios bendruomenės 

organizavimo, komunikacijos 

priemonių panaudojimo. 

Institucinio lygio programa: Naujieji ugdymo planai ir kiti 

naujausi dokumentai. 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo, reflektavimo ir mokymosi 

mokytis, profesinio tobulėjimo. 

Rajoninė konferencija: Comenius mokyklų partnerysčių 

projektai – naujos Europinio bendradarbiavimo galimybės. 

Gerosios patirties sklaida. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

paţinimo, atvirumo naujoms idėjoms. 

Respublikinė konferencija: Ugdymo proceso ypatumai 

lavinamosiose klasėse. Geroji patirtis. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo, 

paţinimo, atvirumo naujoms idėjoms. 

Olweus patyčių prevencinė programa (institucinis lygis). Paţinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, reflaktyvumo ir 

mokymosi mokytis komunikavimo. 

Institucinio lygio programa: Mokinių, turinčių specifinių 

paţinimo, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ugdymo ypatumai. 

Socialinių įgūdţių, paţinimo, dalyko 

turinio planavimo ir tobulinimo, 

reflektavimo ir mokymosi mokytis. 

Institucinio lygio programa: Vertinimo aktualijos pradinėje 

mokykloje. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 

Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos. Vadybines ir juridines, organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

komunikacinė ir informacijos 

valdymo. 

Gerosios patirties sklaidos pritaikymų galimybės – 

respublikinių patirtinių konferencijų organizavimas. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

komunikacinė ir informacijos 

valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, atvirumo naujoms 

idėjoms. 

Institucinio lygio programa: Autizmo spektro sutrikimai ir 

ugdymo strategijos. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

komunikacinė ir informacijos 

valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, atvirumo naujoms 

idėjoms. 

Teorinis – praktinis seminaras: Konfliktai mokykloje, jų 

sprendimas ir valdymas: nuo “jie (jos)“ ir “aš“. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

komunikacinė ir informacijos 

valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, mokinių paţinimo. 

Institucinio lygio: Ypatingieji mokiniai bendrojo lavinimo 

mokykloje. 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis, 

tiriamosios veiklos, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, mokinių pasiekimų 

ir paţangos vertinimo. 

Karjeros paslaugų sistemos diegimas mokykloje ir karjeros 

kompetencijų modelis, bendrieji ugdymo bei vertinimo 

principai, metodai ir priemonės 

Paţinimo, reflektavimo ir mokymosi 

mokytis, organizacijos tobulinimo bei 

pokyčių valdymo, komunikacinė ir 

informacijos valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 
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“Konstruktyvus konfliktų sprendimas” Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

“Mokyklos išlikimas ir pritaikymas vietos bendruomenės 

reikmėms šiandieninių švietimo naujovių kontekste” 

Švietimo politikos išmanymo 

Susitikimas – diskusija su “Šviesos” leidyklos atstovais  

“Sėkmingai ir kūrybiškai dirbanti mokykla. Kaip tai 

pasiekti?” 

Švietimo politikos išmanymo 

“SUP mokinių ugdymo patirtis Plungės ir Jurbarko rajono 

mokyklose”: 

Ugdymo proceso valdymo 

“Suderinta mokinių pasiekimų vertinimo sistema” Ugdymo proceso valdymo 

kompetencija 

Mokyklos vadovo kompetencijos aplankas ir jo rengimo 

metodika 

Išmokys įsivertinti vadybinę 

kompetenciją ir veiklos rezultatus. 

Gebės parengti vadovo Kompetencijos 

aplankus. 

 

Ugdomasis vadovavimas (coaching) Ţino ugdomojo vadovavimo 

(coaching) sampratą, konsultacinio 

mokymo poveikio būdus, patirtinio 

mokymosi koncepciją.  

Ţino ugdomojo vadovavimo schemą, 

keturių etapų pokalbio modelį (auga – 

grow modelis). 

Geba atpaţinti mokymo stilius, 

mokymo metodus, mokymosi veiksmų 

seką (programą).  

Moka klausinėjimo technikas, geba 

valdyti mokymosi ir konsultavimo 

eigą.  

Suformuotos vertybinės nuostatos kaip 

dirbti su darbuotojais, kaip ugdyti 

pavaldinius “čia ir dabar“. 

Mokyklos veiklos įsivertinimas ir strateginių prioritetų 

nusistatymas 

Suţinos apie vertinimo metodus ir 

instrumentus, tinkamus pasirinktai 

tyrimo sričiai/probleminei temai. 

Supras subalansuotų kortelių principą 

kuriant strategiją.  

Gebės pritaikyti vertinimo metodus ir 

instrumentus giluminiam auditui atlikti 

ir nusistatyti strateginius prioritetus.  

Gebės bendrauti ir bendradarbiauti. 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose reglamentuojami 

darbo teisiniai santykiai: rengimo tikslai, principai ir eiga, 

praktinių dokumentų pavyzdţių analizė 

Bendrakultūrinės ir organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo 

kompetencijų tobulinimas: geba 

palaikyti teisinių normų laikymąsi. 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų 

laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos. 

Seminaro dalyviai susipaţinę su 

teismų praktikos pavyzdţiais ir 

išanalizavę juos geba teisingai 

įforminti darbo santykius. 

Skatinamos profesinės nuostatos 

tobulinti vadybinio darbo kokybę 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 

Geba teisingai įforminti darbo 

santykius. 

MTP plius projektų produktų pristatymas Susipaţinti su ES struktūrinių fondų 

finansuojamų projektų sukurtais 

produktais 
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Laiko vadyba – sėkmingos karjeros prielaida. 3 minučių 

vadybininkas 

Įgis gebėjimų skirstyti savo vadybinius 

darbus prioritetine tvarka bei įgis jų 

rezultatyvumą įvertinančių metodų. 

Suvoks švietimo vadybininkų 

gebėjimo valdyti laiką įtaką švietimo 

įstaigos veiklos rezultatyvumui didinti, 

reputacijai stiprinti. 

Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdţio kūrimo 

strategijos 

Suţinos, kokie yra efektyviausi 

ţiniasklaidos informavimo ir 

sudominimo savo veikla bei 

pasiekimais būdai. 

Suţinos, kaip parengti bendravimo su 

ţiniasklaida programą ir strategiją. 

Gebės su ţiniasklaida bendrauti 

efektyviausiais būdais, pasirengti 

interviu, spaudos konferencijai, savo 

mokyklos pristatymui spaudoje ar per 

kitas ţiniasklaidos priemones. 

Stiprės komandinio darbo įgūdţiai. 

Efektyvios vidinės komunikacijos vadyba Bus susipaţinę su dalykinės 

komunikacijos efektyvumą lemiančiais 

veiksniais bei kliuviniais. Gebės 

praktiškai naudotis efektyviausiais 

verbalinio ir neverbalinio bendravimo 

būdais. 

Efektyvios dalykinės komunikacijos 

įgūdţių pritaikymas pristatant save 

kaip profesionalą ir savo organizaciją 

įvairioms tikslinėms auditorijoms. 

Įstaigų dokumentų valdymo organizavimo problemos ir 

aktualijos, elektroninių dokumentų valdymas 

Gebėti rengti, įforminti, tvarkyti ir 

valdyti mokyklos dokumentus, 

nepriklausomai nuo dokumentų 

parengimo būdo ar laikmenos, 

organizuoti mokyklos raštvedybos 

tarnybos darbą. 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi 

proceso kokybei 

Susipaţins su “Į pagalbą mokyklai“ 

serijos leidiniais. Suţinos apie vadybos 

ir ugdymo tobulinimo sąsajas. Įgis 

ţinių apie naujas kvalifikacijos 

tobulinimo formas.  

Mokyklų finansų valdymas sunkmečio sąlygomis Suţinos apie darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo pokyčius. 

Gebės efektyviau panaudoti Mokinio 

krepšelio lėšas. 

Personalo valdymą reglamentuojantys dokumentai, 

darbuotojų saugumo uţtikrinimas, darbo sutartys 

Mokyklos vadovo kompetencijos: 

ţmogiškųjų išteklių valdymo 

Asmeniniai vadybos aspektai Mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų 

laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos 

Mokyklos vadovo kompetencijos: 

ţmogiškųjų išteklių valdymo 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo kompetencijų Mokyklos vadovo kompetencijos: 
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tobulinimas ţmogiškųjų išteklių valdymo. 

Perkeliamosios (bendrosios) 

kompetencijos.  

Mokyklos kultūra. Vadybos kultūra Mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo 

Ugdymo prioritetai gimnazijoje Mokyklos vadovo kompetencijos: 

ugdymo proceso valdymo 

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos kaita ir pokyčių valdymas Mokyklos vadovo kompetencijos: 

ugdymo proceso valdymo. 

Perkeliamosios (bendrosios) 

kompetencijos: pokyčių valdymo. 

Efektyvus ir organizuotas įstaigos veiklos planavimas Mokyklos vadovo kompetencijos: 

švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo 

Mokyklos vadybos pagrindai Visos mokyklos vadovo kompetencijos 

ir perkeliamosios (bendrosios) 

kompetencijos 

Priešgaisrinė sauga įmonių, įstaigų ir organizacijų 

vadovams 

Ţmogiškųjų išteklių 

Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai Mokyklos turto ir lėšų valdymo 

Švietimo naujausi teisinės informacijos klausimai, jų 

aptarimas 

Ţmogiškųjų išteklių 

Mokinio ir švietimo teikėjo sutartiniai santykiai, jų 

įforminimas mokymo sutartimi 

Ţmogiškųjų išteklių 

Vadovams apie mokinio krepšelio lėšas Mokyklos turto ir lėšų valdymo 

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti 

Informacijos valdymo kompetencijos 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa A1 Komunikacinė kompetencija 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa A2 Komunikacinė kompetencija 

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa B1 Komunikacinė kompetencija 

Vokiečių kalbos kompetencijų tobulinimo programa B1 Komunikacinė kompetencija 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi 

proceso kokybei 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų 

laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos 

Ţmogiškųjų išteklių 

Dokumentų valdymas, raštvedybos pagrindai Komunikacinė kompetencija 

Ugdomasis vadovavimas Strategijos kūrimo, mokymosi kaip 

mokytis, suaugusiųjų mokymo  

Laiko vadyba Laiko valdymo 

 “Mokymo ir mokymosi tobulinimas pamokoje”. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 “Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose reglamentuojami 

darbo teisiniai santykiai: rengimo tikslai, principai ir eiga, 

praktinė dokumentų pavyzdţių analizė”. 

Vadybinę kompetenciją (teisinės 

veiklos teorines ţinias ir jas gebėti 

taikyti praktiškai). 

 “Mokyklos ugdymo plano rengimas”. Ugdymo proceso valdymo 

kompetencija. 

 “Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų Ţmogiškųjų išteklių valdymo 
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kūrimas ir diegimas”. kompetencija. 

 “Dokumentų valdymo aktualijos ir problemos. 

Elektroninių dokumentų valdymas” 

Bendrosios kompetencijos. 

 “Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos”. 

Vadybinę kompetenciją (teisinės 

veiklos teorines ţinias ir jas gebėti 

taikyti praktiškai). 

 “Pedagoginės veiklos prieţiūra mokykloje”. Ugdymo proceso valdymo 

kompetencija. 

 “Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimas įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų 

laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės 

rekomendacijos”.  

Vadybinę kompetenciją (teisinės 

veiklos teorines ţinias ir jas gebėti 

taikyti praktiškai). 

 “Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas”. Ugdymo proceso valdymo 

kompetencija. 

 “Mokinių motyvacijos gerinimas ir įtraukimas į aktyvų 

mokymąsi: uţdaviniai mokyklos vadybai”. 

Bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

“Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdţio kūrimo 

strategijos”. 

Bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

“Mokymosi krūvių maţinimo galimybės mokykloje”. Ugdymo proceso valdymo 

kompetencija. 

 “Mokykla: organizavimas ir rezultatai. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

“Kuo patraukli pagrindinė mokykla?”. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 “Viešojo kalbėjimo įgūdţiai”. Bendrųjų kompetencijų tobulinimas. 

Anykščių krašto kultūros paveldas ugdymo procese Bendrakultūrinė kompetencija 

Pedagoginės veiklos prieţiūra mokykloje Pedagoginės veiklos prieţiūros 

organizavimas 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP įgyvendinimas 

mokykloje 

Švietimo politikos išmanymo, ugdymo 

proceso valdymo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo 

Ankstyvasis uţsienio kalbų mokymas ir daugiakalbystė Mokytojo bendrosios kompetencijos 

Mokyklos vadovas – švietimo reformos garantas Mokytojo bendrosios kompetencijos 

Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų 

diegimui 

Mokytojo profesinės kompetencijos 

Pagalba mokiniams linkusiems iškristi iš ugdymo sistemos Mokytojo profesinės kompetencijos 

Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos Vadybinė ir juridinė kompetencijos 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi 

proceso kokybei 

Reflektavimo ir mokymosi mokytis 

kompetencija 

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės 

vertinimas 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimas Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Prevencinio darbo mokyklos bendruomenėje koncepcija. 

Darbo organizavimas ir saugumo uţtikrinimas 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija 

Naujoji mokytojų atestavimo tvarka ir veiklos vertinimo 

kriterijai 

Mokytojo bendrosios kompetencijos 

Mokyklos vadybos pagrindai 

 

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, Ugdymo proceso valdymo 

mokyklos vadovo, ţmogiškųjų išteklių 

valdymo mokyklos vadovo, mokyklos 

turto ir lėšų valdymo mokyklos 
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vadovo; mokymosi kaip mokytis, 

informacijos valdymo, pokyčių 

valdymo bendrosios  

Mokyklų, siekiančių tobulinti mokyklos valdymo struktūrą, 

komandų mokymas 

Pokyčių valdymo bendroji 

Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo; pokyčių valdymo bendroji 

Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, pokyčių valdymo bendroji 

Mokyklos strateginio plano projekto rengimas  Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, pokyčių valdymo bendroji 

Praktinė vadybinė veikla, kuriant ir įgyvendinant mokyklos 

strategiją 

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo 

Lietuvos švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

sistema  

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo 

Mokyklos kultūros kūrimo ir keitimo vadyba Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo 

Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas Pokyčių valdymo bendroji 

Ugdymo proceso valdymas Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Šiuolaikinė pamoka, jos prieţiūra ir vertinimas Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo; ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo; informacijos 

valdymo bendroji 

Ugdomosios prieţiūros sąsaja su šiuolaikinės pamokos 

vadyba 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas mokykloje, 

kaip besimokančioje organizacijoje 

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo; mokymosi kaip 

mokytis bendroji 

Inovatyvus vadovo ţvilgsnis į save. Motyvuojanti vidinio 

personalo resursų galia asmeninėmis savybėmis pagrįstų 

kompetencijų ugdymui siekiant įkvepiančių profesinės 

veiklos rezultatų 

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo; mokymosi kaip 

mokytis bendroji 

Apsirūpinimo informaciniais ir metodikos ištekliais vadyba Mokyklos turto ir lėšų valdymo 

mokyklos vadovo; informacijos 

valdymo bendroji 

Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, nutraukimas Ţmogiškųjų išteklių, mokyklos turto ir 

lėšų valdymo mokyklos vadovo 

Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 

Ţmogiškųjų išteklių, mokyklos turto ir 

lėšų valdymo mokyklos vadovo 

Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 

reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų 

laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos 

Ţmogiškųjų išteklių, mokyklos turto ir 

lėšų valdymo mokyklos vadovo 
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Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose reglamentuojami 

darbo teisiniai santykiai: rengimo tikslai, principai ir eiga, 

praktinė dokumentų pavyzdţių analizė 

Ţmogiškųjų išteklių, mokyklos turto ir 

lėšų valdymo mokyklos vadovo 

Švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo tobulinimas Ţmogiškųjų išteklių, mokyklos turto ir 

lėšų valdymo mokyklos vadovo 

Naujovės viešųjų pirkimų organizavime Mokyklos turto ir lėšų valdymo 

mokyklos vadovo 

XXII amţiaus mokykla Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Mokyklos savęs įsivertinimo ir išorės vertinimo dermė Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, mokymosi kaip mokytis 

bendroji 

Mokytojų ir mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas  Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo; ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Mokyklos tobulinimas pasitelkiant vertinimą Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo; ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Kokybinių tyrimų duomenų analizė pedagoginėje veikloje Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Vidinis mokyklos savęs vertinimas: kaip taisyklingai 

apdoroti kokybinius duomenis? 

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Grupės interviu mokykloje: vedimas, duomenų rinkimas ir 

analizė 

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo 

Efektyvi komanda - švietimo organizacijos veiklos sėkmės 

veiksnys 

Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo, ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo, mokymosi kaip 

mokytis bendroji 

Mokyklos metodinės veiklos valdymas Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo, mokymosi kaip 

mokytis bendroji 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įsivertinimo metodika Švietimo politikos išmanymo, 

strategijos kūrimo, strateginio plano 

rengimo ir įgyvendinimo mokyklos 

vadovo 
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Mokinių mokymosi iki 16 m. uţtikrinimas bei kurso 

kartojimo ir “nubyrėjimo“ iš mokyklos prevencija 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Atsparumo veiksnių stiprinimas, siekiant apsaugoti vaikus 

ir jaunuolius nuo psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Mokymo (-si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš mokyklos 

prevencija: problemos ir galimybės 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo galimybės 

ugdymo įstaigoje 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Geros pamokos koncepcija Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Sėkminga partnerystė Mokymosi kaip mokytis bendroji 

Inovatyvi uţsienio šalių patirtis ugdant specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinius. 

Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo, informacijos valdymo 

bendroji 

Specialiosios pagalbos teikimas ikimokyklinėje įstaigoje Ugdymo proceso valdymo mokyklos 

vadovo 

Mokytojo teisės ir pareigos Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo  

Profesionalus įvaizdţio dizainas: ugdymo įstaigos 

darbuotojo apranga  

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo  

Dalykinės situacijos valdymo psichologija: konflikto bei 

neigiamų situacijų valdymas 

Ţmogiškųjų išteklių valdymo 

mokyklos vadovo  

Švietimo įstaigų įvaizdţio formavimas, bendravimas su 

ţiniasklaida ir bendradarbiavimo galimybės 

Komunikacinė bendroji  

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei 

skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa 

Komunikacinė bendroji 

Ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui 

pasirengimo vadovų atestacijai teoriniai, metodologiniai ir 

paktiniai aspektai 

Mokymosi kaip mokytis, informacijos 

valdymo bendrosios 

Pokyčių valdymas mokykloje: chaosas ar galimybė? Pokyčių valdymo bendroji 

Ugdomasis vadovavimas (coaching) Mokymo (-si) mokytis, organizacijos 

tobulinimo, vadovavimo, suaugusiųjų 

mokymo; skatinamos mokymosi visą 

gyvenimą nuostatos 

Vadovo veikla (menedţmento pagrindai) 

 

Organizacijos tobulinimo, 

vadovavimo, pokyčių valdymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas 

 

Organizacijos tobulinimo, 

vadovavimo, pokyčių valdymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

Švietimo stebėsenos ir mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo sąsajos, duomenų analizės reikšmė mokyklos 

veiklos tobulinimui.  

 

Tiriamosios veiklos, organizacijos 

tobulinimo, pokyčių valdymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo. 

Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose reglamentuojami 

darbo teisiniai santykiai: rengimo tikslai, principai ir eiga, 

praktinė dokumentų pavyzdţių analizė 

Bendrakultūrinė ir organizacijos 

tobulinimo bei pokyčių valdymo, 

skatinamos profesinės nuostatos 

tobulinti vadybinio darbo kokybę 

Išorinio vertinimo duomenų analizė Organizacijos tobulinimo, pokyčių 

valdymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas 

 

Organizacijos tobulinimo, pokyčių 

valdymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

“Kokybiška pamoka. Vidinio ir išorinio vertinimo Supras savo/mokyklos veiklos 
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panaudojimas valdymo kokybei“ vertinimo ir įsivertinimo procesų 

reikšmę 

Gebės pritaikyti įgytą patirtį 

įsivertindami ir planuodami savo/ 

mokyklos veiklą 

Gebės bendrauti ir bendradarbiauti 

Gebės reflektuoti savo bei mokyklos 

veiklą siekdami ją tobulinti 

“Vadovavimo iššūkiai XXI amţiuje, efektyvūs sprendimo 

būdai“ 

Informacijos valdymo kompetencija 

“Išorinio vertinimo išvadų panaudojimas ugdymo kokybės, 

pagalbos mokiniui ir mokytojui tobulinimui“ 

Duomenų ir informacijos valdymo. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo. 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo. 

“IKT galimybių išnaudojimas ugdymo proceso valdyme ir 

stebėsenoje“ 

Informacinių technologijų naudojimo 

kompetencija  

“Pamokų stebėsena - mokytojo profesinio tobulėjimo 

skatinimui“  

Vadovavimosi šiuolaikine 

švietimo paskirties samprata. 

Organizacijos 

tobulinimo bei 

pokyčių valdymo. 

Profesinio tobulėjimo; 

Mokymo/si proceso 

valdymo. 

“Mokymosi aplinkų kūrimas“ 

 

Proceso valdymo kompetencija: 

- gebės analizuoti, surasti prioritetus. 

- parengs edukacinių aplinkų 

modeliavimo idėją. 

“Į vaiką orientuoto ugdymo (-si) bei paslaugų vaikui ir 

šeimai vadybos kompetencijų tobulinimas“ 

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija  

“Vadybinės kompetencijos ir gebėjimai, įtakojantys 

įstaigos efektyvią veiklą“  

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

valdymo kompetencija  
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3 priedas “Tyrimo klausimynas“ 
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4. Priedas “Respondentų atsakymų skirtumai pagal turimą kvalifikacinę kategoriją 

klausimų bloke apie tai, kokios vadybinės kompetencijos ugdomos kvalifikaciniuose 

renginiuose“  

 

Kūrybingumą F=2,978891, p=0,031574642 

3,49

3,86

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Lankstumą F=3,880883, p=0,009468635 

3,30

3,77

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Toleranciją socialinei įvairovei F=3,040363, p=0,029104262 

3,40

3,83

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Platų akirati F=3,254366, p=0,021901914 

3,50

3,98

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Pirmoji vadybinė kategorija Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Sąţiningumą F=3,674215, p=0,012502683 

3,02

3,64

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Iniciatyvumą F=2,885696, p=0,035735195 

3,10

3,69

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Streso valdymą F=2,650949, p=0,048725514 

3,33

3,88

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Drąsą ir ryţtą F=5,306536, p=0,001383133 

2,70

3,36

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Ţodţių ir elgesio darną F=3,948996, p=0,008638422 

2,83

3,44

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją F=3,393521, p=0,018171037 

3,44

3,86

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pirmoji vadybinė kategorija Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą priimti sprendimus F=2,845158, p=0,037695557 

3,50

3,94

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Pirmoji vadybinė kategorija Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą vesti susirinkimus, moderuoti pokalbius F=3,852756, p=0,0098285 

3,10

3,69

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija nesuteikta Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Gebėjimą rengti ir pateikti informaciją ţodţiu bei raštu F=3,92444, p=0,008923915 

3,05

3,63

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą analizuoti informaciją F=4,853086, p=0,0025523 

3,45

3,93

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Veiklos tobulinimo ir sprendimų priėmimo bei jų įgyvendinimo gebėjimą F=4,227432, 

p=0,005934006 

3,29

3,80

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą komunikuoti mokyklos viziją F=4,090387, p=0,007142491 

3,14

3,68

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Gebėjimą diegti nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų mokymosi rezultatų 

F=4,439874, p=0,004463125 

3,28

3,82

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą įgyvendinti strategijas uţtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą F=2,68 

p=0,046 

3,28

3,61

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą F=2,694508, p=0,045 

3,56

3,92

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą motyvuoti pedagogus tapti reflektuojančiais praktikais F=7,363302, p=0,000 

2,98

3,68

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Gebėjimą skatinti pedagogus prisiimti atsakomybę uţ asmeninį tobulinimąsi F=6,081622, 

p=0,000483791 

3,16

3,73

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą sudaryti palankias sąlygas pedagogų profesinėms kompetencijoms ugdyti 

F=3,263485, p=0,021 

3,40

3,84

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą įtraukti įstaigos bendruomenę į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą 

F=4,210363, p=0,0060772 

3,28

3,77

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą kurti ir veiksmingai valdyti įstaigos struktūrą ir infrastruktūrą F=3,662983, 

p=0,012678715 

3,12

3,63

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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Gebėjimą formuoti ir įgyvendinti personalo politiką, uţtikrinančią ugdymo kokybę 

F=4,741753, p=0,002966564 

3,16

3,70

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus F=2,876778, p=0,036155076 

3,35

3,79

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą valdyti įstaigos materialinius išteklius F=3,265474, p=0,021576402 

3,21

3,70

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Gebėjimą valdyti įstaigos finansinius išteklius F=5,52641, p=0,0010278 

3,02

3,68

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Švietimo sistemos tobulinimo gebėjimą F=3,711294, p=0,01189127 
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2,98

3,53

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) gebėjimą F=4,543448, p=0,003878631 

3,09

3,68

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Bendradarbiavimo su bendruomene, verslo organizacijomis, soc. partneriais gebėjimą 

F=2,826532, p=0,038649732 

3,07

3,54

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Trečioji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is

 
 

Bendradarbiavimo su uţsienio partneriais gebėjimą F=2,634341, p=0,049828564 

2,53

3,19

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Vadybinė kategorija

nesuteikta

Pirmoji vadybinė kategorija

V
id
u
rk
is
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5. Priedas. “Respondentų atsakymų skirtumai pagal vadybinio darbo staţo trukmę, bloke apie 

tai, kokios vadybinės kompetencijos ugdomos kvalifikaciniuose renginiuose“  

 

Pasitikėjimą savimi F=2,662985, p=0,015418 

 
 

Darną F=3,286339, p=0,003728 

 
 

Gebėjimą sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją F=2,269712, p=0,036654 

 
 

Būti atviram pokyčiams F=2,17408, p=0,045058 
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Gebėjimą vesti susirinkimus, moderuoti pokalbius F=3,532868, p=0,002093 

3,13

4,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is
 

 

Dalykinio bendravimo įgūdţius F=2,939789, p=0,008255 

3,33

3,96

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Gebėjimą išklausyti, išgirsti, suprasti kitus F=2,2328, p=0,039686 

3,42

3,98

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Derybinius įgūdţius F=2,210544, p=0,041663 

3,09

3,76

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is
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Oratorinius gebėjimus F=2,680045, p=0,014886 

2,73

3,57

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is
 

 

Gebėjimą rengti ir pateikti informaciją ţodţiu bei raštu F=4,025478, p=0,000653 

3,00

3,85

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Gebėjimą formuoti įstaigos strateginę veiklos kryptį F=2,526653, p=0,020906 

3,25

3,98

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Mažiau nei 2 metai 16-20 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Gebėjimą rengti strateginius bei veiklos planus F=2,861314, p=0,00984 

3,00

4,09

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Mažiau nei 2 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is
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Gebėjimą komunikuoti mokyklos viziją F=3,649208, p=0,001593 

3,14

3,94

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2-5 metai 31-50 metu

V
id

u
rk

is
 

 

 Gebėjimą kurti ir veiksmingai valdyti įstaigos struktūrą ir infrastruktūrą F=2,293251, 

p=0,034861 

3,09

3,70

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Gebėjimą formuoti ir įgyvendinti personalo politiką, uţtikrinančią ugdymo kokybę 

F=2,962095, p=0,007842 

3,18

3,85

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is

 
 

Gebėjimą taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus F=2,32897, p=0,032253 

3,31

3,91

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2-5 metai 31-50 metų

V
id

u
rk

is
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Gebėjimą bendradarbiauti su kitomis švietimo įstaigomis F=2,221559, p=0,040674 

3,25

4,11

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

maziau nei 2 metai 31-50 metu

V
id

u
rk

is
 

 

Vadovavimo ţmonėms F=3,578359, p=0,001899 

3,46

4,25

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

21-30 metų Mažiau nei 2 metai

V
id

u
rk

is



 


