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Įžanga 

 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti esamą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų bendrųjų ir 

didaktinių kompetencijų lygį ir pateikti tyrimo organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos. 

Lietuvoje vis daugiau kalbame apie tai, kad vaikų pasiekimai mokyklose menksta lyginant su 

artimiausiais Lietuvos kaimynais. Teigiama, kad dėl to jauni žmonės negeba pasinaudoti visomis 

šiuolaikinės ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Šis reiškinys laikomas žalingu visai visuomenei, 

valstybei netenkant dalies konkurencingumo ir augimo potencialo. Technologiniai pokyčiai kelia 

anksčiau nematytus iššūkius bendrajam ugdymui – nei valstybė, nei mokykla nebegali prognozuoti 

kokios bus asmeninę sėkmę galinčios atnešti profesijos kitą dešimtmetį, ko reikėtų vaikus „mokyti“. 

Mokytojų perduodamos žinios turi konkuruoti su neaprėpiamu vandenynu patraukliai pateikiamos 

informacijos dėl labai riboto vaikų dėmesio. Ir vis dažniau šioje konkurencinėje kovoje mokytojai 

pralaimi. 

Šiame kontekste vis daugiau švietimo sistemų seka daugelio verslo organizacijų ir kitų viešojo 

sektoriaus profesijų jau taikoma praktika – mokytojų žmogiškuosius išteklius valdyti kuriant ir 

diegiant kompetencijų modelius. Kompetencijų modeliai šiuo metu yra laikoma viena 

perspektyviausiu darbuotojų vertinimo ir motyvavimo metodų. Tikima, kad šis metodas gali leisti 

maksimaliai realizuoti darbuotojų potencialą. Vaikų ugdymo srityje matome, kad mokytojo vaidmuo 

turi keistis nuo „žinių perdavėjo“ prie mokymo(si) galimybių kūrėjas, planuotojo ir organizatoriaus; 

mokytojui turi atitekti eksperto, konsultanto, padėjėjo, koordinuotojo, motyvuotojo vaidmenys. 

Tačiau norint įgalinti mokytojus atlikti naujus vaidmenis svarbu, kad mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas atitiktų esamus individualius mokytojų poreikius, kad riboti valstybės finansiniai resursai 

būtų naudojami kiek galima efektyviau siekiant šių tikslų. Todėl turime galvoti apie nuolatinį 

mokytojų kvalifikacijos sistemos tobulinimą, kurti šios sistemos finansavimo, organizavimo ir 

kontrolės mechanizmus vadovaudamiesi įrodymais grįstos (angl. evidence-based) politikos idealais 

bei įsiklausydami į mokytojus ir mokyklų bendruomenes. 

Šiuo tyrimu tikime prisidėsiantys prie moksliškai pagrįstų duomenų visumos, turimos apie 

mokytojų kompetencijų lygį Lietuvoje. Viliamės, kad šio tyrimo rezultatai bus informatyvūs tiek 

švietimo politikos formuluotojams, tiek mokytojams ir mokyklų bendruomenėms ir padės plėtoti 

mokytojų kompetencijų ugdymo sistemą, kuri būtų naudinga visai Lietuvos visuomenei. 

Tyrimo ataskaita yra suskirstyta į 4 skyrius ir išvadas bei rekomendacijas. 

Pirmajame skyriuje pristatome mūsų atliktą teorinę analizę. Joje pateikiame argumentus dėl 

perėjimo prie kompetencijomis grįsto mokytojų žmogiškųjų išteklių valdymo, kokius privalumus 

kompetencijų modeliai turi lyginant su kitais metodais. Įvertiname esamą Lietuvoje su mokytojų 

kompetencijomis susijusį reglamentavimą. 
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Antrajame skyriuje pristatome empirinio tyrimo metodiką. Atlikdami tyrimą derinome 

kiekybinius ir kokybinius metodus. Pirmajame, kiekybinio tyrimo, etape vadovaudamiesi teorinės 

analizės rezultatais parengėme du klausimynus, skirtus mokytojų savų kompetencijų įsivertinimui ir 

mokyklų vadovų vertinimui apie jų mokyklos mokytojų kompetencijų lygį. Apklausos metu taip pat 

rinkome duomenis apie esamos mokytojų kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) sistemos 

vertinimą ir turimas patirtis keliant kvalifikaciją. 2-ajame tyrimo etape organizavome grupinę (angl. 

focus) diskusiją, į kurią kviestiniai su švietimo sistema glaudžiai susiję ir skirtingus vaidmenis joje 

atliekantys ekspertai padėjo interpretuoti kiekybinio tyrimo rezultatus ir suformuluoti praktiškai 

įgyvendinamas rekomendacijas dėl mokytojų kompetencijų ugdymo sistemos plėtros.  

Trečiajame skyriuje pristatome pagrindinius kiekybinio tyrimo rezultatus. Skyriuje yra poskyriai, 

pristatantys tyrimo dalyvių charakteristikas, mokyklų vadovų apklausos rezultatus ir mokytojų 

apklausos rezultatus. 

Ketvirtajame skyriuje pristatome kokybinio tyrimo rezultatus. Šis skyrius kartu yra ir mūsų tyrimo 

diskusija, kurios pagrindu formuluojame išvadas ir rekomendacijas. 
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1. Mokytojų kompetencijų vertinimo teorinė analizė 

 

1.1. Kompetencijų svarba vertinant švietimo kokybę ir darbuotojų rezultatus 

 

Į ką orientuotis vertinant viešąsias paslaugas tiekiančias organizacijas? Kompetencijomis grįstas 

žmogiškųjų išteklių valdymas ilgo ieškojimų ir klaidų rezultatas. Lietuvoje vis dar daugelyje 

organizacijų galime sutikti tradicinį, biurokratinio valdymo principais grįstą, darbuotojų vertinimo ir 

motyvavimo metodą. Pagal jį darbdavys nustato kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, kuriuose 

reikia įrodyti dokumentais: „diplomu“ ir „SoDros lapeliu“. Šiame modelyje motyvavimas yra 

nelansktus, darbo apmokėjimas ir kitos naudos yra griežtai apibrėžtos ir siejamos su taipogi griežtai 

apibrėžtais formaliaisiais reikalavimais. Dažnai tai būna tos patirties arba kvalifikacijos lygis. Šiame 

modelyje darbuotojas yra skatinamas „dėlioti varneles“ arba „susirinkti popierius“ tam, kad gautų iš 

anksto žinomas papildomas naudas. Dalis daruotojų to dažnai nedaro, nes mano, kad naudos nevertos 

„varnelių“, arba priešingai didelę laiko dalį skiria ne tiesiogiai atlikti pareigas, o įrodyti dokumentais 

vadovybei, kad yra itin kvalifikuoti atlikti tokį darbą. 

Kvalifikacijos kėlimas tokioje sistemoje, jei vykdomas tinkamai yra siejama su besikeičiančiais 

reikalavimais darbo vietoje. Pvz., pasikeitus ugdymo programų tyriniui, organizuojami mokytojai 

supažindinti mokytojus su tais pokyčiais. Tačiau dažnai mokymai gali būti atsieti nuo faktinių 

reglamentavimo ar darbo proceso reikalavimų pokyčių ir orientuoti į tam tikrą rangų sistemą, kartais 

vadinamas kvalifikacinėmis kategorijomis. Tokių hierarchijų funkcija turėtų būti tokia, kad vykstant 

pokyčiams pvz. siūlant naują, arba naikinant darbo vietą aukštesnės kategorijos darbuotojas turėtų 

pranašumą lyginant su žemesnės kategorijos darbuotojų. Tai yra patogus administracinis įrankis, 

supaprastinantis sprendimų dėl personalo priėmimą ir sudarantis tam tikrą objektyvumo įspūdį. 

Biurokratinis žmogiškųjų išteklių valdymo mechanizmas turi daug trūkumų. Pvz., pajamos ir 

darbo vietos saugumas stipriai susijęs su darbuotojo amžiumi – vyresnieji saugesni, kartą pakilus 

hierarchiniais laipteliais labai sudėtinga ką nors juose pažeminti – dažnai tai gali grėsti komplikuotais 

teisiniais ginčais ir kitomis procedūromis. Nuolat kintant darbo rinkos poreikiams, ugdymo 

poreikiams, Lietuvai esant bendroje ES rinkoje biurokratinis modelis, kuris akcentuoja 

nenutrūkstamą profesinę patirtį neleidžia lengvai perkvalifikuoti mokytojų ir perorientuoti bendrojo 

ugdymo taip, kad jis greitai atlieptų naujus visuomenės poreikius. 

Lietuvoje didėja įtaka nuomonės, kad biurokratinis valdymas yra netinkamas bet kurioje 

organizacijoje. Tačiau daugeliu atveju siekiama perorientuoti valdymą į rezultatus. Tačiau toks 

perėjimas yra itin sudėtingas. Patirtis parodė, P. Druckerio dar XX a. 6-ajame deš. pasiūlytas MBO, 

arba vadybos pagal rezultatus (angl. management by objectives) taipogi turi rimtų trūkumų. 

Pagrindinis jų - dekonstruoti politikos ar organizacijos tikslų iki individualių tikslų dažnai 
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neįmanoma. Sėkmingos ekonomikos ir organizacijos remiasi piliečių ir darbutotojų neformalia 

tinklaveika. Šią tinklaveiką yra sudėtinga stebėti ir juo labiau integruoti į formalią organizacinių tikslų 

hierarchiją. Kitaip tariant, pats bandymas stebėti neformalius tinklus skatina juos suirti. Tinklai yra 

palaikomi neformalių autoritetų, kurių galia dažnai priklauso nuo to kiek turi galimybių laisvai veikti. 

Bet kokia formalizacija tokią laisvę riboja. Viešojo sektoriaus veikloje viskas tampa dar sudėtingiau, 

kadangi nei rezultatų nei tikslų neįmanoma suvesti į vieną keikybiškai išreiškiamą vertybę, koks yra 

pelnas verslo pasaulyje. Demokratinėse visuomenėse matome vertybių nuolatinę kaitą, tos vertybės 

dažnai nenuoseklios ir aiškiai neapibrėžtos. Tad viešajame sektoriuje rezultatas siekiamas rezultatas 

dažnai neaiškus. Švietimo srityje tai ypač aktualu. Dažnai atkreipiamas dėmesy, kad tarptautinių 

tyrimų, pvz. PISA kontekste Lietuva atsilieka nuo kaimynių. Tačiau didėjantis XXI a. kompetencijų 

judėjimas tikina, kad aukšti rezultatai PISA nebūtinai reiškia, kad tie žmonės prisitaikys prie 4-osios 

pramonės revoliucijos, kurioje bus svarbios visiškai kitos kompetencijos ir kurios savo vaikus turime 

ruošti jau dabar. 

Kompetencijų modeliai yra atsakas į aukščiau aprašytų žmogiškųjų išteklių valdymo metodų 

trūkumus. Šie modeliai siekia lankstumo atsisakydami formalių reikalavimų darbuotojams ir 

skatindami greitai įgyti kompetencijas reikalingas naujiems iššūkiams. Taipogi jie palieka vis daugia 

diskrecijos patiems darbuotojams spręsti apie tai ką reikėtų laikyti profesine sėkme. Tikima, kad 

būtent profesionalai ir specialistai tiesiogiai dirbantys vienoje ar kitoje srityje geriau susigaudo, kokie 

pokyčiai artėja, lyginant su organizacijų vadovais ar personalo skyrių specialistais. Tiek biurokratinis, 

tie MBO metodai veikia pagal principą „iš viršaus“, tuo tarpu kompetencijų modeliai derina principus 

„iš viršaus“ ir „iš apačios“. Manoma, kad vien vadovaujantis principu „iš viršaus“ vadovybė į 

pokyčius reaguos pavėluotai, o jos sprendimai bus orientuoti į simptomus, ne priežastis; tai savo 

ruožtu didina organizacijos nesėkmės riziką ir demotyvuoja darbuotojus. 

Kompetencija – Lietuvos Respubikos švietimo įstatyme kompetencija apibrėžiama kaip 

,,mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų 

visuma‘‘ D. Čegytė, S. Ališauskienė (2009) remdamosios skirtingais autoriais (Jucevičienė, 2007; 

Zydžiūnaitė, 2005; Zydžiūnaitė, Mitkienė, Mikulevičienė, 2007; Fredden, Nillon, 2003; kt.) išskyrė 

kompetencijos apibrėžtį: ,,aukšto lygio praktinė veikla, nuolat aktyviai mokantis ir tobulėjant, 

lemianti sėkmingą darbo rezultatą konkrečiame profesiniame kontekste ir leidžianti specialistams 

veikti nenumatytose sudėtingose situacijose‘‘. 

Darbuotojų kompetencijų valdymas moksliniuose tyrimuose išryškėjo jau XX a. 8 deš. 

McCllelland (1973) tyrimuose pastebėjo, kad asmens veiklos ir karjeros sėkmė nebūtinai priklauso 

nuo gautų išsilavinimą liudijančių diplomų, formalių, tradiciškai vertinamų akademinių žinių lygio 

ar formalių kvalifikacijos įvertinimo diplomų. Vėliau tyrėjai išgrynino kompetencijos sąvokos kaip 

organizacijų vadybos objekto tyrinį. R. Boyatzis (1982) kompetenciją apibūdina kaip „esminę 
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individo charakteristiką, priežasties ir pasekmės ryšiais susijusią su puikia veikla“. Spencer & 

Spencer (1993) apibrėžia  kompetencijas: „kompetencijos – tai esminės individo savybės, kurios 

priežasties ir pasekmės ryšiais susietos su efektyvia (puikia) kriterijais apibrėžta veikla darbe arba 

kokioje nors situacijoje“. Kompetencijų valdymo literatūroje esminėmis individo charakteristikomis 

(kompetencijomis) suprantamos ilgalaikės asmens savybės, kurios leidžia nuspėti jo elgseną ateityje. 

Kriterijais apibrėžta veikla reiškia tai, kad kompetencijos nuspėja gerą ar prastą veiklą, tokią veiklą, 

kuri gali būti matuojama naudojantis specifiniais kriterijais arba standartais. Išskiriami penki 

kompetencijų tipai: (i) motyvai, (ii) individualios savybės ir bruožai, (iii) asmeninės nuostatos bei 

savęs suvokimas, (iv) žinios, (v) įgūdžiai.  

 

1.2. Kompetencijų modeliai ir kompetencijų matavimas  

 

Kompetencijų modelio funkcija organizacijos veikloje 

Kompetencijų modeliai yra žmogiškųjų išteklių valdymo instrumentai, jų kūrimas, vertinimas ir 

įdiegimas yra vienas iš svarbiausių vadybos, viešojo administravimo ir verslo psichologijos 

nagrinėjamų klausimų. Kompetencijų modelį galima būtų apibrėžti kaip konkrečios pareigybės ar 

artimų pagal prigimtį pareigybių grupei būdingų išmatuojamų įgūdžių, žinių, patirties, elgsenos ir 

asmeninių savybių rinkinius, reikalingi puikiai veiklai. Privačios organizacijos buvo pirmosios, 

kurios susidomėjo kompetencijų modeliais ir pradėjo ieškoti naujų, pažangių metodų, kad galėtų 

padidinti savo veiklos efektyvumą ir tokiu būdu tapti labiau konkurencingomis  globaliame pasaulyje. 

Plintant naujosios viešosios vadybos požiūriui, skatinančiam geriausios verslo praktikos perkėlimą į 

viešajį sektorių, šios idėjos populiarėjo ir tarp viešojo sektoriaus organizacijų ir institucijų. 

Kompetencijų modelių diegimo  tendenciją puikiai iliustruoja viešojo sektoriaus organizacijų JAV, 

Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje pasiekimai šioje srityje 

(Horton, Hondeghem & Farnham, 2002; Gangani,McLEAN & Braden, 2006; Bissessar, 2010).  

Kompetencijų modeliai yra plačiai naudojami visose žmogiškųjų išteklių vadybos srityse, 

leidžia modeliuoti idealų lyderio profilį. Pagal šį "šabloną" gali būti atrenkami ir įdarbinami 

tinkamiausi žmonės, reikalingiausios kompetencijos gali būti nukreipiamos ir tobulinamos, 

darbuotojų našumas gali būti objektyviai įvertintas, ir jie galėtų būti tinkamai skatinami ir tinkamai 

už tai atlyginta.  

Mansfield (2005) identifikuoja dvi pagrindine kompetencijos modelių vystymo strategijas: (i) 

konkrečios darbo vietos (angl. single-job) kompetencijų modelį ir (ii) tinkantį visiems (angl. “One-

size-fits-all”) kompetencijų modelį. Pirmojo būdo imasi specialistų grupės ar tikslinės (angl. focus) 

grupės darbuotojai, įskaitant interviu su klientais. Išanalizavus gautą informaciją, kuriamas 

kompetencijų modelis, kurį paprastai sudaro 10-20 savybių ar įgūdžių. Šis metodas yra plačiai 
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naudojamas, nes jis numato sistemą, daugiau ar mažiau tiksliai aprašo pagrindinius darbo 

reikalavimus ir įtraukia dirbančiuosius į procesą didinant jų įsipareigojimą. Kita vertus šis metodas 

reikalauja daug laiko ir pinigų. Paprastai kompetencijos modelio kūrimo procesas tokiu būdu 

užtrunka keletą mėnesių.  

“One-size-fits-all” metodas yra daug greitesnis, ir gali būti taikomas dideliam darbuotojų 

skaičiui. Vietoje duomenų rinkimo iš dirbančiųjų, visa reikalinga informacija yra renkama iš turimo 

konkrečios darbo vietos kompetencijų modelio, iš vadovo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimo knygų ir 

straipsnių. Vėliau šis modelis peržiūrimas aukštesnio lygio vadovų, kompetencijos išdėstomos 

prioriteto tvarkas, atsižvelgiant į organizacijos misiją ir vertybes. Pagrindinis metodo trūkumas yra 

tas, kad toks kompetencijų modelis neatspindi konkrečių poreikių atliekant konkretų darbą.  

Pats Mansfield (2005) aprašydamas “one-size-fits-all” modelį apibendrina kaip bendrą 

kompetencijų modelio (angl. single model) sukūrimą su vienu kompetencijų rinkiniu pritaikomu 

visoms veikloms. Jis apima 8-15 kompetencijų, reikalingų plačiam darbų spektrui, tokiam kaip visos 

vadovavimo pozicijos. Šio modelio kompetencijos yra pagrindiniai įgūdžiai, savybės, vertybės ir 

nespecifiniai darbo įgūdžiai. Tokie kompetencijų modeliai dažniausiai naudojami, kai aukščiausio 

lygio vadovai nori valdyti organizacijos pokyčius „siųsdami tvirtą žinią“ apie vertybes ir įgūdžius 

reikalingus ateityje.  

 

Kompetencijų modelių kūrimo eiga 

Siekiant panaikinti abiejų metodų trūkumus galimas ir „vidurinis kelias“ - daugialypis (angl. 

multiple) darbo metodas, kuris apima paplitusius abstrakčius sistemos ir individualių darbo vietų 

privalumus (Sudnickas, 2009). Dauguma mokslininkų sutinka, kad kompetencijų modelis turi būti 

susijęs su organizacijos strategija, praktiškai tai gali būti kompetencijų modelio kūrimo su kruopščia 

darbo analize pradžia. Sudaryti daugialypį modelį yra geriausia strategija, modelyje yra atskiri 

kompetencijų rinkiniai taikomi visiems darbuotojams ir konkretiems darbams atlikti. Toks 

kompetencijų modelis turi būti kuriamas etapais (1 pav.) Pirmasis tokio modelio kūrimo žingsnis – 

nustatyti 25-35 kompetencijų rinkinį, naudojamą sudarant visus darbo modelius. Geriausia, kad 

kompetencijas atrinktų aukštesni vadovai. Antrasis žingsnis – susitikti su darbo ekspertais ir susieti 

kompetencijas su konkrečiu darbu. Trečiajame etape, kai kompetencijos yra identifikuojamos, jos 

pritaikomo individualioms darbo vietoms; apibūdinama kaip kiekviena kompetencija turi būti 

parodoma darbe. Tokiu būdu įtraukiamos unikalios, specifinės-techninės darbo kompetencijos. Šis 

modelis ypač naudojamas, kai norima tiksliai parinkti asmenį darbui, planuoti karjerą ar planuoti 

veiklos tęstinumą.  

Kuriant kompetencijų modelį svarbu apibrėžti kompetenciją ir ją suprasti, tada nusistatyti 

esminius darbo uždavinius ir juos išdėstyti pagal svarbą, be abejo nustatyti kompetencijos lygį 
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sudaryti kompetencijų rinkinį. Modelio sudarymui reikėtų kviesti geriausius ir labiausiai 

nusimanančius organizacijos narius, pažvelgti į kiekvienai pozicijai keliamus dabartinius 

reikalavimus ir sukurti darbo kompetencijos modelį apibūdinant idealias kompetencijas atitinkamam 

darbui atlikti. Tačiau itin svarbu, kad tokių būtų praktiškai įmanoma įgyti siekiamas kompetencijas. 

Sudickas (2009) atliko tyrimą, kuriame buvo stebimas praktinis kompetencijų modelio kūrimas 

vadovaujantis McBer kompetencijų žodynu (2 pav.). Tyrimas parodė, kad tikslinės grupės 

pradėjusios darbą ne tik analizavo kokių kompetencijų reikia darbui atlikti, bet ir padėjo supaprastinti 

ir patikslinti kiekvieno darbo užduotis. Taip buvo sukurta tvirtas, gerai apibrėžtas "darbo užduočių" 

pagrindas. Jis reikšmingai palengvino modelyje apibūdinamų kompetencijų atranką ir atitikimą 

organizacijos siekiams. Darbo uždaviniai buvo išdėstyti pagal svarbą.  

 

1 pav. Daugialypio kompetencijų modelio kūrimo schema 

 

Naudojant McBer kompetencijos žodyną kaip modelio kūrimo gidą, kiekviena tikslinė grupė iš 

20 vadybinių kompetencijų „krepšelio“ išrinko ir suderino atitinkamas būdingas kompetencijas. 

Reikėjo nuspręsti, kurias kompetencijas priskirti kiekvieno darbo užduočiai, taip pat priskirti 

kompetencijos lygį. Galutiniu sutarimu buvo sumažintas žemų kompetencijų sąrašas svarbiausiam 

kiekvienos pozicijos vienetui. Pasibaigus tikslinės grupės darbui, galutinė peržiūra dėl kompetencijos 

profilių buvo atlikta su vadovybe. Pirmasis tikslas buvo pažvelgti į šį preliminarų darbo 

kompetencijos modelį ir nuspręsti, ar jis tiksliai atitinka "idealų, bet realų" modelį? Antrasis –

nustatyti kokie turės būti reikalavimai pozicijoms artimiausiais metais, organizacijai plėtojant savo 

veiklą, diegiant naujas technologijas, reaguojant į laukiamus pokyčius rinkoje (pvz., klientų, 

produktų, esamos darbo jėgos, konkurencijos ir t.t.).  
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Kompetencijų modelis verslo organizacijose tampa pagrindiniu darbuotojų atrankos 

instrumentu. Realybėje gali neatsirasti kandidatų atitinkančiu sukurtus kompetencijų profilius, tad 

kartais tenka daryti kompromisus, atskirais atvejais tai gali atnešti organizacijai naujų kompetencijų, 

paskatinančių jos veiklos plėtra anksčiau nenumatytomis kryptimis. Reikia siekti, kad kompetencijų 

modelis apibrėžtų tokio lygio kompetenciją, kurios reikia darbui atlikti, t.y. daugeliui pozicijų 

praktinėje veikloje gali būti tinkamas ir žemesnis nei idealus kompetencijos lygis. Šios, dar 

vadinamos ribinėmis, kompetencijos yra minimalus kompetencijų lygis naujai atėjusiems ar 

esamiems darbuotojams. 

 

2 pav. Kompetencijos modelio kūrimas ir pritaikymas 

 

 

Kompetencijų skalės ir matavimas 

Norėdami įvertinti kompetencijos lygį reikia sutarti dėl jų vertinimo skalės. Alabamos 

universitetas (2011) pateikia sekančius kompetencijos lygio deskriptorius:  

 Ribota (angl. limited). Kompetencija yra minimaliai rodoma; kompetencijos 

reikalingos darbe nenaudojimas arba ribotai; ribotas kompetencijos supratimas.  

 Pagrindinė (angl. fundamental). Yra bazinis supratimas ir pakankamos žinios atlikti 

rutinines užduotis; kai kada reikia patarimų ir priežiūros.  
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 Patyręs (angl. proficient). Smulkios žinios, supratimas ir kompetencijų reikalingų 

sėkmingam darbui pritaikymas; gebėjimas valdyti nerutinines problemas ir situacijas; 

reikalingi minimalūs patarimai ar priežiūra ; nuolatos rodomas kompetencijos pasisekimas; 

sugeba asistuoti kitiems pritaikant kompetenciją.  

 Meistriškumas (angl. mastery). Specialisto/autoriteto žinių, supratimo ir 

kompetencijos pritaikymo lygis; sugeba instruktuoti ir kitus mokinti; sukuria naują pritaikymą 

(vartojimą) ar procesą; gali žinias panaudoti išorėje; turi strategiją.   

Esama ir kitų kompetencijų vertinimo metodikų, tačiau tipiškai jos visos pasižymi tuo, kad skalės 

nėra itin didelės. Pvz. Mansfield (2005) pateikia siūlo kompetenciją sureitinguoti intervale nuo 1 iki 

4, kai 1 yra mažai tikėtina kompetencijos raiška, o 4 – labai tikėtina (3 pav.). Kitas galimas 

instrumentas: kompetencijų vertinimas sistemoje, kur retsykiais įvertinti galima nuo neigiamo 

skaičiaus pvz. -1 (minus vienas; kai demonstruojama priešinga kompetencijai elgsena); 0 (nulis) – 

neutrali kompetencijai elgsena ir teigiamoje skalėje baigiant pvz. 5, kurios reikšmė nurodo jog 

darbuotojas ne tik turi kompetenciją, bet ir gali padėti kolegoms ją įgyti. 

 

 

3 pav. Kompetencijos skalė pagal raiškos darbinėje veikloje tikimybę 

Kompetencija: [atsakingumas] 

Mažai tikėtina 1---------2---------3--------4 Dažniausiai tikėtina 

 

Bendrųjų ir profesinių kompetencijų diferenciacija 

Studijuodamas aukštojoje ar profesinėje mokykloje ir atlikdamas profesinę praktiką žmogus įgyja 

profesinių kompetencijų rinkinį ir tampa tam tikros srities specialistu. Tai reiškia, kad žmogus įgyja 

specialiųjų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurias gali taikyti tik tam tikrose aiškiai apibrėžtose srityse. 

Pavyzdžiui, medicinos studentas įgyja žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų gydytojo darbui, jis, 

naudodamasis atitinkamomis procedūromis ir priemonėmis, mokosi diagnozuoti ir gydyti ligas. 

Kompiuterių įrangos programuotojas moksi dirbti su kompiuterių programomis. Jis įgyja žinių, 

įgūdžių ir gebėjimų, kurios įgalina jį kurti, taisyti ir atnaujinti kompiuterines programas. 

Šiuolaikiniame labai specializuotame pasaulyje kiekvienam darbui atlikti reikia labai daug 

skirtingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, todėl profesinės kompetencijos yra skirtingos kiekvienai 

profesijai. Be to, jeigu veiklos sritys yra nepanašios, vienos srities profesinės kompetencijos yra 

beveik nereikalingos ir sunkiai pritaikomos kitoje srityje. Pavyzdžiui, gebėjimas įžvelgti ir analizuoti 

užsienio politikos problemas yra sunkiai pritaikomas tada, kai reikia suremontuoti sugedusį 

automobilį arba kai tenka spręsti matematinę lygtį. 
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Profesinės kompetencijos visada atsispindi ir yra akcentuojamos studijų programose. Prieš 

pradėdami studijuoti, studentai dažniausiai yra supažindinami su profesinėmis kompetencijomis, 

kurias jie turės įgyti baigę studijas.  

Profesinės kompetencijos yra labai svarbios. Tačiau šiuolaikiniam bet kurios srities specialistui 

jos yra nepakankamos. Profesines kompetencijas papildo bendrosios kompetencijos. Tai tam tikri 

žinių, įgūdžių ir gebėjimų dariniai pritaikomi ne kurioje nors vienoje, o daugelyje sričių ar profesijų. 

Jos gali būti išsiugdytos vienoje situacijoje, o po to sėkmingai perkeltos į kitą, todėl kartais jos dar 

vadinamos perkeliamomis kompetencijomis. Anglų kalboje be bendrųjų kompetencijų (angl. generic 

competencies) sąvokos galima rasti visą eilę kitų sąvokų, kurios kartais vartojamos kaip sinonimai, o 

kartais reiškia kiek kitokius dalykus. Dažniausiai sutinkamos šios sąvokos:  

 svarbiausi įgūdžiai (angl. key skills),  

 svarbiausios kompetencijos (angl. key competencies), 

 pagrindiniai įgūdžiai (angl. core skills), 

 bendrieji įgūdžiai (angl. generic skills), 

 baziniai įgūdžiai (angl. basic skills), 

 esminiai įgūdžiai (angl. essential skills),  

 būtiniausi įgūdžiai (angl. necessary skills), 

 bendrieji įgūdžiai (angl. common skills), 

 gebėjimo dirbti įgūdžiai (angl. employability skills), 

 su darbo vieta susiję mokėjimai (angl. workplace know-how), 

 kritiniai įgalinantys įgūdžiai (angl. critical enabling skills), 

 perkeliamieji įgūdžiai (angl. transferable skills), 

 svarbiausios kvalifikacijos (angl. key qualifications), 

 tarpdisciplininiai tikslai (angl. trans-disciplinary goals), 

 nuo proceso nepriklausančios kvalifikacijos (angl. process independent qualifications), 

 minkštieji įgūdžiai (angl. soft skills), 

 meta-kompetencijos (angl. meta-competencies) (National Centre for Vocational Education 

Research, 2003). 

Šių sąvokų vartojimas skirtingose šalyse turi atskiras susiklosčiusias tradicijas. Pavyzdžiui, 

Australijoje dažniau vartojamos šios sąvokos: svarbiausi įgūdžiai, minkštieji įgūdžiai, gebėjimo 

dirbti įgūdžiai; Jungtinėje Karalystėje – svarbiausi įgūdžiai, pagrindiniai įgūdžiai; Naujojoje 

Zelandijoje – esminiai įgūdžiai, Jungtinėse Amerikos Valstijose – būtiniausi įgūdžiai, gebėjimo 

dirbti įgūdžiai, Prancūzijoje – perkeliami įgūdžiai, Vokietijoje – svarbiausios kvalifikacijos, Danijoje 
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- nuo proceso nepriklausančios kvalifikacijos (Clayton et al., 2003; National Centre for Vocational 

Education Research, 2003). 

Kalbant apie bendrąsias kompetencijas jas reiktų skirti nuo kitų literatūroje minimų kompetencijų 

rūšių: konkrečiųjų (specifinių) kompetencijų (angl. specific competencies), karjeros projektavimo 

kompetencijų (angl. career development competencies), pagrindinių kompetencijų (angl. basic 

competencies).  

Kalbėdami apie konkrečiąsias kompetencijas turime galvoje atskirai specialybei (darbui, rolei 

darbe) reikalingų specifinių gebėjimų (žinių ir įgūdžių) visumą (pavyzdžiui, darbui reikalingų 

specialių techninių programų išmanymo, technologijų žinojimo ir pan.). Tai unikalūs gebėjimai, 

priešingai bendrosioms kompetencijoms, pereinant iš vienos veiklos į kitą juos reikia įsisavinti iš 

naujo. 

Karjeros projektavimo kompetencijos apima sėkmingai karjerai reikalingus gebėjimus. 

Svarbiausi iš jų yra geras savęs pažinimas (savo vertybių, nuostatų, tikslų, asmenybės bruožų, 

silpnųjų ir stipriųjų pusiu ir t.t.), darbo pobūdžio išmanymas ir darbo paieškos bei keitimo įgūdžiai 

(mokėjimas parašyti tinkamą gyvenimo aprašymą, motyvacijos laišką, mokėjimas tinkamai elgtis 

interviu, testavimo metu ir pan.).  

Be aukščiau išvardintų kompetencijų rūšių kai kurie autoriai dar pamini pagrindines 

kompetencijas. Jos apima elementarius pagrindinius įgūdžius ir žinias reikalingas tiek darbo 

situacijose, tiek ir sėkmingai socializacijai apskritai (pavyzdžiui, skaitymo, rašymo, skaičiavimo 

įgūdžiai ir pan.) (Zúñiga, 2005). 

Kartais kompetencijų sąvoka taikoma ir organizacijų kaip visumos gebėjimų analizei, kalbama 

apie kompetentingą organizaciją.. Apie organizacijų vadybą rašantys autoriai kompetencijas įvardija 

kaip esminius organizacijų išteklius, kolektyvinį jos darbuotojų mokėjimą koordinuoti organizacijoje 

vykstančius procesus, naudotis technologijomis ir t.t.. Tie gebėjimai suvokiami kaip unikalūs, 

suteikiantys organizacijoms konkurencinį pranašumą. darantys ją išskirtinę lyginant su kitomis 

organizacijomis (Rothwell & Lindholm, 1999). 

 

Kompetencijų žodynų taikymas  

Boyatzis (1982), analizuodamas kompetencijų vertinimo rezultatus, pastebėjo, kad puikūs 

rezultatai buvo pasiekiami skirtingose organizacijose naudojant identiškus kompetencijų rinkiniu. Tai 

buvo paskata sukurti vadinamus kompetencijų žodynus. Šie žodynai yra suskirstyti į 3-6 skirtingas 

kompetencijų grupes, kurios apima nuo dviejų iki penkių skirtingų kompetencijų. Boyatzis (1982) 

siūlo pristato tris grupes: (i) pažintinės (kognityvinės) kompetencijos (sisteminis mąstymas ar 

modelių pripažinimas), (ii) emocinio intelekto kompetencijos (savęs pažinimo, savęs valdymo) ir (iii) 

socialinio intelekto (empatijos, gebėjimo dirbti komandoje, tarpusavio santykių valdymo). Kiekviena 
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kompetencija kiekvienoje grupėje yra trumpai aprašoma, kiekvienai sudaroma skalė, apibūdinant nuo 

trijų iki šešių elgesio modelių, kurie parodytų kompetencijos lygį. Kai kurios kompetencijos gali turėti 

keletą skalių, jei įmanomi skirtingi elgesio modeliai iš esmės pademonsturojantys tą pačią 

kompetenciją. Kiekviena kompetencijos skalė yra rūšiuojama pagal kompetencijos išraiškos (angl. 

expression) lygį. Lygio nustatymo skalės gali būti pateikiamos tiek skaičiais, tiek grafiškai. Kai kurios 

viešojo sektoriaus institucijos naudoja kompetencijų žodynus sudarytus pagal savo poreikius. 1 

lentelėje pateikiama keletą kompetencijų žodynų pavyzdžių.  

 

1 lentelė. Kompetencijų žodynai ir kompetencijos 

Žodynas Kompetencijos 

Kenneth Lewis 

kompetencijos 

žodynas - 23 

savybės/ 

kompetencijos 

Savęs valdymas, tikslo siekimas, orientavimasis į rezultatus, tarpasmeniniai įgūdžiai, 

planavimas ir organizavimas, problemos sprendimas, diplomatija ir taktiškumas, kitų 

vystymas (angl. Developing Others), komandinis darbas, sprendimų priėmimas, 

asmeninė atskaitomybė, stangrumas (angl. Resiliency), savęs skatinimas (angl. Self 

Starting), kitų įtakojimas (angl. Influencing Others), atskaitomybė už kitus (angl. 

Accountability for Others), nuolatinis mokymasis, konceptualus mąstymas, įsijautimas, 

vadovavimas kitiems (angl. Leading Others), konfliktų valdymas, kliento akcentavimas 

(angl. Customer Focus), objektyvus klausymas, lankstumas. 

Kalifornijos 

valstijos 

personalo 

administravimo 

departamento 

pateiktas 

kompetencijų 

žodynas (2009) 

Analitinis mąstymas, technologijos taikymas užduotyse, vadovavimo keitimas, 

bendravimas, konfliktų valdymas, kūrybinis mastymas, orientacija į klientą, sprendimų 

priėmimas, vadovavimas kitiems, diagnostikos informacijos rinkimas (angl. Diagnostic 

Information Gathering), kitų įgalinimas, etika ir sąžiningumas, lankstumas, pažangus 

matymas (angl. Forward Thinking), įvairovės skatinimas (angl. Fostering Diversity), 

pasaulinės perspektyvos, kitų įtakojimas, iniciatyva, tarpasmeniniai įgūdžiai, 

mokymasis, kuravimas, organizacinis ssupratimas (angl. Organizational Awareness), 

asmeninis patikimumas, planavimas ir organizavimas, profesinis bei asmeninis 

tobulėjimas, profesinis pasitikėjimas (angl. Professional Confidence), tarpusavio ryšių 

palaikymas, išteklių valdymas, orientavimasis į rezultatus, rizikos valdymas, streso 

valdymas, vadovavimas komandai, komandinis darbas, kruopštumas, vizija ir strateginis 

mąstymas, darbo jėgos valdymas, komunikacija raštu. 

Funkcinių 

kompetencijų 

žodynas karjerai 

(NC Office of 

State Personnel, 

2007) 

Darbo valdymas ir atlikimas (angl. Managing Work and Performance), darbo valdymo 

procesai, derybos, biuro technika, bylinėjimasis (angl. Litigation), organizacinis 

jautrumas, darbo planavimas ir organizavimas, problemos sprendimas, programos 

valdymas, projekto dizainas, projektų valdymas, moksliniai tyrimai, išteklių valdymas, 

darbuotojų saugos ir sveikatos susiejimas, saugos ir sveikatos valdymas, strateginė 

analizė, strateginis planavimas, komandinis darbas, techninių sprendimų plėtra, techninė 

pagalba/techninis palaikymas, technologijų valdymas, mokymas, elgsenos 

kompetencijos, atskaitomybė, dėmesys smulkmenoms, savitarpio santykių kūrimas 

(angl. Building Work Relationships), nuolatinis tobulinimas, įtaka, kūrybiškumas, 

delegacija, iniciatyva, sąžiningumas(angl. integrity), nuovokumas (angl. Judgment), 

konflikto valdymas, objektyvumas, sugebėjimas greitai atgauti fizines ir dvasines jėgas, 

tolerancija stresui , ištvermė, įvairovės vertinimas. 

Philip Varca 

(2004) 

Streso toleravimas, planingumas, socialinis jautrumas, elgsenos lankstumas, 

smulkmeniškumas, rūpestingumas, atmintis, dedukcinis (loginis) mąstymas, įsijautimas, 

indukcinis (tikimybinis) mąstymas, kalbėjimo manieros, pasipriešinimas skubotiems 

sprendimams, rašytinis (raštiškas) bendravimas, nusivylimo toleravimas, informacijos 

tvarkymas, gebėjimas po nesėkmės greitai atgauti jėgas, klausymasis, įtikinėjimas 

(įtikimumas), novatoriškumas, paslaugų pardavimai, pristatymas, kompiuterio 

klaviatūros naudojimosi įgūdžiai (angl.Keyboard skills). 
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McBer 

kompetencijų 

sistema (2000) 

Pasiekimų orientacija, analitinis mąstymas, konceptualus mąstymas, orientacija į klientų 

aptarnavimą, kitų vystymas (angl. Developing Others), lankstumas, poveikis ir įtaka, 

informacijos ieškojimas, iniciatyva, vientisumas, tarpasmeninis supratimas (angl. 

Interpersonal Understanding), organizacinis sąmoningumas, organizaciniai 

įsipareigojimai, savitarpio santykių statymas (angl. Relationship Building), 

pasitikėjimas savimi, vadovų komanda (angl. Team Leadership), darbas komandoje ir 

bendradarbiavimas. 
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1.3. Kompetencijų vadybos ypatybės Lietuvos viešajame sektoriuje  

 

Didžiausios pažangos diegiant kompetencijų modelius Lietuvos viešajame sektoriuje yra 

pasiekusi valstybės tarnyba. Tačiau net ir valstybės tarnyboje modeliai yra sukurti, tačiau nuosekliai 

netaikomi praktikoje, kadangi daugelį metų LR Seimas nepriima Valstybės tarnybos įstatymo 

pakeitimų, kurie leistų poįstatyminiais aktais reglamentuoti kompetencijų modelio diegimą visos 

tarnybos mastu. Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinėse priemonėse 

numatyta: „sukurti ir įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje 

modelį“. Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje (2008-2012 m.) taip 

pat buvo numatytas siekis „modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, diegti kompetencijų valdymo 

modelį valstybės tarnyboje”. Panašių nuostatų galime rasti ir 2014–2020 metų Nacionalinėje 

pažangos programoje: „stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų 

grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) strategines kompetencijas, būtinas vadovauti; stiprinti 

valstybės tarnautojų analitinius, konceptualaus mąstymo, bendradarbiavimo ir kitus aktualius 

bendruosius gebėjimus, kurie būtų įtvirtinti valstybės tarnautojų mokymo strateginiuose 

dokumentuose; diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelį“. Viešojo valdymo 

tobulinimo 2012–2020 m. programoje numatyta tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio 

sistemas. Tobulinant valstybės tarnautojų karjeros planavimą ir darbo užmokesčio sistemą, numatyta 

diegti kompetencijų modelį. Tačiau praktika rodo, kad nepaisant strateginio planavimo dokumentų ir 

finansavimo gausos Lietuvoje pritrūksta politinės valios pereiti prie kompetencijomis grįsto 

žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje. Negalime pasakyti tikrųjų to priežasčių, tačiau 

manome, kad Vykdomoji valdžia Lietuvoje turi turėti šią reikšmingą aplinkybę omenyje prieš 

plėtojant mokytojų kompetencijų modelį.  

Šiuo metu Lietuvoje neturime mokytojų kompetencijų modelio, tačiau turime jo aprašą. Mokytojo 

profesinės kompetencijos aprašas (Valstybės žinios, 2007-01-30, Nr. 12-511) atitinka mūsų 

apibūdinto „one-size-fits-all“ kompetencijų modelio principus, jame identifikuotos bendrosios ir 

kompetencijos. Taip pat išskirta bendrakultūrinė sąvoka. Tačiau šis aprašas turi reikšmingų trūkumų 

– nėra aišku kokiame lygmenyje turėtų būti vykdomi skirtingi žmogiškųjų išteklių vadybos veiksmai: 

kompetencijų vertinimas; kontrolė, kad komptetencijų aptašu būtų vadovaujamasi motyvuojant 

mokytojus ir planuojant mokymus. Mokyklų bendruomenės, mokytojų kolektyvai, mokyklų 

vadovybės, steigėjai (savivaldybės) ir politiką formuluojančios bei įgyvendinančios institucijos visos 

turėtų turėti aiškiai apibrėžtas funkcijas kokia apimtimi turėtų taikyti šį aprašą. Iš kitos pusė, šiame 

apraše nėra būtinų kompetencijų modeliui elementų: vertinimo skalių, nuorodų į ribines kompetencijų 

reikšmes, kompetencijos neapirbėžtos, jos nesiejamos su švietimo plėtros strateginiais tikslais, jau 
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nekalbant apie paaiškinimą kaip tos sąsajos nustatytos ir kokiomis aplinkybėmis (pvz. įvykus 

kokiems strateginio švietimo planavimo pokyčiams) kompetencijų aprašas turėtų būti peržiūrėtas.  

Kompetencijų sąrašas taipogi yra labai didelis. Yra žinoma, kad kompetencijų modeliui nėra 

būtini itin ilgi kompetencijų sąrašai, tai apsunkina darbuotojų vertinimą, daro jį brangesnį. Taipogi 

yra žinoma, kad vienos kompetencijos turėjimas gali stipriai koreliuoti su daugelio kitų kompetencijų 

turėjimu, tad vertindami tik vieną kompetenciją galime būti ramūs, kad vertinamas darbuotojas turės 

ir daugelį kitų mums reikalingų; kiekvienos kompetencijos vertinimo nebūtina įtraukti į modelį, nes 

tai tik be reikalo apsunkintų žmogiškųjų išteklių valdymą, atitolintų kompetencijų modelio ryšį nuo 

strateginių prioritetų. 
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2. Tyrimo metodika 

 

2.1. Tyrimo struktūra 

 

Tyrimo elementai 

Atlikdami tyrimą derinome kiekybinius ir kokybinius metodus. Pirmajame, kiekybinio tyrimo, 

etape vadovaudamiesi teorinės analizės rezultatais parengėme du klausimynus, skirtus mokytojų savų 

kompetencijų įsivertinimui ir mokyklų vadovų vertinimui apie jų mokyklos mokytojų kompetencijų 

lygį. Apklausos metu taip pat rinkome duomenis apie esamos mokytojų kompetencijų ugdymo 

(kvalifikacijos kėlimo) sistemos vertinimą ir turimas patirtis keliant kvalifikaciją. 2-ajame tyrimo 

etape organizavome grupinę (angl. focus) diskusiją, į kurią kviestiniai su švietimo sistema glaudžiai 

susiję ir skirtingus vaidmenis joje atliekantys ekspertai padėjo interpretuoti kiekybinio tyrimo 

rezultatus ir suformuluoti praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas dėl mokytojų kompetencijų 

ugdymo sistemos plėtros.  

Tyrime mums buvo svarbu nustatyti koks yra dabartinis ryšys tarp mokytojų vertinimo, mokymų 

planavimo ir mokytojų turimų kompetencijų. Žinoma, kad vertinant bet kokios profesijos 

kompetencijas būtina turėti jų klasifikatorių (kompetencijų žodyną). Tai yra vienintelis būdas išvengti 

voliuntarizmo vertinant darbuotojus ir būtina priemonė įtikinti darbuotojus vertinimo objektyvumu ir 

tuo, kad vertinimas nebus naudojamas skirti bausmėms ar bloginti darbo sąlygas. Objektyvumas ir 

žinojimas, kad kompetencijų vertinimas yra skirtas tobulinti kvalifikacijos ir motyvavimo 

mechanizmus galime tikėtis minimaliomis pastangomis gauti objektyvius ir visuotinius duomenis 

apie mokytojų kompetenciją. Dabar galiojantis profesijos kompetencijos aprašas netenkina moksliniu 

konsensusu laikomų kompetencijų modelių sąlygų.  

Atlikę teorinę ir empirinę analizę taipogi parengėme instrumentą (1 Priedą), kurį būtų galima 

taikyti tiesiogiai įgyvendinant mokytojų vertinimą su pokalbiu. Kiekybinio tyrimo instrumentas (2 ir 

3 priedai) buvo sudarytas dekonstruojant teiginius esančius 1 Priede taip, kad tyrimą būtų galima 

atlikti anonimiškai. 1 Priede pateikiame kompetencijų įgijimo konteskto klausimyną, kuris gali būti 

taikomas vertinant mokymų poreikį. Jį galima adaptuoti vertinant mokytojų patirtis apie konkrečius 

ir/ar plėtojant konkrečia kompetencijas, taipogi geriau suprantant neformalius procesus, kurių metu 

mokytojai įgyja, arba priešingai neįgyja norimų kompetencijų, nepaisant pastangų. 

 

Tyrimo eiga 

Tyrimas atliktas 2016 m. liepos – 2017 m. vasario mėnesiais (4 pav.)2016 m. liepos-rugpjūčio 

mėn. buvo atlikta mokslinės literatūros, teisės aktų ir švietimo dokumentų analizė leidusi išryškinti 

pagrindinius būsimajam kiekybinio pobūdžio tyrimui reikalingus vertinimui parametrus. Vėliau, 
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2016 m. rugsėjo mėn. atsižvelgiant į teisinės, mokslinės ir metodinės literatūros analizės rezultatus 

buvo parengtas tyrimo instrumentas (2 ir 3 priedai). Trečiame etape, atlikta reprezentatyvi Lietuvos 

bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų (n=865) ir mokyklų vadovų (n=615) apklausa. Mokyklų 

vadovai ir mokytojai atsakinėjo į uždaro atsakymo tipo klausimus, kurie jiems buvo išsiuntinėti 

internetu arba pateikti atsakyti mokyklose, parodos „Mokykla 2016“ metu vykusiuose pedagogams 

ir mokyklų vadovams skirtuose renginiuose. 

 (žr. 1 pav.) vaizduoja nuoseklų užsakomojo tyrimo planavimo ir vykdymo etapiškumą, 

išryškinant kiekybinio ir kokybinio tyrimų tarpusavio ryšius ir dermę. 

 

4 pav. Tyrimo loginė schema 

 

Tyrimo etika. 

Kiekybinis tyrimas atliktas vadovaujantis pagrindiniais tyrimo etikos reikalavimais: tyrimo 

dalyviams užtikrintas jų dalyvavimo tyrime saugumas ir anonimiškumas; visa konfidenciali 

informacija, buvusi pirminėje tyrimo medžiagoje sutvarkyta taip, kad negalima būtų identifikuoti nė 

vieno tyrime dalyvavusio asmens ir išreiškusio savo asmeninę nuomonę. 

Kokybinis tyrimas atliktas laikantis konfidencialumo ir savanoriško dalyvavimo tyrime principais 

visose tyrimo etapuose. Pirmajame tyrimo etape, kuriant tyrimo metodiką ir rengiant tyrimo 

instrumentą, klausimai buvo etiškai formuluojami, nepažeidžiant tyrimo dalyvių privatumo. 

Antrajame etape siunčiant elektroniniu paštu kvietimus sudalyvauti tyrime, buvo užtikrinta, jog visi 

tyrimo metu gauti duomenys bus nuasmeninti. Trečiajame tyrimo etape, prieš atliekant interviu, 

informantai buvo dar kartą išsamiai supažindinti su  tyrimo tikslu, eiga, dalyvavimo trukme, 

rizikomis, nauda ir atlygiu, konfidencialumu, savanoriško dalyvavimo samprata, tyrėjo kontaktine 
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informacija. Tam, kad tyrimo duomenys išliktų skaidrūs ir neperfrazuojami, interviu buvo įrašinėjami 

į diktofoną. Penktajame etape, duomenų susisteminimas, naudojant turinio analizės metodą, vyko 

remiantis korektiško duomenų pateikimo ir konfidencialumo principu: kiekvienam dalyviui priskirtas 

slapyvardis, kuris neturi jokio ryšio su asmeniniais tyrimo dalyvių duomenimis (vardas, pavardė, 

darbo vieta ir pan.).  

 

2.2. Kiekybinio tyrimo instrumentas 

 

Siekiant nustatyti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų bendrųjų ir didaktinių 

kompetencijų lygį bei įvertinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių mokyklose planavimo 

nuoseklumą pasirinktas tyrimo instrumentas – anketinė apklausa. Iš kitos pusės, anketos 

panaudojimas siejamas su duomenų statistiniu apdorojimu, kai siekiama iš tam tikros populiacijos 

dalies (tyrime dalyvavusių mokytojų n=865) gauti pagrįstas išvadas apie visą populiaciją – t.y. 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos mokytojus ir mokyklų vadovus (Gaižauskaitė ir Mikėnė, 2014; 

Kardelis, 2016; Luobikinė, 2000; Bitinas, 2006 ir kt.).  

Nuo 2016 m. spalio mėn. 20 d. iki 2016 m. gruodžio mėn. 11 d. buvo vykdoma Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklose dirbančių pedagogų ir šių institucijų vadovų anketinė apklausa.  

Tyrimui atlikti buvo sukurti du tyrimo instrumentai. Vienas iš jų skirtas mokytojų kompetencijų 

savęs įsivertinimui (3 Priedas). Šį klausimyną pildė pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialaus ir 

neformalaus ugdymo programų mokytojai, socialiniai pedagogai ir kiti švietimo pagalbos specialistai. 

Kitas - mokytojų kompetencijų vertinimui, kurį atliko mokyklų vadovybė, tai yra mokyklų 

direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjai (2 Priedas).  

Tyrimo struktūros konstruktas modeliuotas pagal mišraus tyrimo dizaino modelį (Blaikie, 2010). 

Modeliuojant tyrimą, atsižvelgta į vadybinių ir edukologinių tyrimų įvairovę ir specifiką, todėl 

atsižvelgiant į socialinių mokslų tyrimų metodologines rekomendacijas siekta vadovautis tyrimų 

metodologinėje literatūroje akcentuojamu trianguliacijos principu – t.y. reiškinio pažinimo tyrimui 

tarpusavyje derinti skirtingus metodus, taip išvengiant gautų tyrimo rezultatų spekuliatyvumo arba 

angažuotumo (žr. 1 pav.).  

 

Klausimynų struktūra 

Tyrimo instrumentus sudaro po tris diagnostinius blokus, kurie yra tapatūs abiejose 

instrumentuose. Tai (i) mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų svarbos, esamo lygmens ir 

tobulinimo poreikio vertinimai (1 blokas), (ii) kompetencijų įgijimo (mokymosi) konteksto 

vertinimas (2 blokas) ir (iii) demografinės charakteristikos (3 blokas). Atskiri klausimai tyrimo 

instrumentuose buvo suformuluoti taip, kad būtų galima įvertinti techninėje užduotyje nurodytų 
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dviejų esminių tiriamųjų grupių požiūrį į tiriamą reiškinį – mokytojų kompetencijas ir jų ugdymą (-

si). 

Pirmąjį diagnostinį bloką sudarė mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų svarbos, esamo 

lygmens ir tobulinimo poreikio vertinimai. Klausimyne vertinimui buvo pateiktos šios didaktinės 

mokytojų kompetencijos: 

 mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo) 

kompetencija, 

 pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencija, 

 ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija, 

 ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo kompetencija, 

 ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija, 

 mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo kompetencija, 

 dalykų integravimo kompetencija, 

 profesinės veiklos tyrimo kompetencija, 

 ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) kompetencija, 

 naujų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo kompetencija. 

Tyrimo instrumentuose vertinimui buvo pateiktos šios bendrosios mokytojų kompetencijos: 

 bendradarbiavimo ir komunikacinė kompetencija, 

 informacijos valdymo kompetencija, 

 tarpkultūrinė kompetencija, 

 asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija, 

 pokyčių valdymo kompetencija, 

 komandinio darbo kompetencija, 

 lyderystės kompetencija, 

 pasitikėjimo savimi kompetencija, 

 kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencija, 

 savikontrolės ir streso valdymo kompetencija.  

Mokytojų bendrosios kompetencijos buvo apibrėžtos remiantis Hay/McBer kompetencijų žodynu 

(Raven, 2000), kuris šiame tyrime dalyvavusiu ekspertų požiūriu yra taikytinas Lietuvos mokytojų 

bendrosioms kompetencijoms apibrėžti. Vieno pasirinkto kompetencijų žodyno naudojimas 

identifikuojant kurios nors srities ar organizacijos darbuotojų kompetencijas įgalina nustatyti visas 

kompetencijas, kurios yra reikalingos skirtingo lygmens tos srities ar organizacijos darbuotojams bei 

išvengti kompetencijų dubliavimosi tuos pačius dalykus įvardijant kitomis sąvokomis. Šiuo metu 

Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose, kuriuose apibrėžiamos mokytojų bendrosios kompetencijos, 

nėra remiamasi tarptautiniu mastu pripažintais kompetencijų modeliais. Todėl šiame tyrime bendrųjų 
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kompetencijų išskyrimui ir sisteminimui buvo naudotasi modeliais, taikomais kitose srityse ir 

valstybėse.  

Antrasis diagnostinis blokas buvo skirtas kompetencijų įgijimo (mokymosi) konteksto vertinimui. 

Šame bloke užduotų klausimų tikslas buvo įvertinti šiuos parametrus: 

 mokytojų mokymosi poreikius ir jų identifikavimą, 

 mokymosi iniciatyvą, 

 mokymosi turinį, 

 mokymosi apimtis,  

 mokymosi metodų atranką, 

 mokymų organizatorius, 

 mokymosi rezultatų vertę 

 mokymosi sistemos skaidrumą, 

 mokymosi kultūrą mokykloje,  

 bendras mokymosi sistemos vertinimą. 

Trečiajame diagnostiniame bloke, siekiant atskleisti respondentų demografinį profilį bei išryškinti 

statistiškai reikšmingus skirtumus tarp skirtingų respondentų grupių, buvo išskirtos šios demografinės 

charakteristikos: 

 Instrumente mokytojams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams: mokyklos vietovė ir 

savivaldybė, mokyklos tipas, ugdymo programos, kuriose dirba respondentas, 

kvalifikacinė kategorija, pedagoginio darbo stažas, dėstomi dalykai, lytis ir amžius.  

 Instrumente mokyklų vadovybei: mokyklos vietovė ir savivaldybė, mokyklos tipas, 

mokykloje vykdomos ugdymo programos, pareigos, pedagoginio darbo stažas, vadybinio 

darbo stažas, vadybinė kategorija, lytis ir amžius.   

Tyrimui atlikti naudotas apklausos raštu metodas. Mokyklų vadovai ir mokytojai atsakinėjo į 

uždaro atsakymo tipo klausimus, kurie jiems buvo išsiuntinėti internetu arba pateikti atsakyti 

mokyklose, parodos „Mokykla 2016“ metu vykusiuose pedagogams ir mokyklų vadovams skirtuose 

renginiuose. Anketos mokytojams ir mokyklų vadovams konstruotos stereo anketos kūrimo 

principais: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų dirbančių pedagogų anketą sudaro trys klausimų 

blokai: didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įsivertinimas, kompetencijų įgijimo (mokymosi) 

kontekstas, demografiniai duomenys (2 lentelė); Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovų anketą 

taip pat sudaro analogiški trys klausimų blokai. Tyrimo instrumento struktūra apibendrinama 3 

lentelėje. 

 

2 lentelė. Anketos klausimų struktūra pagal tematiką 
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Mokytojų 

anketa Blokas Literatūra/ pagrindimas 

Mokyklų 

vadovų 

anketa 

Nr.1.1-Nr.1.26 

Nr.2.1-Nr.2.26 

Nr.3.1-Nr.3.26 

I. 

Didaktinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

įsivertinimas 

LR Švietimo įstatymas (2011), Čiužas 

R. Mokytojo Kompetencijos. 

Profesinio meistriškumo siekis. 

Mokslo monografija. Vilnius, 

Edukologija, 2013;  

Mokytojo profesijos kompetencijos 

aprašas, 2007; 

Pedagogų profesijos kompetencijų 

aprašas, 2015, parengtas projekto 

“Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 

kontekste; 

Švietimo ir ugdymo studijų krypčių 

grupės aprašas, patvirtintas ŠMM 

ministro 2015 12 10 

Nr.1.1-Nr.1.26 

Nr.2.1-Nr.2.26 

Nr.3.1-Nr.3.26 

Nr.4.1- 

Nr.4.24 

II. 

Kompetencijų 

įgijimo 

(mokymosi) 

kontekstas 

Pedagogų profesijos kompetencijų 

aprašas, 2015, parengtas projekto 

“Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 

kontekste,  

Švietimo ir ugdymo studijų krypčių 

grupės aprašas, patvirtintas ŠMM 

ministro 2015 12 10,  

Dačiulytė R., Dromantienė L., 

Indrašienė V., Merfeldaitė O., Nefas 

S., Penkauskienė D., Prakapas R. 

Pedagodų kvalifikacijos tobulinimo 

modelis (Projektas „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“), 

MRU, 2012;  

Government of Western Australia. 

Competency framework for teachers. 

Department of education and training, 

2004. 

Nr.4.1- 

Nr.4.24 

Nr.1-Nr. 10 III. 

Demografiniai 

duomenys 

 

Kardelis (2016) 

Luobikinė (2000)  

Rudzkienė (2005) 

Valackienė ir Mikėnė (2008) 

Williams ir Monge (2006) 

Nr.1-Nr. 11 

 

Prieš atliekant reprezentatyvią apklausą tyrimo instrumentas buvo kruopščiai patikrintas. Anketos 

skalių vidiniam suderinamumui nustatyti taikytas Cronbacho alfa (α) koeficientas, kuris remiasi 

skirtingų teiginių, sudarančių klausimą koreliacija ir įvertina, ar pateikti teiginiai pakankamai 

atskleidžia tiriamąjį dydį (Pukėnas, 2011). 3 ir 4 lentelėse pateiktas mokytojų anketos ir mokyklos 

vadovų anketos subskalių vidinis suderinamumas. 

3 lentelė. Anketos skalių vidinis suderinamumas: mokyklos vadovų anketa 

Subskalės 
MOKYKLŲ VADOVŲ 

ANKETA 
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Cronbacho alfa (α) 

koeficientas 

Mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų bendras vertinimas 

(K1) 

α=0,816 

Savo mokyklos mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų 

vertinimas (K2) 

α=0,936 

Savo mokyklos mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimo poreikis (K3) 

α=0,952 

Kompetencijų įgijimo (mokymosi) kontekstas (K4) α=0,797 

 

4 lentelė. Anketos skalių vidinis suderinamumas: mokytojų anketa 

Subskalės 

MOKYTOJŲ ANKETA 

Cronbacho alfa (α) 

koeficientas 

Mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų bendras vertinimas 

(K1) 
α=0,864 

Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įsivertinimas (K2) α=0,931 

Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikis (K3) α=0,966 

Kompetencijų įgijimo (mokymosi) kontekstas (K4) α=0,880 

 

Pateikti rezultatai 2 ir 3 lentelėse (Cronbacho alfa (α)≥ 0,797) (Vaitkevičius ir Saudargienė, 2006) 

leidžia teigti, kad mokyklos vadovų anketoje ir mokytojų anketoje parinkti indikatoriai tiesiogiai 

apibrėžia tyrinėjimus požymius, kurių analizė leis nustatyti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojų bendrųjų ir didaktinių kompetencijų lygį bei įvertinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių mokyklose planavimo nuoseklumą.  

 

Tyrimo duomenų apdorojimas 

Tyrimo duomenų statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 19.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) statistinių duomenų apdorojimo programą. Grafiniam duomenų iliustravimui pasirinkta 

Microsoft Excel 2007 programa.  

Tarpusavio ryšio stiprumui ir reikšmingumui nustatyti taikyta koreliacinė analizė. Todėl siekiant 

atskleisti visus galimus ryšius, kurie veikia mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų lygį 

skaičiuojamas Spirmeno (Spearman) ranginės (rs) koreliacijos (Bilevičiūtė, Jonušaskas, 2011). 

Vertinant koreliacijos koeficiento dydį, vadovautasi B. Bitino (2006: 311) pateiktais koreliacinių 

ryšių stiprumo lygmenimis (5 lentelė).  

5 lentelė. Koreliacijos koeficiento dydžio interpretacija 

Koreliacijos koeficientas Ryšio vertinimas 

nuo 0 iki 0,20 ryšio tarp požymių iš esmės nėra 

nuo 0,20 iki 0,40 ryšys tarp požymių silpnas 

nuo 0,40 iki 0,60 ryšys esminis 

Nuo 0,60 iki 0,80 ryšys stiprus 

nuo 0,80 iki 1 ryšys labai stiprus 
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Siekiant nustatyti, ar mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų lygis priklauso nuo mokyklos 

tipo, mokytojo kvalifikacinės kategorijos, mokyklos vadovo vadybinė kategorija, lytis ir pan. 

Duomenų sukryžminimui buvo skaičiuojamasi neparametrinis suderinamumo kriterijus chi 

kvadratas, kuris padeda nustatyti įverčio požymio ir jį lemiančio veiksnio ryšį (Pirsono χ2), 

pasirinktas reikšmingumo lygmuo p<0,05 (Pukėnas, 2009; Bitinas, 2006; Vaitkevičius, Saudargienė, 

2006). 

Mokyklos vadovų ir mokytojų kompetencijų įgijimo konteksto palyginimui ir skirtumui 

nustatyti taikytas Mann-Whitney test-neparametrinis kriterijus, skirtas dviejų nepriklausomų imčių, 

ranginių kintamųjų skirstinių padėtims palyginti, kai skirstinys nėra normalusis. (Vaitkevičius, 

Saudargienė, 2006). 

 

Tyrimo ribotumai 

Kiekybinio tyrimo metu surinkti duomenys buvo kruopščiai patikrinti, iš pateiktų analizei 875 

mokytojų anketų ir 629 mokyklos vadovų anketų, kokybiškai užpildytos buvo 865 mokytojų ir 615 

mokyklos vadovų anketų. Todėl statistinė duomenų analizė atlikta naudojant 865 mokytojų ir 615 

mokyklos vadovų anketų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalis mokytojų ir mokyklų vadovų 

į kai kuriuos demografinio bloko klausimus nenorėjo atsakinėti motyvuodami tuo, kad pateikus tokią 

informaciją galima būtų juos identifikuoti, taip, jų manymu, nebūtų užtikrintas tyrimo dalyvių 

anonimiškumas. 

 

2.3. Kokybinio tyrimo instrumentas 

 

Siekiant geriau suprasti mokytojų kompetencijas Lietuvoje ir kaip jas vertina švietimo specialistai 

antrajam empirinio tyrimo etapui buvo pasirinktas kokybinis tyrimas kaip ,,giluminis vienos 

nedidelės socialinės realybės pjūvis, kai išsamiai, nestruktūruotai, sistemingai renkamos žinios apie 

reiškinį ar individą‘‘ (Girdzijauskienės 2006, p. 7). Kokybinis tyrimas, pasak Žydžiūnaitės (2007) 

leidžia atskleisti tyrimo dalyvių apibrėžiamą požiūrį į tiriamą fenomeną (šiuo atveju – mokytojų 

kompetencijas), remiantis jų profesine patirtimis ir profesinėmis įžvalgomis. Tokiu būdu pasitelkus 

kokybinį tyrimą atrandamas reikšmių ir patirčių turinys: kaip vyko koks nors procesas, kokia jo 

reikšmė (prasmė) tyrimo dalyviams, kokie galimi šios patirties skirtumai ir savitumai (Gaižauskaitė, 

Valavičienė 2016). Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas dar ir todėl, kad geriausiai padeda atskleisti 

švietimo specialistų įžvalgas apie mokytojų kompetencijų vertinimą, įgyjimą ir tobulinimą. Šiam 

tyrimo etapui buvo keliami šie probleminiai klausimai: 
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1. Kaip švietimo specialistai vertina ir apibūdina didaktines ir bendrąsias mokytojo 

kompetencijas? 

2. Kaip švietimo specialistų požiūriu įgyjamos mokytojo kompetencijos ir kokias sąsajas jos turi 

su mokytojo kvalifikacija? 

3. Kaip nustatomas kompetencijų tobulinimo poreikis, remiantis švietimo specialistų 

įžvalgomis? 

 

Kokybinio tyrimo organizavimas.  

Tyrimas buvo atliekamas 2017 m. sausio-vasario mėnesiais. Kokybinis tyrimas buvo atliekamas 

keturiais etapais. Pirmajame etape – remiantis teorine medžiaga ir kiekybinio tyrimo rezultatais 

sukuriama tyrimo metodika, parengiamas tyrimo duomenų rinkimo tikslinės grupės diskusijos 

instrumentas. Antrajame etape vyko dalyvių atranka - potencialiems tyrimo dalyviams išsiunčiant 

elektroniniu paštu kvietimus sudalyvauti tyrime. Kokybiniam tyrimui, pasak Monkevičiaus, 

Telešienės, Žvaliausko (2008), dažniausiai parenkami tokie individai, kurių patirtys yra socialiai 

prasmingos, atspindinčios platesnius socialinius reiškinius ar procesus. Pagal tai buvo vykdyta 

tikslinė tyrimo dalyvių atranka, kuri apibrėžiama kaip ,,strategiškai, kruopščiai ir tikslingai vykdoma 

atranka, padedanti išsikeltam tikslui pasiekti‘‘ (Gaižauskaitė ir Valavičienė, 2016, p. 32). Atrankos 

kriterijai buvo sudaryti atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir objektą: švietimo specialistai dirbantys 

nacionaliniu (pvz. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija) ir regioniniu (Savivaldybių 

Švietimo skyriai, ir Centrai) lygmeniu; kuruojantys vadovų, mokytojų atestacijas. Atliepiant tikslinės 

grupės diskusijos reikalavimus, buvo siekiama atrinkti  ne daugiau kaip 8 dalyvius užtikrinant 

efektyvią diskusiją. Renkant potencialius tyrimo dalyvius buvo vadovaujamasi ir prieinamumo 

principu. Todėl, buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti tyrime trijų savivaldybių Švietimo skyriams, 

švietimo centrams, 3 atstovams iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, bei dviems 

viešosioms įstaigoms organizuojančioms mokytojų kvalifikacinius mokymus tiek nuotoliniu tiek 

tradiciniu būdu. Naudota kontaktinė informacija, kuri yra viešai prieinama minėtų lygmenų 

internetiniuose šaltiniuose. Po savaitės  išsiųstas priminimas apie kvietimą dalyvauti tyrime. Iš viso 

buvo išsiųsti 9 laiškai, iš kurių atsakė 5 informantai (tyrimo dalyviai), kurie sutiko sudalyvauti tyrime 

ir yra aptarti žemiau. Trečiajame etape  – organizuojamas tyrimo duomenų rinkimas -   tikslinės 

grupės diskusija su tyrimo dalyviais. Diskusija vyko tyrimo dalyviams tinkamu laiku, vietoje, kuri 

nesusijusi su visų dalyvių darbo vietomis – aukštosios mokyklos patalpose. Diskusija vyko apie 4 

valandas, buvo įrašoma ir vėliau transkribuojama. Ketvirtajame etape - duomenų susisteminimas ir 

analizė, naudojant turinio analizės metodą, pagal iš anksto nustatytus empirinius konstruktus iš 

kiekybinio tyrimo analizės (Mayring, 2000). 
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Duomenų rinkimas. Duomenims rinkti taikytas tikslinės grupės diskusijos (angl. focus group 

discussion) metodas. Šis metodas, kuris Girdzijauskienės (2006, p. 31) teigimu, ,,leidžia susidaryti 

visuminį vaizdą apie konkrečią patirtį‘‘ padėjo išsiaiškinti informantų patirtis ir įžvalgas apie tyrimo 

objektą.  Diskusijai parengtas instrumentas sudarė 16 kertinių klausimų (4 Priedas), kurie apėmė iš 

anksto suformuluotus konstruktus (didaktinių ir bendrujų kompetencijų vertinimas, didaktinių ir 

bendrųjų kompetencijų įgyjimas, didaktinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas), remiantis 

literatūros analize ir kiekybinio tyrimo rezultatais. Šie elementai tapo turinio analizės elementais, 

kuriais vadovaujamasi turinio analizės metu analizuojant kokybinio tyrimo duomenis. Likusioji 

klausimų dalis buvo formuluojama vietoje, atsižvelgiant į informantų pasisakymus. 

 

Tyrimo dalyvių charakteristika.  

Tyrime dalyvavo 6 informantai, kurie atitiko išsikeltus atrankos kriterijus ir sutiko dalyvauti 

tyrime. Jų charakteristikos plačiau pažymėtos lentelėje apačioje. Kiekvieno dalyvio vardas pakeistas, 

siekiant užtikrinti konfidencialumą. Patirtys, susijusios su moktojų kompetencijų tobulinimu ir 

vertinimu  vyrauja nuo 3-20 metų, taip suteikiant sąlygas kokybinio tyrimo įvairovei. 

INFORMANTAS ŠVIETIMO SISTEMOS 

LYGMUO 

PATIRTIS SIETINA SU 

MOKYTOJO 

KOMPETENCIJOMIS 

Vytautas Viešoji įstaiga, nuotoliniu būdų 

teikianti kvalifikacijos kėlimo ir 

tobulinimo programas 

mokytojams ir mokylų 

vadovams 

Jau treti metai organizuoja 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas mokytojams ir 

mokyklų vadovams įvairiomis 

didaktinėmis ir metodinėmis 

temomis. Užima vadovaujamas 

pareigas ir atlieka vadybine 

mokymų funkciją. 

Dalia Viešoji įstaiga, teikianti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugas, bei 

orientuota ties mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sritimi 

Vadovauja įstaigai ir daugiau 

kaip 15 metų dirba mokytojų 

kompetencijų tobulinimo 

srityje. 

Dainora Lietuvos didžiojo miesto  

savivaldybės Švietimo skyrius 

Daugiau kaip 5 metus dirba 

valstybės tarnautoja švietimo 

srityje. Dalyvauja mokytojų 

atestacijose, organizuoja 

metodinius pasitarimus. Prieš 

valstybės tarnyba dirbo 

mokytoja. 

Gražina Regioninio lietuvos miesto 

(rajono centro) Švietimo centas 

Kuruoja metodinius seminarus 

mokytojams įvairioms 

kompetencijoms tobulinti – nuo 

ugdymo turinio įgyvendinimo 

iki daugiakultūriškumo 

kompetencijos. 
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Marytė LR Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Daugiau kaip 10 metų dirba LR 

Švietimo ir mokslo ministerijoje 

ties mokytojų kompetencijų 

tobulinimu, vertinimu ir pan. 

Janina LR Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Dirba 20 metų valstybės 

tarnyboje, dirba ties norminių 

aktų rengimu ir mokytojų 

atestacijomis. 

 

Duomenų analizė. 

Duomenims analizuoti taikytas turinio analizės metodas, kuris, anot Hsieh ir Shannon (2005, p. 

1278), apibrėžiamas kaip ,,tekstinės ar grafinės informacijos prasminių vienetų paieška, išryškinimas 

ir interpretavimas.‘‘ Šis metodas buvo pasirinktas dėl to, kad padėjo įžvelgti kiekybinio tyrimo 

rezultatų paaiškinimo: tekste aptikti giluminių prasmių, pamatyti reiškinį informanto akimis be 

išankstinių nuostatų, atskleidžiant jo asmenines ir profesines patirtis.  Atliekant turinio analizę buvo 

remiamasi Mayring (2000) išskirtais etapais: 1) Prasminių vienetų (elementų) išryškinimas remiantis 

teorine medžiaga; 2) kategorijų  (Kompetencijų įgyjimas, kompetencijų tobulinimas, kompetencijų 

vertinimas), subkategorijų formulavimas; 3) reikšmingų teiginių pateikimas; 4) duomenų peržiūra, 

patikimumo užtikrinimas; 5) rezultatų apibendrinimas, interpretavimas. Turinio analizė buvo 

atliekama išsiskyrus tris esminius nagrinėjamos temos elementus: didaktinių ir bendrujų 

kompetencijų vertinimas, didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įgyjimas, didaktinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas. Gauti rezultatai pateikiami aprašuomuoju būdu pagal turinio analizės 

elementus bei juos iliustruojant informantų asmeninės ar profesinės patirties pavyzdžiais ir 

įžvalgomis.   
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3. Mokytojų didaktinės ir bendrosios kompetencijos: apklausos rezultatai 

3.1. Tyrimo dalyvių charakteristika 

Tyrime dalyvavo 615 bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir 865 mokytojai iš visos Lietuvos. 

Imties tipas – netikimybinė atsitiktinė. Sudarant imtį norėta apimti visus Lietuvos regionus, visus 

vietovių tipus bei visų tipų mokyklas, visų dalykų mokytojus. Imtis padengia visus Lietuvos regionus 

(žr. 6 lentelę), visų vietovių tipus (sostinė, didmiestis, miestas, miestelis, kaimas ar kaimo vietovė) 

(žr. 7 lentelę), visus bendrojo ugdymo mokyklų tipus (pradinė, pagrindinė, vidurinė, gimnazija) (žr. 

8 lentelę).  

 

6 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal regionus 

Mokyklos 

regionas 

Mokyklų vadovai Mokytojai 

n proc. n proc. 

Alytus 39 6,34 61 7,05 

Kaunas 110 17,89 193 22,31 

Klaipėda 56 9,11 10 1,15 

Marijampolė 49 7,97 126 14,56 

Panevėžys 66 10,73 56 6,47 

Šiauliai 47 7,64 2 0,23 

Tauragė 24 3,90 22 2,54 

Telšiai 38 6,18 29 3,35 

Utena 37 6,02 99 11,44 

Vilnius 139 22,60 194 22,42 

nenurodė 10 1,63 73 8,43 

Iš viso:  615 865 

 

7 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal vietoves 

Vietovė Mokyklų vadovai Mokytojai 

n proc. n proc. 

Kaimas ar kaimo vietovė (mažiau nei 3000 

gyventojų) 

171 27,80 237 27,40 

Miestelis (nuo 3000 iki 15000 gyventojų) 132 21,46 319 36,88 

Miestas (nuo 15000 iki 50000 gyventojų) 98 15,93 202 23,35 

Didmiestis (Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, 

Šiauliai) 

124 20,16 59 6,82 

Vilnius 84 13,66 43 4,97 

nenurodė 6 0,98 5 0,58 

 

8 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal mokyklų tipus 

Vietovė Mokyklų vadovai Mokytojai 

n proc. n proc. 

Pradinė mokykla 39 6,34 27 3,12 

Pagrindinė mokykla 166 26,99 198 22,89 

Progimnzija 85 13,82 125 14,45 

Vidurinė mokykla 11 1,79 12 1,39 

Gimnazija / licėjus 213 34,63 448 51,79 

Jaunimo mokykla 5 0,81 1 0,12 

Profesinė mokykla 66 10,73 32 3,70 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokykla 

23 3,74 10 1,16 
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nenurodė 7 1,14 12 1,39 

 

Išanalizavus dalyvavusių mokyklų vadovų demografinius duomenis gauta, kad mokyklų 

vadovų tyrime dalyvavo 80,81 proc. moterų ir 17,40 proc. vyrų (1,79 proc. mokyklų vadovų nenurodė 

savo lyties). Tyrimo respondentų (mokyklų vadovų) amžiaus vidurkis yra 51,07 metai (standartinis 

nuokrypis – 7,59). Jauniausio respondento amžius – 26 metų, vyriausio – net 68 (žr. 8 lentelę). Pagal 

statistinius duomenis Lietuvos mokyklų vadovų amžiaus vidurkis 2016 metais buvo 55 metai. Tyrime 

dalyvavusių mokyklų vadovų amžiaus vidurkis yra vos mažesnis.  

Vertinant tyrime dalyvavusių mokytojų demografinius duomenis (9 lentelė) nustatyta, kad 

tyrime dalyvavo 91,68 proc. moterų ir 7,51 proc. vyrų (0,81 proc. mokytojų, nenurodė savo lyties). 

Tyrime dalyvavusių mokytojų amžiaus vidurkis yra 47,66 metai (standartinis nuokrypis – 9,83). 

Jauniausio mokytojo amžius – 23 metų, vyriausio – 69 metai. 

 

9 lentelė. Tyrimo dalyvių amžius 

Amžiaus vidurkis Standartinis 

nuokrypis 

Jauniausias 

respondentas 

Vyriausias 

respondentas 
Mokyklos 

vadovas 

Mokytojas Mokyklos 

vadovas 

Mokytojas Mokyklos 

vadovas 

Mokytojas Mokyklos 

vadovas 

Mokytojas 

51,07 47,66 7,59 9,83 26 23 68 69 

 

Tyrime dalyvavo 45,04 proc. direktorių, 43,74 proc. pavaduotojų ugdymui ir 9,27 proc. 

ugdymo skyrių vedėjų. 1,95 proc. mokyklų vadovų nenurodė savo užsiimamų pareigų. Beveik visi 

tyrime dalyvavę mokyklų vadovai yra baigę laipsnį (bakalauro, magistro) suteikiančias arba 

vientisąsias studijas (96,75 proc.) ir nedidelė dalis – gretutines ar perkvalifikavimo studijas.  

Nustatyta, kad didžioji dauguma (77,80 proc.) tyrime dalyvavusių mokytojų yra baigę 

laipsnį (bakalauro ir/ar magistro) suteikiančias studijas, (11,33 proc.) – laipsnio neteikiančias studijas, 

(3,58 proc.) – tęstines studijas ir (4,51 proc.) – gretutines ar perkvalifikavimo studijas.  

Tyrimo dalyvių (mokyklų vadovų) pasiskirstymas pagal vadybinę kategoriją pateiktas 10 

lentelėje. Kaip matyti, tyrime atstovautos visos kvalifikacinės kategorijos. Daugiausia dalyvavo 

antrąją vadybinę kategoriją turinčiųjų asmenų.  

 

10 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų vadybinė kategorija 

Vadybinė kategorija n proc. 

Pirmoji 77 12,52 

Antroji 313 50,89 

Trečioji 142 23,09 

Neatestuotas 76 12,36 

nenurodė 7 1,14 

 

11 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokytojų kvalifikacinė kategorija 

Kvalifikacinė kategorija n proc. 

Jaunesnysis mokytojas 2 0,23 
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Mokytojas 85 9,83 

Vyr. mokytojas 408 47,17 

Metodininkas 322 34,23 

Ekspertas 28 3,24 

Kategorijos neturiu 7 0,81 

nenurodė 13 1,50 

 

Tyrime dalyvavusių mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją pateiktas 11 

lentelėje. Pateiktų duomenų analizė parodė, kas daugiausia tyrime dalyvavo mokytojų turinčių 

metodininko (34,23 proc.) ir vyr. mokytojo (47,17 proc.) kvalifikacines kategorijas. 

Iš tyrime dalyvavusių mokytojų 25,43 proc. dirba pradinio ugdymo programoje ir 57,69 

proc.– pagrindinio ir/arba vidurinio ugdymo programoje (kai kurie mokytojai dirba ir pradinio, ir 

pagrindinio ir/arba vidurinio ugdymo programose kartu (žr. 12 lentelę).  

 

12 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokytojų pasiskirstymas pagal ugdymo programas 
 

Ugdymo programa Mokytojų skaičius Mokytojų skaičius (proc.) 

Pradinio ugdymo 220 25,43 

Pagrindinio ugdymo 499 57,69 

Vidurinio ugdymo 378 43,70 

Specialaus ugdymo 60 6,94 

Neformaliojo vaikų 

švietimo 

102 11,79 

 

Pasiskirstymas pagal dalykus pateiktas 13 lentelėje (kai kurie mokytojai moko ne vieną 

dalyką). Kaip matyti, tyrime atstovaujami visų dalykų mokytojai. 

 

13 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokytojų pasiskirstymas pagal dalykus (n=865)  
 

Dalykai 

 
Mokytojų skaičius 

Mokytojų skaičius 

(proc.) 

Prancūzų kalba 6 0,69 

Choreografija 6 0,69 

Lenkų kalba 8 0,92 

Civilinė sauga 8 0,92 

Psichologija 11 1,27 

Technologijos 12 1,38 

Neformaliojo ugdymo mokytojas 12 1,38 

Logopedas 16 1,84 

Vokiečių kalba 20 2,31 

Specialusis pedagogas 20 2,31 

Ekonomika 21 2,24 

Gamta ir žmogus 23 2,65 

Pilietinis ugdymas 23 2,65 

Muzika 23 2,65 

Chemija 24 2,77 

Pasaulio pažinimas 27 3,12 

Fizika 28 3,23 

Socialinis pedagogas 28 3,23 

Biologija 29 3,35 

Rusų kalba 30 3,46 
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Istorija 31 3,58 

Dorinis ugdymas 31 3,58 

Dailė 33 3,81 

Kūno kultūra 36 4,16 

Informacinės technologijos 44 8,08 

Anglų kalba 55 6,35 

Pradinio ugdymo pedagogas 59 6,82 

Lietuvių kalba 71 8,20 

Matematika 73 8,43 

Neatsakė/ nenurodė 168 19,42 
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3.2. Mokyklų vadovų apklausos rezultatai 

 

Tyrimo metu mokyklų vadovų, analogiškai kaip ir jų vadovaujamose mokyklose dirbančių 

mokytojų buvo teiraujamasi 1) apie atskirų – bendrųjų ir didaktinių – kompetencijų svarbą apkritai 

vertinant situaciją Lietuvoje; 2) apie respondentų mokykloje dirbančių mokytojų kompetencijų būklę; 

3) apie respondentų mokyklose dirbančiųjų kompetencijų tobulinimo poreikį; bei 4) apie 

kompetencijų įgijimo kontekstą. 

Atliekant tyrimo duomenų analizę pirmuoju aspektu, nustatyta, kad mokyklų vadovai 

vertindami bendrą Lietuvos situaciją, svarbiausiomis (daugiau kaip 95 proc.) iš visų didaktinių 

kompetencijų (žr. 14 lentelę) išskiria pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo, mokinių 

skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo) ir mokinių pasiekimų 

ir pažangos pripažinimo bei vertinimo kompetencijas, o mažiausiai svarbiomis (tik 56,42 proc. ir 

52,20 proc.) – ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) bei profesinės veiklos tyrimo kompetencijas. 

Kiek ryškiau mokyklos vadovų – direktorių, pavaduotojų ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjų – 

pozicijos išsiskyrė. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo (χ2=16,127; 

p<0,01) bei ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo (χ2=16,727; p<0,05) kompetencijų gerokai 

didesnę svarbą įžvelgia mokyklų direktoriai nei jų kolegos pavaduotojai ugdymui ar ugdymo skyrių 

vedėjai.  

 

14 lentelė. Teisės aktuose minimų mokytojų didaktinių kompetencijų svarba Lietuvos mokytojams 

(n=615) 
Didaktinės kompetencijos Svarbi Galbūt svarbi Nesvarbi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetencija 

596 96,91 18 2,93 1 0,16 – – 

Pagalbos teikimo mokantis ir 

mokinių motyvavimo kompetencija 

601 97,72 13 2,11 1 0,16 – – 

Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi 

turinio ir situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

535 86,99 76 12,36 4 0,65 – – 

Ugdymo(si) (dalyko) turinio 

planavimo kompetencija 

570 92,68 36 5,85 8 1,30 1 0,16 

Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 

563 91,54 45 7,32 5 0,81 2 0,33 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo 

kompetencija 

589 95,77 25 4,07 1 0,16 – – 

Dalykų integravimo kompetencija 506 82,28 105 17,07 4 0,65 – – 

Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 

321 52,20 271 44,07 23 3,74 – – 

Ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) kompetencija 

347 56,42 243 39,51 25 4,07 – – 

Naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

557 90,57 55 8,94 3 0,49 – – 
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Vertinant bendrųjų kompetencijų bendruosius vertinimus (žr. 15 lentelę), svarbiausiomis, 

mokyklų vadovų nuomone, yra bendradarbiavimo ir komunikacinė (97,24 proc.), asmeninio 

tobulėjimo ir mokėjimo mokytis (95,12 proc.) bei kūrybingumo ir inovatyvumo (95,12 proc.) 

kompetencijos; mažiausiai svarbiomis – lankstumo, gebėjimo prisitaikyti (83,74 proc.), lyderystės 

(78,37 proc.) ir tarpkultūrinė (65,20 proc.) kompetencijos. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad 

susiklosčiusi įdomi situacija – žinant kiek daug yra vykdyta Lietuvoje įvairių mokymų ir projektų, 

susijusių su lyderystės kompetencijos ugdymu, lyderystės kompetencija vertinama ne tik kad 

rezervuotai, bet ir juntamas tam tikras koreliacinis ryšys (rs=0,163; p<0,04), rodantis, kad tik 

direktoriai labiau linkę įžvelgti šios kompetencijos svarbą (84,48 proc.), kai tu tarpu 23,38 proc. 

pavaduotojų ugdymui ir 40,35 proc. ugdymo skyrių vedėjų tokios kompetencijos svarba abejoja arba 

ją pažymi kaip visiškai nesvarbią (χ2=30,115; p<0,001).  

 

15 lentelė. Teisės aktuose minimų mokytojų bendrųjų kompetencijų svarba Lietuvos mokytojams 

(n=615) 
Bendrosios kompetencijos Svarbi Galbūt svarbi Nesvarbi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 

598 97,24 17 2,76 0 0 – – 

Informacijos valdymo kompetencija 576 93,66 36 5,85 3 0,49 – – 

Tarpkultūrinė kompetencija 401 65,20 204 33,17 10 1,63 – – 

Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija 

585 95,12 28 4,55 2 0,33 – – 

Pokyčių valdymo kompetencija 539 87,64 73 11,87 3 0,49 – – 

Komandinio darbo kompetencija 576 93,66 38 6,18 1 0,16 – – 

Lyderystės kompetencija 482 78,37 127 20,65 5 0,81 1 0,16 

Pasitikėjimo savimi kompetencija 556 90,41 55 8,94 3 0,49 1 0,16 

Kūrybingumo ir inovatyvumo 

kompetencija 

585 95,12 28 4,55 1 0,16 1 0,16 

Savikontrolės ir streso valdymo 

kompetencija 

574 93,33 37 6,02 4 0,65 – – 

Kritinio mąstymo kompetencija 555 90,24 59 9,59 1 0,16 – – 

Lankstumo, gebėjimo prisitaikyti 

kompetencija 

515 83,74 96 15,61 4 0,65 – – 

 

Tyrimo duomenys rodo, kad yra nežymūs kai kurie skirtumai vertinant bendrąsias 

kompetencijas – pokyčių valdymo kompetenciją šiek tiek svarbesne (89,53 proc. prieš 79,43 proc.) 

laiko mokyklų vadovės moterys nei vyrai (χ2=11,791; p<0,01). Čia taip pat galima įžvelgti ir labai 

nežymų koreliacinį ryšį (rs= -0,119; p<0,05). Panaši situacija ir su kitos bendrosios kompetencijos 

(kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencija) vertinimu lyties aspektu. Čia koreliacinis ryšys nežymiai 

stipresnis (rs= -0,144; p<0,05), o pačios kompetencijos svarbos vertinimui (96,57 proc. prieš 88,78 

proc.) mokyklų vadovės moterys yra linkusios labiau pritarti nei vyrai (χ2=14,558; p<0,005). 

Atliekant tyrimo duomenų analizę antruoju aspektu, nustatyta, kad mokyklų vadovai 

vertindami savo institucijos mokytojų turimas kompetencijas iš visų didaktinių kompetencijų (žr. 16 

lentelę) išskiria ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo (98,21 proc.), ugdymo(si) turinio 
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įgyvendinimo ir tobulinimo (94,63 proc.) ir mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo 

(91,22 proc.) kompetencijas, kurias, vadovų teigimu, jų mokyklų mokytojai turi arba turi aiškiai 

išreikštas. Įdomu tai, kad bendrasis kompetencijų svarbos vertinimas ir realus kompetencijų 

konkrečioje institucijoje vertinimas svarbiausių kompetencijų aspektu – nesutampa. Bendra abiejuose 

vertinimuose kaip svarbi yra tik viena: mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo 

(95,77 proc. ir 91,22 proc.). Tuo tarpu mažiausiai aktualiomis ir svarbiomis yra nurodomos tos pačios 

kompetencijos: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) (60,16 proc.) bei profesinės veiklos tyrimo 

(51,38 proc.). Tai iš esmės atitinka kaip šių kompetencijų svarbą vertina mokyklų vadovai bendrai 

Lietuvos kontekste. Pažymėtina, kad vertinant didaktines kompetencijas visi mokyklų vadovai 

(direktoriai, pavaduotojai ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjai) yra gana vieningi. Jokių statistiškai 

reikšmingų skirtumų čia nepastebėta. 

 

16 lentelė. Mokyklų vadovų nuomonė apie jų vadovaujamos institucijos mokytojų turimas teisės 

aktuose minimas mokytojų didaktines kompetencijas (n=615) 
Didaktinės kompetencijos Turi aiškiai 

išreikštas 

Turi Nežinau/ 

Sunku 

pasakyti 

Neturi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir 

galimybių pažinimo 

(specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) 

kompetencija 

124 20,16 436 70,89 47 7,64 7 1,14 1 0,16 

Pagalbos teikimo mokantis 

ir mokinių motyvavimo 

kompetencija 

140 22,76 419 68,13 50 8,13 6 0,98 – – 

Ugdymo(si) aplinkų, 

ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

132 21,46 373 60,65 93 15,12 15 2,44 2 0,33 

Ugdymo(si) (dalyko) 

turinio planavimo 

kompetencija 

232 37,72 372 60,49 8 1,30 3 0,49 – – 

Ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 

167 27,15 415 67,48 29 4,72 4 0,65 – – 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos pripažinimo bei 

vertinimo kompetencija 

148 24,07 413 67,15 47 7,64 7 1,14 – – 

Dalykų integravimo 

kompetencija 

97 15,77 364 59,19 132 21,46 22 3,58 – – 

Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 

51 8,29 265 43,09 252 40,98 46 7,48 1 0,16 

Ugdymo karjerai 

(profesinio orientavimo) 

kompetencija 

63 10,24 307 49,92 210 34,15 35 5,69 – – 

Naujų technologijų 

(įrenginių, programinės 

įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

78 12,68 404 65,69 103 16,75 30 4,88 – – 
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Kiek kitokia situacija, kuomet buvo analizuojamos bendrosios kompetencijos (žr. 17 

lentelę), kurias demonstruoja respondentų mokyklose dirbantys mokytojai. Bendradarbiavimo ir 

komunikacinė (96,42 proc.), komandinio darbo (89,27 proc.) ir informacijos valdymo (86,51) 

kompetencijos išskiriamos kaip apklausoje dalyvavusių mokyklų vadovų mokyklose dirbančių 

mokytojų turimos ir aiškiai išreikštos, o mažiausiai išreikštomis yra lyderystės (67,81 proc.), 

tarpkultūrinė (66,83 proc.), pokyčių valdymo (66,66 proc.) ir savikontrolės ir streso valdymo (65,86 

proc.) kompetencijos. Šioje situacijoje šiek tiek išsiskyrė mokyklų direktorių bei jų pavaduotojų 

ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjų nuomonės. Direktoriai su pavaduotojais palankiau vertina 

mokytojų turimą komandinio darbo kompetenciją (palankiausiai iš visų šią kompetenciją vertina 

pavaduotojai ugdymui – 26,39 proc.), o ugdymo skyrių vedėjai šioje situacijoje labiausiai skeptiški – 

jie teigia, kad šios kompetencijos jų mokyklose 21,09 proc. dirbančių mokytojų neturi arba ji menkai 

demonstruojama (χ2=19,582; p<0,02). 

 

17 lentelė. Mokyklų vadovų nuomonė apie jų vadovaujamos institucijos mokytojų turimas teisės 

aktuose minimas mokytojų bendrąsias kompetencijas (n=615) 
Bendrosios 

kompetencijos 

Turi aiškiai 

išreikštas 

Turi Nežinau/ 

Sunku 

pasakyti 

Neturi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir 

komunikacinė 

kompetencija 

209 33,98 384 62,44 21 3,41 1 0,16 – – 

Informacijos valdymo 

kompetencija 

103 16,75 429 69,76 71 11,54 11 1,79 1 0,16 

Tarpkultūrinė 

kompetencija 

76 12,36 335 54,47 190 30,89 13 2,11 1 0,16 

Asmeninio tobulėjimo 

ir mokėjimo mokytis 

kompetencija 

133 21,63 384 62,44 88 14,31 10 1,63 – – 

Pokyčių valdymo 

kompetencija 

48 7,80 362 58,86 173 28,13 32 5,20 – – 

Komandinio darbo 

kompetencija 

152 24,72 397 64,55 58 9,43 8 1,30 – – 

Lyderystės 

kompetencija 

61 9,92 356 57,89 178 28,94 20 3,25 – – 

Pasitikėjimo savimi 

kompetencija 

92 14,96 392 63,74 119 19,35 12 1,95 – – 

Kūrybingumo ir 

inovatyvumo 

kompetencija 

117 19,02 386 62,76 98 15,93 14 2,28 – – 

Savikontrolės ir streso 

valdymo kompetencija 

52 8,46 353 57,40 182 29,59 27 4,39 1 0,16 

Kritinio mąstymo 

kompetencija 

60 9,76 376 61,14 161 26,18 18 2,93 – – 

Lankstumo, gebėjimo 

prisitaikyti 

kompetencija 

89 14,47 352 57,24 151 24,55 23 3,74 – – 

 

Vertinant tyrimo duomenis lyties aspektu, čia, analogiškai kaip ir vertinant bendrąsias 

kompetencijas Lietuvos mastu, konkrečios mokyklos vertinimo kontekste, taip pat išryškėjo vienas 
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skirtumas tarp Lietuvoje dirbančių mokyklų vadovų vyrų ir moterų. Moterys vadovės pokyčių 

valdymo kompetenciją šiek tiek svarbesne (67,80 proc. prieš 64,50 proc.) laiko nei vyrai (χ2=15,296; 

p<0,01), nors skirtingai nuo anksčiau pateiktos analizės – jokie koreliaciniai ryšiai nefiksuoti. 

Atliekant tyrimo duomenų analizę trečiuoju – mokytojų kompetencijų tobulinimo poreikio 

– aspektu, nustatyta, kad mokyklų vadovai vertindami savo institucijos mokytojų didaktinių 

kompetencijų (žr. 18 lentelę) svarbiausius tobulinimo poreikius mato mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo (60,49 proc.), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo (57,72 

proc.), naujų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo (54,47 proc.) 

kompetencijų srityje, nors kai kurios iš jų vertinant kompetencijų raiškos būklę mokykloje, 

pažymėtos kaip esamos ir aiškiai išreikštos. Be to, tos kompetencijos, kurios apibūdinant situaciją 

mokykloje pažymėtos kaip išreikštos nepakankamai – nenumatomos kaip galimos kompetencijų 

tobulinimo kryptys. Tokiomis mažai svarbiomis arba nesvarbiomis išskiriamos ugdymo(si) (dalyko) 

turinio planavimo (37,23 proc.), profesinės veiklos tyrimo (36,42 proc.), ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) (32,84 proc.) kompetencijos. 

 

18 lentelė. Mokyklų vadovų nuomonė apie jų vadovaujamos institucijos mokytojų teisės aktuose 

minimas mokytojų didaktinių kompetencijų tobulinimo poreikį (n=615) 
Didaktinės 

kompetencijos 

Labai 

didelis 

Didelis Vidutiniškas Mažas Labai 

mažas 

Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir 

galimybių pažinimo 

(specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių 

atpažinimo) 

kompetencija 

84 13,66 200 32,52 278 45,20 49 7,97 4 0,65 – – 

Pagalbos  teikimo 

mokantis ir mokinių 

motyvavimo 

kompetencija 

108 17,56 247 40,16 227 36,91 30 4,88 3 0,49 – – 

Ugdymo(si) aplinkų, 

ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės 

kūrimo 

kompetencija 

70 11,38 201 32,68 287 46,67 54 8,78 2 0,33 1 0,16 

Ugdymo(si) (dalyko) 

turinio planavimo 

kompetencija 

63 10,24 166 26,99 287 46,67 91 14,80 7 1,14 1 0,16 

Ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir 

tobulinimo 

kompetencija 

61 9,92 196 31,87 287 46,67 64 10,41 6 0,98 1 0,16 

Mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

pripažinimo bei 

vertinimo 

kompetencija 

126 20,49 246 40,00 195 31,71 41 6,67 7 1,14 – – 

Dalykų integravimo 

kompetencija 

85 13,82 206 33,50 245 39,84 75 12,20 4 0,65 – – 
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Profesinės veiklos 

tyrimo 

kompetencija 

50 8,13 174 28,29 284 46,18 100 16,26 7 1,14 – – 

Ugdymo karjerai 

(profesinio 

orientavimo) 

kompetencija 

39 6,34 163 26,50 270 43,90 133 21,63 10 1,63 – – 

Naujų technologijų 

(įrenginių, 

programinės 

įrangos, programų) 

valdymo 

kompetencija 

128 20,81 207 33,66 221 35,93 51 8,29 8 1,30 – – 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo kompetencija kaip itin aktuali ir 

svarbi akcentuojama ir apibendrintame Lietuvos vertinime, ir mokyklos kontekste, ir tobulinimo 

perspektyvoje, tiesa, mokyklų direktorių pavaduotojai tai labiau linkę vertinti kaip vidutinės svarbos 

prioritetą (χ2=24,227; p<0,01). Vienok, jų vertinimą nusveria direktorių (62,85 proc.) ir ugdymo 

skyrių vedėjų (66,67 proc.) aukštas prioritetas suteiktas šios mokytojų kompetencijos tobulinimui. 

Analizuojant mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį (žr. 19 lentelę), mokyklų 

vadovai svarbiausiais prioritetais išskiria kūrybingumo ir inovatyvumo (54,31 proc.), pokyčių 

valdymo (53,33 proc.), savikontrolės ir streso valdymo (51,54proc.) kompetencijų tobulinimą. 

Mažiausiai svarbiais prioriteto tvarka nurodo bendradarbiavimo ir komunikacinės (39,35 proc.) bei 

tarpkultūrinės (30,40 proc.) kompetencijos tobulinimo poreikį savo mokyklose. Pažymėtina, kad ir 

šioje situacijoje pasirenkamas tas kelias, kad siekiama tobulinti tas sritis, kuriose mokyklų vadovų 

vertinimu yra pati geriausia situacija. 

 

19 lentelė. Mokyklų vadovų nuomonė apie jų vadovaujamos institucijos mokytojų teisės aktuose 

minimas mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį (n=615) 
Bendrosios 

kompetencijos 

Labai 

didelis 

Didelis Vidutiniškas Mažas Labai 

mažas 

Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir 

komunikacinė 

kompetencija 

65 10,57 177 28,78 281 45,69 74 12,03 18 2,93 – – 

Informacijos valdymo 

kompetencija 

60 9,76 233 37,89 258 41,95 57 9,27 7 1,14 – – 

Tarpkultūrinė 

kompetencija 

44 7,15 143 23,25 314 51,06 101 16,42 13 2,11 – – 

Asmeninio tobulėjimo 

ir mokėjimo mokytis 

kompetencija 

80 13,01 188 30,57 279 45,37 57 9,27 11 1,79 – – 

Pokyčių valdymo 

kompetencija 

96 15,61 232 37,72 242 39,35 42 6,83 3 0,49 – – 

Komandinio darbo 

kompetencija 

83 13,50 193 31,38 265 43,09 65 10,57 9 1,46 – – 

Lyderystės 

kompetencija 

82 13,33 200 32,52 263 42,76 62 10,08 6 0,98 2  

Pasitikėjimo savimi 

kompetencija 

92 14,96 180 29,27 270 43,90 65 10,57 8 1,30 – – 
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Kūrybingumo ir 

inovatyvumo 

kompetencija 

107 17,40 227 36,91 230 37,40 43 6,99 8 1,30 – – 

Savikontrolės ir streso 

valdymo kompetencija 

116 18,86 201 32,68 236 38,37 55 8,94 7 1,14 – – 

Kritinio mąstymo 

kompetencija 

98 15,93 205 33,33 261 42,44 44 7,15 7 1,14 – – 

Lankstumo, gebėjimo 

prisitaikyti 

kompetencija 

99 16,10 188 30,57 254 41,30 66 10,73 8 1,30 – – 

 

Atliekant tyrimo duomenų analizę paskutiniuoju – kompetencijų įgijimo (mokymosi) 

konteksto vertinimo – aspektu (žr. 20 lentelę), svarbiausiais konteksto komponentais galima laikyti 

tai, kad apibendrinta vadovų nuomone, mokykloje vyrauja praktika, kai mokytojų mokymasis nėra tik 

jų pačių reikalas (88,62 proc.), mokyklos vadovai teigiamai vertina mokytojus, kurie sistemingai 

tobulina savo kvalifikaciją (88,29 proc.), mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų išsakomus 

mokymosi poreikius (86,02 proc.) ir lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui skirstomos skaidriai 

(85,20 proc.).  

 

20 lentelė. Kompetencijų įgijimo kontekstas (mokyklų vadovų nuomonė, n=615) 
Teiginiai Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mūsų mokyklos mokytojai patys gerai žino, 

kokių kompetencijų jiems reikia, kad jie galėtų 

sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais 

188 30,57 405 65,85 22 3,58 – – 

Mūsų mokyklos mokytojai patys rodo iniciatyvą 

ugdytis jiems reikalingas kompetencijas 

232 37,72 340 55,28 43 6,99 – – 

Mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, kokių 

kompetencijų mokytojams reikia 

466 75,77 139 22,60 10 1,63 – – 

Mokyklos vadovai su mokytojais sistemingai 

diskutuoja mokytojų profesinio tobulėjimo 

klausimais (per bendruomenės susirinkimus ir 

kitomis progomis) 

418 67,97 182 29,59 15 2,44 – – 

Mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų 

išsakomus mokymosi poreikius 

529 86,02 81 13,17 5 0,81 – – 

Mokyklos mokytojai savo kompetencijų 

tobulinimą derina su mokyklos vadovybės 

vykdoma mokytojų profesinio tobulinimo 

politika 

425 69,11 171 27,80 19 3,09 – – 

Mokyklos mokytojų kompetencijų tobulinimas 

susijęs su ugdymo turinio kaita 

468 76,10 135 21,95 12 1,95 – – 

Mokyklos vadovai atrenka ir siūlo mokytojams 

pačias reikalingiausias kompetencijų 

tobulinimosi temas   

306 49,76 269 43,74 40 6,50 – – 

Mokyklos mokytojai savo kompetencijų 

tobulinimą planuoja 

266 43,25 320 52,03 29 4,72 – – 

Mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai jiems yra 

priimtiniausi 

370 60,16 224 36,42 21 3,41 – – 

Mokyklos vadovai padeda atrinkti mokymus 

atsižvelgdami  į mokytojų poreikius  

404 65,69 197 32,03 14 2,28 – – 

Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų 

244 39,67 302 49,11 69 11,22 – – 

Mokymų organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, 

nei realiai ko nors išmokyti 

106 17,24 356 57,89 153 24,88 – – 
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Mūsų mokykloje yra sudarytos geros sąlygos 

tobulinti kompetenciją 

443 72,03 165 26,83 6 0,98 1 0,16 

Mokytojai praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, ką 

sužino per mokymus, kuriuose dalyvauja kaip 

mokyklos atstovai  

160 26,02 423 68,78 32 5,20 – – 

Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

skirstomos skaidriai 

524 85,20 81 13,17 10 1,63 – – 

Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

panaudojamos racionaliai 

459 74,63 145 23,58 11 1,79 – – 

Mūsų mokykla yra besimokanti organizacija 442 71,87 166 26,99 7 1,14 – – 

Mokyklos vadovai teigiamai vertina mokytojus, 

kurie sistemingai tobulina savo kvalifikaciją 

543 88,29 67 10,89 5 0,81 – – 

Mokytojai, kai jiems pritrūksta kurios nors srities 

darbui reikalingų kompetencijų, nebijo kreiptis į 

mokyklos vadovybę, kuri yra pasirengusi padėti 

jų įgyti 

478 77,72 127 20,65 10 1,63 – – 

Esu patenkintas mokymų organizavimo praktika 

egzistuojančia mūsų mokykloje 

329 53,50 272 44,23 14 2,28 – – 

Mūsų mokykloje vyrauja bloga praktika, kai 

mokytojų mokymasis yra tik jų pačių reikalas 

30 4,88 40 6,50 545 88,62 – – 

Daugumos mūsų mokyklos mokytojų mokymąsi 

galima pavadinti atsitiktiniu 

40 6,50 123 20,00 452 73,50 – – 

Mūsų mokyklos mokytojai negauna jokios 

naudos iš mokymų ir dalyvauja mokymuose tik 

todėl, kad mokytojų mokymasis yra formaliai 

privalomas 

29 4,72 114 18,54 472 76,75 – – 

 

Iš esmės beveik visus (išskyrus tris) konteksto teiginius vertindami mokyklų vadovai – 

direktoriai, pavaduotojai ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjai – buvo vieningi (χ2 reikšmės varijuoja 

nuo 20,504 iki 40,173; p<0,001). Tik trijuose, kaip buvo minėta, konteksto požymių vertinimuose 

pastebimi itin silpni koreliaciniai ryšiai rodantys direktorių ir pavaduotojų ugdymui nuomonių 

išsiskyrimą nuo ugdymo skyrių vedėjų. Ugdymo skyrių vedėjai kritiškiau vertina racionalų lėšų 

mokytojų kompetencijų tobulinimui panaudojamą (40,35 proc., rs=0,159; p<0,05), mokyklos vadovų 

pasirengimą padėti mokytojui įgyti kompetencijas reikalingas konkrečios srities darbui atlikti (31,57 

proc., rs=0,111; p<0,05) ir skaidrų lėšų mokytojų kompetencijų tobulinimui paskirstymą (29,83 proc., 

rs=0,157; p<0,05) mokyklose. Vienu iš vertintų konteksto požymių išsiskyrė mokyklų vadovų vyrų 

ir moterų požiūriai – vadovai vyrai labiau linkę sutikti nei vadovės moterys (99,10 proc. prieš 92,20 

proc.), dėl mokyklų vadovų atrenkamų ir siūlomų mokytojams pačių reikalingiausių kompetencijų 

tobulinimuisi temų (χ2=10,994; p<0,02). 

 

Apibendrinant mokyklų vadovų – direktorių, pavaduotojų ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjų 

– vertinimus, pastebėta, kad šiems vertinimams mokyklų vadovų turimos vadybinės kategorijos 

statistiškai reikšmingo skirtumo neturi nei vienu klausimu. Labai nežymiai, vos keliomis procentinių 

punktų dalimis mokyklų vadovai turintys aukščiausiąją – pirmąją – vadybinės veiklos kategoriją yra 

linkę visais klausimais būti labiau pozityvūs nei jų kolegos turintys žemesnę kategoriją arba 

neatestuoti. 
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3.3. Mokytojų tyrimo rezultatų pristatymas 

 

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip mokytojai vertina bendrųjų ir didaktinių kompetencijų svarbą 

apskritai vertinant situaciją Lietuvoje (21 lentelė). 

Duomenų analizė parodė, kad mokytojai, vertindami didaktinių kompetencijų svarbą 

Lietuvos mokytojams, svarbiausiomis (daugiau kaip 91 proc.) iš visų didaktinių kompetencijų (žr. 20 

lentelę) išskiria pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo – (94,57 proc.), mokinių skirtybių 

ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo – (92,37 proc.) ir mokinių 

pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo – (91,91 proc.) kompetencijas, o mažiausiai 

svarbiomis: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) – (56,76 proc.) ir profesinės veiklos tyrimo 

(45,78 proc.) kompetencijas.  

Paaiškėjo, kad mokytojai dirbantys progimnazijoje ir jaunimo mokyklose, dažniau nei kiti 

mokytojai pažymi, kad pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencija ypatingai 

svarbi (χ2=48,434; p<0,001). Tuo tarpu ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją 

dažniau nei kiti pažymi mokytojai, dirbantys vidurinėje mokykloje (χ2=31,145; p<0,05). 

 

21 lentelė. Teisės aktuose minimų mokytojų didaktinių kompetencijų svarba Lietuvos mokytojams 

(n=865) 
Didaktinės kompetencijos Svarbi Galbūt svarbi Nesvarbi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetencija 

799 92,37 64 7,40 2 0,23 - - 

Pagalbos teikimo mokantis ir 

mokinių motyvavimo kompetencija 

818 94,57 40 4,62 7 0,81 - - 

Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi 

turinio ir situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

692 80,00 163 18,84 10 1,16 - - 

Ugdymo(si) (dalyko) turinio 

planavimo kompetencija 

766 88,55 88 10,17 11 1,27 - - 

Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 

755 87,28 104 12,02 6 0,69 - - 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo 

kompetencija 

795 91,91 63 7,28 7 0,81 - - 

Dalykų integravimo kompetencija 578 66,82 264 30,52 23 2,66 - - 

Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 

396 45,78 424 49,02 45 5,20 - - 

Ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) kompetencija 

491 56,76 336 38,84 38 4,39 - - 

Naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

747 86,36 104 12,02 14 1,62 - - 

 

Vertinant mokytojų bendrųjų kompetencijų vertinimus (žr. 22 lentelę), svarbiausiomis, 

mokytojų nuomone, yra asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis (95,72 proc.) bendradarbiavimo 

ir komunikacinė (93,64proc.), kūrybingumo ir inovatyvumo (92,95 proc.), savikontrolės ir streso 
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valdymo (92,83 proc.) bei pasitikėjimo savimi (92,49 proc.) kompetencijos; mažiausiai svarbiomis – 

tarpkultūrinė (56,77 proc.), lyderystės (57,11 proc.) ir pokyčių valdymo (69,83 proc.) kompetencijos.  

Nustatyta, kad pradinės, vidurinės ir jaunimo mokyklų mokytojai, dažniau nei kiti, tyrime 

dalyvavę mokytojai pripažįsta kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencijos svarbą (χ2=42,527; 

p<0,0001). Tuo tarpu savikontrolės ir streso valdymo kompetencijos svarbą labiau akcentuoja 

mokytojai, dirbantys jaunimo mokykloje ir gimnazijoje/licėjuje (χ2=90,792; p<0,0001). 

 

22 lentelė. Teisės aktuose minimų mokytojų bendrųjų kompetencijų svarba Lietuvos mokytojams 

(n=865) 
Bendrosios kompetencijos Svarbi Galbūt svarbi Nesvarbi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 

810 93,64 51 5,90 4 0,46 - - 

Informacijos valdymo kompetencija 753 87,05 106 12,25 6 0,69 - - 

Tarpkultūrinė kompetencija 517 56,77 322 37,23 26 3,01 - - 

Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija 

828 95,72 33 3,82 4 0,46 - - 

Pokyčių valdymo kompetencija 604 69,83 248 28,67 12 1,39 1 0,12 

Komandinio darbo kompetencija 713 83,43 142 16,42 9 1,04 1 0,12 

Lyderystės kompetencija 494 57,11 341 39,42 30 3,47 - - 

Pasitikėjimo savimi kompetencija 800 92,49 58 6,71 5 0,58 2 0,23 

Kūrybingumo ir inovatyvumo 

kompetencija 

804 92,95 58 6,71 3 0,35 - - 

Savikontrolės ir streso valdymo 

kompetencija 

803 92,83 59 6,82 2 0,23 1 0,12 

Kritinio mąstymo kompetencija 741 85,66 113 13,06 9 1,04 2 0,23 

Lankstumo, gebėjimo prisitaikyti 

kompetencija 

731 84,51 119 13,76 14 1,62 1 0,12 

 

Tyrimu siekta išsiaiškinti kaip mokytojai vertina savo didaktinių kompetencijų būklę (22 

lentelė). Duomenų analizė parodė, kad mokytojai vertindami savo turimas kompetencijas iš visų 

didaktinių kompetencijų (žr. 23 lentelę) išskiria: pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo 

(93,64 proc.), mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo) 

(91,09 proc.), ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo (83,82 proc.) 

kompetencijas, kurias, mokytojų teigimu, jie turi arba turi aiškiai išreikštas.  

 Atkreiptinas dėmesys, kad kuo yra aukštesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo 

ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo (rs= -0,155; p<0,0001) ir ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo (rs= -0,176; p<0,0001) kompetencijos mažiau išreikštos. 

Nustatyta, kad mokytojai, kurių kvalifikacinė kategorija yra metodininkas, dažniau nei kiti 

mokytojai turi aiškiai išreikštą mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetenciją (χ2=36,955; p<0,01). Tuo tarpu mokytojai, kurių kvalifikacinė 

kategorija yra ekspertas, dažniau nei kiti mokytojai turi aiškiai išreikštas ugdymo(si) turinio 

planavimo (χ2=68,250; p<0,0001), ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo (χ2=58,534; 

p<0,0001), mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo  (χ2=33,386; p<0,05) 
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kompetencijas. Pastebėtina, kad mokytojai, kurių kvalifikacinė kategorija mokytojas, dažniau nei kiti 

mokytojai turi aiškiai išreikštą naujų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetenciją (χ2=40,773; p<0,01). 

 

23 lentelė. Mokytojų nuomonė apie turimas didaktines kompetencijas (n=865) 
Didaktinės kompetencijos Turi aiškiai 

išreikštas 

Turi Nežinau/ 

Sunku 

pasakyti 

Neturi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir 

galimybių pažinimo 

(specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) 

kompetencija 

188 21,73 600 69,36 71 8,21 6 0,69 - - 

Pagalbos teikimo mokantis 

ir mokinių motyvavimo 

kompetencija 

251 29,02 559 64,62 55 6,36 - - - - 

Ugdymo(si) aplinkų, 

ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

196 22,66 529 61,16 134 15,49 5 0,58 1 0,12 

Ugdymo(si)  turinio 

planavimo kompetencija 

341 39,42 482 55,72 38 4,39 3 0,35 1 0,12 

Ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 

273 31,56 521 60,23 66 4,63 3 0,35 2 0,23 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos pripažinimo bei 

vertinimo kompetencija 

307 35,49 500 57,80 53 6,13 5 0,58 - - 

Dalykų integravimo 

kompetencija 

191 22,08 504 58,27 155 17,92 15 1,73 - - 

Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 

120 13,87 396 45,78 314 36,30 35 4,05 - - 

Ugdymo karjerai 

(profesinio orientavimo) 

kompetencija 

115 13,29 424 49,02 287 33,18 39 4,51 - - 

Naujų technologijų 

(įrenginių, programinės 

įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

197 22,77 502 58,03 142 16,42 24 2,77 - - 

 

Tyrimu siekta sužinoti kaip mokytojai vertina turimas bendrąsias kompetencijas (24 lentelė). 

Mokytojų nuomone, jie turi arba turi aiškiai išreikštas šias bendrąsias kompetencijas: 

bendradarbiavimo ir komunikacinę (97,12 proc.), asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis (95,84 

proc.), informacijos valdymo (92,14 proc.), komandinio darbo (90,29 proc.) ir lankstumo, gebėjimo 

prisitaikyti (90,18 proc.) kompetencijas. Tuo tarp  mažiausiai išreikštomis yra profesinės veiklos 

(59,65 proc.), lyderystės (61,74 proc.), ugdymo karjerai (62,31 proc.), savikontrolės ir streso valdymo 

(71,39 proc.) tarpkultūrinė (72,95 proc.), pokyčių valdymo (75,26 proc.) kompetencijos.  

Atkreiptinas dėmesys, kad kuo yra aukštesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo 

lyderystės (rs= -0,208; p<0,001) ir kritinio mąstymo (rs= -0,177; p<0,001) kompetencijos mažiau 

išreikštos. 
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Nustatyta, kad mokytojai, kurių kvalifikacinė kategorija yra ekspertas, dažniau nei kiti 

mokytojai turi aiškiai išreikštas bendradarbiavimo ir komunikacinę (χ2=88,525; p<0,001), 

komandinio darbo (χ2=42,178; p<0,05), lyderystės (χ2=78,054; p<0,0001), pasitikėjimo savimi 

(χ2=34,550; p<0,05), kūrybingumo ir inovatyvumo (χ2=33,649; p<0,05) kompetencijas. Tuo tarpu 

mokytojai, kurių kvalifikacinė kategorija yra ekspertas ir jaunesnysis mokytojas, turi aiškiai išreikštą 

asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis (χ2=34,074; p<0,01) kompetenciją. Mokytojai, kurių 

kvalifikacinė kategorija yra ekspertas ir mokytojai, kurie neturi kategorijos, dažniau nei kiti 

mokytojai turi aiškiai išreikštą pokyčių valdymo (χ2=37,545; p<0,01) kompetenciją. Atkreiptinas 

dėmesys, kad mokytojai kurie neturi kategorijos, dažniau nei kiti mokytojai turi aiškiai išreikštą 

kritinio mąstymo kompetenciją (χ2=48,789; p<0,01).  

 

24 lentelė. Mokytojų nuomonė apie turimas bendrąsias kompetencijas (n=865) 
Bendrosios 

kompetencijos 

Turi aiškiai 

išreikštas 

Turi Nežinau/ 

Sunku 

pasakyti 

Neturi Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir 

komunikacinė 

kompetencija 

446 51,56 394 45,56 23 2,66 2 0,23 - - 

Informacijos valdymo 

kompetencija 

262 30,29 535 61,85 66 7,63 2 0,23 - - 

Tarpkultūrinė 

kompetencija 

178 20,58 453 52,37 220 25,43 14 1,62 - - 

Asmeninio tobulėjimo 

ir mokėjimo mokytis 

kompetencija 

344 39,77 485 56,07 33 3,82 3 0,35 - - 

Pokyčių valdymo 

kompetencija 

165 19,08 486 56,18 200 23,12 12 1,39 2 0,23 

Komandinio darbo 

kompetencija 

296 34,22 485 56,07 76 8,79 6 0,69 2 0,23 

Lyderystės 

kompetencija 

151 17,46 383 44,28 286 33,06 44 5,09 1 0,12 

Pasitikėjimo savimi 

kompetencija 

226 26,13 509 58,84 112 12,95 18 2,08 - - 

Kūrybingumo ir 

inovatyvumo 

kompetencija 

266 30,75 497 57,46 97 11,21 5 0,58 - - 

Savikontrolės ir streso 

valdymo kompetencija 

185 21,39 519 60,00 143 16,53 18 2,08 - - 

Kritinio mąstymo 

kompetencija 

228 26,36 499 57,69 130 15,03 7 0,81 1 0,12 

Lankstumo, gebėjimo 

prisitaikyti 

kompetencija 

306 35,38 474 54,80 74 8,55 8 0,92 3 0,35 

 

 

Tyrimu siekta išsiaiškinti ką tyrime dalyvavę mokytojai mano apie savo didaktinių 

kompetencijų tobulinimo poreikį (25 lentelė).  

Nustatyta, kad svarbiausius tobulinimo poreikius mato naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) valdymo (54,68 proc.), mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo 
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bei vertinimo (51,90 proc.), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo (50,87 proc.) 

kompetencijų srityje. Pastebėta, kad kompetencijos mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei 

vertinimo ir pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencijos, mokytojų vertinimu 

yra pažymėtos kaip išreikštos ir aiškiai išreikštos (22 lentelė). Tuo tarpu kompetencija naujų 

technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo kompetencija buvo mažiau 

išreikšta, todėl akivaizdus jos tobulinimo poreikis. Paaiškėjo, kad mokytojai nemato didelio poreikio 

tobulinti šias didaktines kompetencijas: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo kompetencija) 

(33,18 proc.), profesinės veiklos tyrimo (35,72 proc.), nors jos buvo įvertintos kaip mažiau išreikštos 

(23 lentelė). 

Atkreiptinas dėmesys, kad kuo yra žemesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo naujųjų 

technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo (p<0,05) kompetencijos 

tobulinimo poreikis yra didesnis.  

 

25 lentelė. Mokytojų nuomonė apie didaktinių kompetencijų tobulinimo poreikį (n=865) 
Didaktinės 

kompetencijos 

Labai 

didelis 

Didelis Vidutiniškas Mažas Labai 

mažas 

Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Mokinių skirtybių ir 

galimybių pažinimo 

(specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių 

atpažinimo) 

kompetencija 

79 9,13 285 32,95 412 47,63 73 8,44 15 1,73 1 0,12 

Pagalbos  teikimo 

mokantis ir mokinių 

motyvavimo 

kompetencija 

91 10,52 349 40,35 343 39,65 69 7,98 12 1,39 1 0,12 

Ugdymo(si) aplinkų, 

ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės 

kūrimo 

kompetencija 

60 9,94 300 34,68 406 46,94 86 9,94 12 1,50 - - 

Ugdymo(si) (dalyko) 

turinio planavimo 

kompetencija 

74 8,55 300 34,68 340 39,31 131 15,14 19 2,20 1 0,12 

Ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir 

tobulinimo 

kompetencija 

82 9,48 303 35,03 354 40,92 110 12,72 15 1,73 1 0,12 

Mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

pripažinimo bei 

vertinimo 

kompetencija 

120 13,87 329 38,03 309 35,72 90 10,40 17 1,97 - - 

Dalykų integravimo 

kompetencija 

69 7,98 297 34,34 368 42,54 111 12,83 19 2,20 1 0,12 

Profesinės veiklos 

tyrimo 

kompetencija 

59 6,82 250 28,90 389 44,97 137 15,84 28 3,24 2 0,23 

Ugdymo karjerai 

(profesinio 

orientavimo) 

kompetencija 

55 6,36 232 26,82 404 46,71 143 16,53 31 3,58 - - 
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Naujų technologijų 

(įrenginių, 

programinės 

įrangos, programų) 

valdymo 

kompetencija 

148 17,11 325 37,57 299 34,57 80 9,25 13 1,50 - - 

 

Paaiškėjo, kad mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių 

atpažinimo) kompetencijos tobulinimo poreikis ypatingai aktualaus mokytojams, kurie neturi 

kvalifikacijos (χ2=66,459; p<0,001). Nustatyta, kad ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo kompetencijos tobulinimo poreikis ženkliai svarbesnis mokytojams, kurie turi 

eksperto kategoriją (χ2=38,499; p<0,05). Naujųjų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, 

programų) valdymo kompetencijos tobulinimo poreikis yra svarbesnis mokytojams, kurie turi 

jaunesniojo mokytojo kategoriją (χ2=38,965; p<0,05). 

Vertinant mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį (žr. 26 lentelę), mokytojų 

nuomone, būtina tobulinti šias: savikontrolės ir streso valdymo (50,75 proc.) kūrybingumo ir 

inovatyvumo (48,44 proc.), pasitikėjimo savimi (47,98 proc.) ir asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis (45,43 proc.) kompetencijas. Tuo tarpu mažiausiai svarbiais prioriteto tvarka pažymi šių 

kompetencijų: tarpkultūrinės (33,07 proc.), lyderystės (36,19 proc.), bendradarbiavimo ir 

komunikacinės (38,15 proc.) ir komandinio darbo (38,85 proc.) tobulinimo poreikį savo profesinėje 

veikloje. Nustatyta, kad tarpkultūrinė, lyderystės kompetencijos buvo vertinamos kaip mažiausiai 

išreikštos (žr. 23 lentelę), tačiau jų tobulinimo poreikis mokytojams nėra aktualus.  

 

26 lentelė. Mokytojų nuomonė apie bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį (n=865) 
Bendrosios 

kompetencijos 

Labai 

didelis 

Didelis Vidutiniškas Mažas Labai 

mažas 

Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Bendradarbiavimo ir 

komunikacinė 

kompetencija 

98 11,33 323 26,82 330 38,15 166 19,19 39 4,51 - - 

Informacijos valdymo 

kompetencija 

89 10,29 275 31,79 367 42,43 117 13,53 17 1,97 - - 

Tarpkultūrinė 

kompetencija 

51 5,90 235 27,17 391 45,20 160 18,50 27 3,12 - - 

Asmeninio tobulėjimo 

ir mokėjimo mokytis 

kompetencija 

116 13,41 277 32,02 328 37,92 112 13,06 31 3,58 - - 

Pokyčių valdymo 

kompetencija 

73 8,43 274 31,67 398 46,01 104 12,02 16 1,85 - - 

Komandinio darbo 

kompetencija 

76 8,79 260 30,06 366 42,31 133 15,38 30 3,47 - - 

Lyderystės 

kompetencija 

64 7,40 249 28,79 382 44,16 141 16,30 29 3,35 - - 

Pasitikėjimo savimi 

kompetencija 

123 14,22 292 33,76 291 33,64 126 14,57 33 3,82 - - 

Kūrybingumo ir 

inovatyvumo 

kompetencija 

129 14,91 290 33,53 321 37,11 104 12,02 18 2,08 3 0,35 

Savikontrolės ir streso 

valdymo kompetencija 

144 16,65 295 34,10 313 36,18 88 10,17 25 2,89 - - 
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Kritinio mąstymo 

kompetencija 

109 12,60 276 31,91 352 40,69 105 12,14 22 2,54 1 0,12 

Lankstumo, gebėjimo 

prisitaikyti 

kompetencija 

110 12,72 268 30,98 317 36,65 128 14,80 42 4,86 - - 

 

Tyrimu norėta išsiaiškinti, kokia yra kompetencijų įgijimo praktika ir kaip ją vertina 

mokytojai (27 lentelė).  

Duomenų analizė parodė, kad dauguma mokytojų sutinka, kad jų kompetencijų tobulinimas 

yra susijęs su ugdymo turinio kaita (67,98 proc.), žino, kokių kompetencijų reikia, kad galėtų 

sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais (64,16 proc.), pažymi, kad jų mokykla yra besimokanti 

organizacija (63,82 proc.) ir mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus pritaiko praktiškai (62,66 

proc.). Tuo tarpu beveik pusė apklaustųjų mokytojų, iš dalies sutinka, kad mokymus organizuojančios 

įstaigos siūlo pakankamai daug naudingų temų (50, 87 proc.) ir mokymų organizatoriams labiau rūpi 

užsidirbti, nei realiai ko nors išmokti (48,79 proc.).  

 

27 lentelė. Kompetencijų įgijimo kontekstas (mokytojų nuomonė, n=865) 
Teiginiai Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Neatsakė 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Žinau, kokių kompetencijų man reikia, kad 

galėčiau sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais 

mokiniais 

555 64,16 303 35,03 7 0,81 - - 

Dirbdamas mokykloje rodau iniciatyvą ugdytis 

mokytojams reikalingas kompetencijas 
416 48,09 408 47,17 41 4,74 - - 

Mūsų mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, 

kokių kompetencijų mokytojams reikia 
451 52,14 336 38,84 78 9,02 - - 

Mokyklos vadovai su mokytojais sistemingai 

diskutuoja mokytojų profesinio tobulėjimo 

klausimais (per bendruomenės susirinkimus ir 

kitomis progomis) 

410 47,40 361 41,73 94 10,87 - - 

Mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų 

išsakomus mokymosi poreikius 
475 54,91 319 36,88 71 8,21 - - 

Savo kompetencijų tobulinimą derinu su 

mokyklos vadovybės vykdoma mokytojų 

profesinio tobulinimo politika 

506 58,50 310 35,84 49 5,66 - - 

Mano kompetencijų tobulinimas susijęs su 

ugdymo turinio kaita  
588 67,98 263 30,40 14 1,62 - - 

Mokyklos vadovai atrenka ir siūlo mokytojams 

pačias reikalingiausias kompetencijų 

tobulinimosi temas   

337 38,96 406 46,04 122 14,10 - - 

Savo kompetencijų tobulinimą planuoju 456 52,72 369 42,66 39 4,51 1 0,12 

Mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai jiems yra 

priimtiniausi 

367 42,43 392 45,32 106 12,25 - - 

Mokyklos vadovai  padeda atrinkti mokymus 

atsižvelgdami  į mokytojų poreikius 
385 44,51 381 44,05 98 11,33 1 0,12 

Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų 
274 31,68 440 50,87 151 17,46 - - 

Mokymų organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, 

nei realiai ko nors išmokyti 
240 27,75 422 48,79 203 23,47 - - 

Mokykloje yra sudarytos geros sąlygos tobulinti 

kompetenciją 404 46,71 393 45,43 68 7,86 - - 
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Mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus 

pritaikau praktiškai 
542 62,66 313 36,18 10 1,16 - - 

Kiek apie tai žinau, lėšos mokytojų kompetencijų 

tobulinimui skirstomos skaidriai 
460 53,18 333 38,50 72 8,32 - - 

Kiek apie tai žinau, lėšos mokytojų kompetencijų 

tobulinimui panaudojamos racionaliai 
406 46,94 379 43,82 80 9,25 - - 

Mūsų mokykla yra besimokanti organizacija 552 63,82 272 31,45 40 4,62 1 0,12 

Mokyklos vadovai vertina mokytojus, kurie 

sistemingai tobulina savo kvalifikaciją 
478 55,26 312 36,07 75 8,67 - - 

Jei man pritrūksta kurios nors srities darbui 

reikalingų kompetencijų, nebijau kreiptis į 

mokyklos vadovus, kurie yra pasirengę padėti 

man jų įgyti 

449 51,91 319 36,88 97 11,21 - - 

Esu patenkintas mokymų organizavimo praktika 

egzistuojančia mūsų mokykloje 
381 44,05 408 47,17 76 8,79 - - 

Mūsų mokykloje vyrauja bloga praktika, kai 

mokytojų mokymasis yra tik jų pačių reikalas 
99 11,45 194 22,43 572 66,13 - - 

Savo kaip mokytojo mokymąsi galiu pavadinti 

atsitiktiniu 
71 8,21 199 23,01 594 68,67 1 0,12 

Jokios naudos iš mokymų negaunu ir dalyvauju 

mokymuose tik todėl, kad mokytojų mokymasis 

yra formaliai  privalomas 

66 7,63 215 24,86 584 67,51 - - 

 

Būtina pastebėti, kad kuo yra žemesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo palankiau 

(rastas nežymus koreliacianis ryšis) mokytojai vertina kompetencijų įgijimo kontekstą: žinau, kokių 

kompetencijų man reikia, kad galėčiau sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais, mano 

kompetencijų tobulinimas susijęs su ugdymo turinio kaita. Tuo tarpu kuo yra aukštesnė mokytojų 

kvalifikacinė kategorija, tuo palankiau (rastas nežymus koreliacianis ryšis) vertina kompetencijų 

įgijimo kontekstą: mokyklos vadovai su mokytojais sistemingai diskutuoja mokytojų profesinio 

tobulėjimo klausimais (per bendruomenės susirinkimus ir kitomis progomis), mokyklos vadovai 

vertina mokytojus, kurie sistemingai tobulina savo kvalifikaciją. 

Atliekant tyrimo duomenų analizę papildomai buvo taikomas daugiamatės statistikos 

elementas – Mann-Whitney test neparametrinis kriterijus, skirtas dviejų nepriklausomų imčių, 

ranginių kintamųjų skirstinių padėtims palyginti, kai skirstinys nėra normalusis (Vaitkevičius, 

Saudargienė, 2006). Pritaikius minėto Mann-Whitney neparametrinio kriterijaus dviems 

nepriklausomoms imtims testą, buvo nustatyta, kad kompetencijų įgijimo konteksto vertinimo 

skirtumas mokyklų vadovų ir mokytojų grupės imtyse yra statistiškai reikšmingas (p<0,001) visais 

atvejais išskyrus vieną vertinimo kriterijų – daugumos mūsų mokyklos mokytojų mokymąsi galima 

pavadinti atsitiktiniu (p<0,05). Tai reiškia, kad statistiškai reikšmingai skiriasi kompetencijų įgijimo 

konteksto vertinimai mokyklų vadovų ir mokytojų požiūriais.  

Tyrimo duomenys rodo itin didelius mokytojų ir mokyklų vadovų vertinimų skirtumus (žr. 28 

lentelę). Mokytojai mano, kad jie praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, ką sužino per mokymus, 

kuriuose dalyvauja kaip mokyklos atstovai, tačiau mokyklų vadovai tuo abejoja. Ir šie nuomonių 

skirtumai ne tik statistiškai reikšmingai skiriasi (p<0,001), tačiau ir jų vertinimų vidutinių rangų 

skirtumas yra pats didžiausias (279,20). Panaši situacija ir su mokytojų įsitikinimu, jog jie patys gerai 
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žino, kokių kompetencijų jiems reikia, kad jie galėtų sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais. 

Šioje situacijoje mokyklų vadovai yra linkę abejoti ir su tuo nenori sutikti (p<0,001, vertinimų 

vidutinių rangų skirtumas yra lygus 253,91). 

 

28 lentelė. Kompetencijų įgijimo kontekstas, kuriam labiau linkę pritarti mokytojai (palyginimas 2 

nepriklausomose imtyse Mann-Whitney kriterijumi) 

Teiginiai 
Respondentų 

grupės 

Respondentų 

skaičius (N) 

Vidutiniai 

rangai (angl. 

Mean Rank) 

Mokytojai praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, 

ką sužino per mokymus, kuriuose dalyvauja 

kaip mokyklos atstovai 

Mokyklų 

vadovai 
615 577,32 

Mokytojai 865 856,52 

Mūsų mokyklos mokytojai patys gerai žino, 

kokių kompetencijų jiems reikia, kad jie galėtų 

sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais 

Mokyklų 

vadovai 
615 592,1 

Mokytojai 865 846,01 

Mūsų mokykloje vyrauja bloga praktika, kai 

mokytojų mokymasis yra tik jų pačių reikalas 

Mokyklų 

vadovai 
615 644,74 

Mokytojai 865 808,58 

Mūsų mokyklos mokytojai patys rodo 

iniciatyvą ugdytis jiems reikalingas 

kompetencijas 

Mokyklų 

vadovai 
615 692,72 

Mokytojai 865 774,47 

Mūsų mokyklos mokytojai negauna jokios 

naudos iš mokymų ir dalyvauja mokymuose tik 

todėl, kad mokytojų mokymasis yra formaliai 

privalomas 

Mokyklų 

vadovai 
615 699,52 

Mokytojai 865 769,64 

Mokyklos mokytojai savo kompetencijų 

tobulinimą planuoja 

Mokyklų 

vadovai 
615 701,3 

Mokytojai 865 768,37 

Mokymų organizatoriams labiau rūpi 

užsidirbti, nei realiai ko nors išmokyti 

Mokyklų 

vadovai 
615 701,31 

Mokytojai 865 768,37 

Visų vertinamųjų teiginių p<0,001; vertinamieji teiginiai lentelėje pateikiami pagal skirtumo dydį (mažėjimo 

prasme) 

 

Analogiškos situacijos yra ir su mokytojų pasisakymais apie tai, kad mokytojų mokymasis yra 

tik jų pačių reikalas; mokytojai patys rodo iniciatyvą ugdytis jiems reikalingas kompetencijas; 

mokytojai negauna jokios naudos iš mokymų ir dalyvauja mokymuose tik todėl, kad mokytojų 
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mokymasis yra formaliai privalomas, tačiau čia vertinimų vidutinių rangų skirtumas nėra itin didelis, 

nors statistiškai reikšmingas.  

Tik dėl dviejų kompetencijų įgijimo konteksto vertinamųjų požymių (mokytojai savo 

kompetencijų tobulinimą planuoja ir mokymų organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, nei realiai ko 

nors išmokyti) vertinimų vidutinių rangų skirtumas yra sąlyginai nedidelis (67,06 ir 67,07) ir mokyklų 

vadovų nuomonė, nors ir labiau kritiška nei mokytojų, bet yra panaši. 

Analizuojant tyrimo duomenis iš kitos perspektyvos, mokyklų vadovų nuomonės nuo 

mokytojų vertinimų taip pat reikšmingai skiriasi (žr. 29 lentelę). Mokyklų vadovai reikšmingai 

tvirčiau įsitikinę, kad lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui panaudojamos racionaliai, nors 

mokytojai tuo labai abejoja (p<0,001, vertinimų vidutinių rangų skirtumas yra lygus 305,30). Taip 

pat ženkliai skiriasi mokyklų vadovų ir mokytojų vertinimai dėl kai kurių kitų kompetencijų įgijimo 

konteksto vertinamųjų požymių. Pavyzdžiui, mokytojai nelinkę sutikti su vadovų tvirtinimais, kad 

mokyklos vadovai teigiamai vertina mokytojus, kurie sistemingai tobulina savo kvalifikaciją 

(p<0,001, vertinimų vidutinių rangų skirtumas yra lygus 249,26), lėšos mokytojų kompetencijų 

tobulinimui skirstomos skaidriai (p<0,001, vertinimų vidutinių rangų skirtumas yra lygus 240,46), 

mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų išsakomus mokymosi poreikius (p<0,001, vertinimų 

vidutinių rangų skirtumas yra lygus 235,94), mokytojai, kai jiems pritrūksta kurios nors srities darbui 

reikalingų kompetencijų, nebijo kreiptis į mokyklos vadovybę, kuri yra pasirengusi padėti jų įgyti 

(p<0,001, vertinimų vidutinių rangų skirtumas yra lygus 203,74). 

 

29 lentelė. Kompetencijų įgijimo kontekstas, kuriam labiau linkę pritarti mokyklų vadovai 

(palyginimas 2 nepriklausomose imtyse Mann-Whitney kriterijumi) 

Teiginiai 
Respondentų 

grupės 

Respondentų 

skaičius (N) 

Vidutiniai 

rangai (angl. 

Mean Rank) 

Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

panaudojamos racionaliai 

Mokyklų 

vadovai 
615 866,33 

Mokytojai 865 561,03 

Mokyklos vadovai teigiamai vertina 

mokytojus, kurie sistemingai tobulina savo 

kvalifikaciją 

Mokyklų 

vadovai 
615 886,18 

Mokytojai 865 636,92 

Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

skirstomos skaidriai 

Mokyklų 

vadovai 
615 881,04 

Mokytojai 865 640,58 

Mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių 

mokytojų išsakomus mokymosi poreikius 

Mokyklų 

vadovai 
615 878,4 

Mokytojai 865 642,46 
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Mokytojai, kai jiems pritrūksta kurios nors 

srities darbui reikalingų kompetencijų, 

nebijo kreiptis į mokyklos vadovybę, kuri 

yra pasirengusi padėti jų įgyti 

Mokyklų 

vadovai 
615 859,58 

Mokytojai 865 655,84 

Mūsų mokykloje yra sudarytos geros 

sąlygos tobulinti kompetenciją 

Mokyklų 

vadovai 
615 856,87 

Mokytojai 865 657,76 

Mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, 

kokių kompetencijų mokytojams reikia 

Mokyklų 

vadovai 
615 848,8 

Mokytojai 865 663,5 

Mokyklos vadovai padeda atrinkti 

mokymus atsižvelgdami į mokytojų 

poreikius 

Mokyklų 

vadovai 
615 843,64 

Mokytojai 865 667,17 

Mokyklos vadovai su mokytojais 

sistemingai diskutuoja mokytojų profesinio 

tobulėjimo klausimais (per bendruomenės 

susirinkimus ir kitomis progomis) 

Mokyklų 

vadovai 
615 838,97 

Mokytojai 865 670,49 

Mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai 

jiems yra priimtiniausi 

Mokyklų 

vadovai 
615 829,81 

Mokytojai 865 677 

Mokyklos vadovai atrenka ir siūlo 

mokytojams pačias reikalingiausias 

kompetencijų tobulinimosi temas 

Mokyklų 

vadovai 
615 800,67 

Mokytojai 865 697,72 

Esu patenkintas mokymų organizavimo 

praktika egzistuojančia mūsų mokykloje 

Mokyklų 

vadovai 
615 793,53 

Mokytojai 865 702,79 

Mokyklos mokytojai savo kompetencijų 

tobulinimą derina su mokyklos vadovybės 

vykdoma mokytojų profesinio tobulinimo 

politika 

Mokyklų 

vadovai 
615 788,41 

Mokytojai 865 706,44 

Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų 

Mokyklų 

vadovai 
615 787,49 

Mokytojai 865 707,09 

Mūsų mokykla yra besimokanti 

organizacija 

Mokyklų 

vadovai 
615 779,33 

Mokytojai 865 712,89 

Mokyklos mokytojų kompetencijų 

tobulinimas susijęs su ugdymo turinio 

kaita 

Mokyklų 

vadovai 
615 774,59 

Mokytojai 865 716,26 

Visų vertinamųjų teiginių p<0,001; vertinamieji teiginiai lentelėje pateikiami pagal skirtumo dydį (mažėjimo 

prasme) 
 

Tyrimo duomenys apskaičiavus juos minėto Mann-Whitney neparametrinio kriterijaus dviems 

nepriklausomoms imtims testu rodo, kad analogiška situacija yra kai lyginami ir kitų mokytojų ir 
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mokyklų vadovų vertinimai dėl kitų kompetencijų įgijimo konteksto atskirų požymių. Statistiškai 

reikšmingi skirtumai nustatyti, tiesa su šiek tiek mažesniu vertinimų vidutinių rangų skirtumu, 

lyginant tokius požymius kaip mūsų mokykloje yra sudarytos geros sąlygos tobulinti kompetenciją, 

mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, kokių kompetencijų mokytojams reikia, mokyklos vadovai 

padeda atrinkti mokymus atsižvelgdami į mokytojų poreikius, mokyklos vadovai su mokytojais 

sistemingai diskutuoja mokytojų profesinio tobulėjimo klausimais (per bendruomenės susirinkimus ir 

kitomis progomis), mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su mokytojais, kokie mokymosi metodai 

jiems yra priimtiniausi, mokyklos vadovai atrenka ir siūlo mokytojams pačias reikalingiausias 

kompetencijų tobulinimosi temas, esu patenkintas mokymų organizavimo praktika egzistuojančia 

mūsų mokykloje, mokyklos mokytojai savo kompetencijų tobulinimą derina su mokyklos vadovybės 

vykdoma mokytojų profesinio tobulinimo politika, mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų. Čia visur statistinio reikšmingumo lygmuo taip pat yra labai 

aukštas (p<0,001), o vertinimų vidutinių rangų skirtumas svyruoja nuo 199,11 iki 80,40) 

Mažiausias mokytojų kompetencijų įgijimo konteksto vertinamųjų požymių vertinimų 

vidutinių rangų skirtumas yra vertinant tokius požymius kaip mūsų mokykla yra besimokanti organizacija 

(66,44) ir mokyklos mokytojų kompetencijų tobulinimas susijęs su ugdymo turinio kaita (58,33). Tik šiais 

dviem vertinamaisiais mokytojų kompetencijų įgijimo konteksto požymiais mokytojų ir jų mokyklų 

vadovų nuomonės yra artimiausios, nors nuomonių skirtumas ir išlieka statistiškai reikšmingas 

(p<0,001).  

Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo duomenys rodo dialogo, susijusio su mokytojų 

kompetencijų ugdymu, mokyklose stoką ir bandymą į mokytojų kompetencijos reiškinį žiūrėti 

išskirtinai tik iš savo profesinės veiklos (mokytojo arba mokyklos vadovo) perspektyvų. 
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4. Kaip vertinti dabartines mokytojų kompetencijas? Kokybinio tyrimo 

rezultatai  

4.1. Kokių kompetencijų mokytojams trūksta?  

Šis kokybinio tyrimo konstruktas analizuoja pirmąjį probleminį klausimą – kaip švietimo 

specialistai vertina ir apibūdina didaktines ir bendrąsias mokytojo kompetencijas? Atsakant į šį 

klausimą, buvo atliekama turinio analizė, išskiriant kategorijas ir subkategorijas su jas 

iliustruojančiais teiginiais (28 lentelė). Remiantis tyrimo dalyvių įžvalgomis galima teigti, kad 

mokėjimas mokytis ir autentiškos mokymosi aplinkos kūrimas yra vienos svarbiausių mokytojų 

kompetencijų, pasak švietimo specialistų. Įdomu, tai, kad švietimo specialistai, kaip ir mokyklų 

vadovai - ugdymo karjerai kompetenciją vertina kaip vieną mažiau svarbių.  

Diskutuodami apie didaktinių ir bendrųjų gebėjimų vertinimą, informantai pabrėžė, kad „nėra 

vieningos sistemos, ir mes blaškomės tarp prioritetų bei neturime ilgalaikės krypties“ (Dalia). Visų 

lygmenų specialistai sutarė, jog mokytojo kompetencijos ir požiūris į jas priklauso nuo „mokyklos 

kultūros“, „mokymo stiliaus“ ir turėtų priklausyti nuo „individualių mokytojo poreikių, tačiau 

dažniau suveikia mokyklos vadovo užduotas tonas kas svarbu“ (Vytautas). Įdomu tai, kad tiek 

nacionalinio lygmens, tiek ir viešojo sektoriaus atstovai sutinka, jog „praktikoje mokinių rezultatai 

yra atskaitos taškas mokytojo kompentecijų vertinimui“ (Marytė). Mokytojo kompetencijų būklė 

Lietuvoje buvo vertinama remiantis praktiniu darbu su mokytojais. Tyrimo rezultatai rodo, kad 

švietimo specialistai mokytojų kompetencijas pagal pačio mokytojo požiūrį į savo kompetencijas. 

Remiantis tyrimo rezultatais, galima daryti išvadą, kad jeigu mokytojas nerimtai žiūri į savo 

kompetencijas, nemoka jų apibrėžti ir pagrįsti, tai dažniausiai jo kompetencijos turės trūkumų. 

Tyrimo dalyviai įžvelgia mokytojų kompetencijų stoką ir spragas, teigdami jog „mokytojai mažai 

dėmėsio skiria savo profesijai“ (Dalia). Ji taip pat pabrėžia, kad „mokytojai labai retai savo darbe 

naudojasi atliktais empiriniais tyrimais jų darbo srityje, arba jais visai nesidomi“. Viešojo sektoriaus 

atstovas Vytautas pritarė, kad „mokytojai net nemoka apsibrėžti savo mokymo filosofijos, savo 

pagrindo, kuriuo grindžiamas mokymas“. 

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad švietimo specialistai neįžvelgia esminių skirtumų tarp lyties 

ar amžiaus,  vertindami mokytojo kompetencijas. Nors įžvelgia tam tikrus skirtumus, kaip jaunesnių 

mokytojų imlumas naujovėms, tačiau bendrai vertinant neišskyrė esminių skirtumų.  

Diskusijos metu buvo aptarti ir kiekybinio tyrimo rezultatai susiję su kompetencijų vertinimu. 

Kiekybinio tyrimo rezultatai parodė, kad vadovai vertindami savo institucijos mokytojų turimas 

kompetencijas iš visų didaktinių kompetencijų išskiria ugdymo(si) (dalyko) turiio planavimo, udymo 

(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo ir mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo ir vertinimo 

kompetencijas, kurias vadovų teigimu, jų mokyklos mokytojai turi arba turi aiškiai išreikštas. Šią 
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tendenciją švietimo specialistai vertino, kaip „teisingą“ tendenciją remiantis jų patirtimi darbu su 

mokytojais. „Būtų keista jei tyrimo rezultatai rodytų ką kitą“ teigė Dalia, viešojo sektoriaus atstovė. 

Kiti tyrimo dalyviai taip pat nebuvo „nustebę“ šiais rezultatais. Tačiau, apatardami kitą tendenciją 

kiekybinio tyrimo rezultatuose – kai tarp mokyklos vadovų vyrauja nuomonė mažiausiai vertinama 

ugdymo karjerai kompetenciją – įžvelgia sąvokų nesusipratimą, arba nesupratimą. Švietimo skyriaus 

atstovė Dainora teigia, kad „galbūt vadovai netiksliai žino kas yra ta kompetencija ir ją galimai 

neteisingai supranta, nes tai viena iš svarbių kompetencijų ir švietimo dokumentuose“. Todėl įdomu 

ateities tyrimuose panagrinėti sąvokų sampratą tiek iš vadovų tiek ir mokytojų pusės.  Švietimo 

skyriaus atstovė Gražina, apibendrina, kad „ugdymas karjerai ir taip dažniausiai primesta kam nors 

mokykloje, todėl galimai vadovai nemato prasmės vertinti tai kaip kiekvieno mokytojo 

kompetencijos kaip prioritetinės“. Vytautas pritaria ir antrina, jog „visada dedi prioritetus ten už ką 

mažiausiai atsirūgtų, o mokymosi rezultatai šiuo atveju yra svarbiau mokyklų vadovams, nes juos 

galima pamatuoti“. Apibendrinant ir atsakant į pirmąjį kokybinio tyrimo klausimą, tyrimo rezultatai 

parodė, jog švietimo specialistai vienodai vertina mokytojo didaktines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

30 lentelė. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų vertinimą iliustruojantys teiginiai 
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Filosofija lemia 

kompetencijų 

svarbą 

Mokyklos kultūra iš esmės lemia kokios kompetencijos svarbios tos mokyklos mokytojams. 

Tai paremta filosofiniu pagrindu, atsirenkant kas svarbu mokyklos kokybės gerinimui 

(Marytė). 

Aš manau, kad mokymo stilius diktuoja kokios mokytojo kompetencijos yra svarbios ir 

kurios nueina į antrą planą (Vytautas). 

Mokėjimas 

mokytis ir 

autentiškos 

mokymosi 

aplinkos kūrimas 

Svarbiausios mokytojo komptencijos turi būti sietinos su mokėjimu mokytis, ir atsirinkti 

informaciją, kuri yra svarbi tau (Vytautas). 

Savirefleksija ir autentiškos aplinkos kūrimas. Jas vertinčiau, kaip vienas svarbiausių 

mokytojo kompetencijų. Per tiek metų vis dar negebame to daryti efektyviai (Dalia). 

Vienos mokytojos ekspertės „papkė“ atestatinei komisijai nelygi kitos mokyklos ir 

mokytojos „papkei“ nors vertinama tai pačiai kategorijai ir pagal tas pačias 

kompetencijas,  nes tai priklauso nuo to kaip moka mokytis ir tobulėti patys mokytojai 

(Dainora). 

Mokytojo amžius 

ir geografija ir 

lytis 

Mokytojo amžius gali būti rodiklis taikant IT sistemas mokymo procese. Dažnai jaunesni 

mokytojai imliau domisi ir naudoja naujausias technologijas. Taip pat ir atviriau renkasi 

nuotoliniu būdu siūlomas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Tą tendenciją pastebime 

savo darbe su savo klientais (Vytautas). 

Mokytojų kompetencijų lygis nemažai priklauso ir nuo geografijos, tai yra kurioje 

vietovėje – kaimo ar miesto mokytojas dirba. Ne paslaptis, kad kaimuose trūksta jaunų 

mokytojų, bei prieiga prie kvalifikacijos tobulinimo ne visada užtikrinama ir vadovų 

(Janina). 
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Mokytojo amžius yra svarbus, bet nebūtinai senesni mokytojai prasčiau dirba. Tačiau 

pastebime, kad tie mokytojai, kurie dirba su žemesnių klasių mokiniais yra labiau imlūs ir 

žingeidūs informacijai ir naujovėms (Dalia). 

Dažniausiai lytis neturi įtakos mokytojų kompetencijų lygiui, bet vyrai dažniau nori žinoti 

ką išmoks ir kokias kompetencijas įgis rinkdamiesi kvalifikacijos tobulinimo kursus 

(Vytautas). 

Mokyklos 

rezultatai kaip 

lemiantis veiksnys 

vertinimui 

Vadovas dažniausiai paduoda toną, kokios kompetencijos yra vertinamos ir reikalingos 

mokyklai (Janina). 

Kompentencijų lygis priklauso ir nuo mokyklos rezultatų – kokie mokyklos kokybės 

rodikliai (Marytė). 

Pagal mokyklos įsivertinimo rodiklių modelį, mokyklos įsivertina kokiose srityse atitinka 

kokybės rodiklius ir kuriuose turi pasitempti. Pagal tai galime teigti, kad mokyklos 

rezultatai yra lemiantis veiksnys kompetencijų vertinimui mokyklose. Mokyklos, kurios 

gali pasilyginti su kitomis mokyklomis, ir yra auksčiau, jų mokytojų kompetencijos 

dažniausia irgi efektyvesnės (Janina). 

 

 

4.2. Kaip mokytojai įgyja kompetencijas? 

Atrojo konstrukto – didaktinių ir bendrųjų gebėjimų įgijimas – probleminis klausimas buvo: kaip 

švietimo specialistų požiūriu įgyjamos mokytojo kompetencijos ir kokias sąsajas jos turi su mokytojo 

kvalifikacija? Diskusijos metu dalyviai aptarė kompetencijų įgijimą, mokytojo ir vadovo vaidmenį 

kompetencijoms įgyti, bei veiksnius lemiančius kompetencijų įgijimą. Analizuojant tyrimo duomenis 

(29 lentelė) išryškėjo dvi pagrindinės tendencijos: a) mokytojo kompetencijų nuoseklus įgijimas yra 

ir turi būti tiesioginė mokytojo prievolė, ir b) kompetencijų įgijimą lemia mokytojo iniciatyva ir 

demonstruojamas noras jas įgyti. 

31 lentelė. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įgijimą iliustruojantys teiginiai 

Kategorijos Subkategorijos  Iliustruojantys teiginiai 

Didaktinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

įgijimas 

Tiesioginė 

prievolė 

nuosekliam 

įgijimui 

Rūpintis savo kaip mokytojo kompetencijos įgijimu yra tiesioginė mokytojo 

prievolė (Dalia).  

Kompetencijų įgijimą vertinu kaip privalomą mokytojams, ir tai yra kaip 

privalomasis vartojimas-nuolatos jas įgyti (Vytautas). 

Mokytojas dažnai tikisi, kad „manimi kažkas turi pasirūpinti“, tačiau tai yra 

asmeninė atsakomybė tas kompetencijas įgyti (Janina). 

Pritarčiau, kad mokytojas turi ir privalo įgyti reikalingas kompetencijas, 

kurios yra svarbios jo dalykui, ir žinoma bendrosios kompetencijos 

(Dainora). 

Ne vadovas, o mokytojas tiesiogiai atsakingas už savo kompetencijas ir jų 

lygį, vadovas tik turi padėti sudaryti sąlygas jas įgyti ir tobulinti (Marytė).  

Ne visas kompetencijas mokytojas gali turėti iš karto. Jos įgyjamos nuolatos, 

nuolatos ir tobulinamos, ir tuo rūpinasi pirmiausia pats mokytojas 

(Gražina). 
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Tiek mokytojai tiek ir vadovai mano, kad sudalyvavus vienoje ar kelių 

akademinių valandų mokymuose, seminaruose ar programose, įgis 

kompetencijas. Taip jos dažniausiai aprašytos seminaro programoje kaip 

siekiniai, tačiau žinodami kaip įgyjamos kompetencijos, turime suprasti, kad 

tai neįmanoma. Turi būti nuoseklus ir ilgalaikis kompetencijų įgijimas o ne 

trumpalaikis kursų lankymas pliuso užsidėjimui (Janina). 

Mokytojo 

iniciatyva 

Kompetencijos keičiasi, ir priklausomai nuo klasės, ir mokyklos poreikio, 

mokytojas turėtų ir dažnai rodo iniciatyva įgyti vieną ar kitą kompetenciją. 

Tačiau ar galima per vieną seminarą įgyti kompetenciją? Abejočiau. Bet 

iniciatyva visada jau yra gerai (Vytautas). 

Dažniau mokytojai rodo iniciatyvą įgyti vieną ar kitą kompetenciją. Galbūt 

dėl to, kad jie suinteresuoti išlaikyti savo kvalifikaciją ar neprarasti turimos 

kategorijos (Gražina). 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad mokytojų kompetencijos įgyjamos mokytojų asmeninės atsakomybės 

pagrindu. Tai reikštų, kad kompetencijų žemas lygmuo taip pat lieka mokytojo asmenine atsakomybe. 

Tačiau diskusijos dalyviai pabrėžia, kad mokyklos vaidmuo kompetencijų įgijimui visgi vaidina tam 

tikrą vaidmenį: „vadovas užduoda toną kas yra svarbu mokyklai“ (Vytautas). Tarp kompetencijų 

įgijimo veiksnių tyrimo dalyviai minėjo klasės poreikius, mokyklos prioritetus ir mokytojo asmeninį 

interesą. Kalbant apie mokytojo asmeninį interesą, dalyviai, kurie vykdo mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo kursus teigė, kad „ne visada jie renkasi tik pliusui užsidėti mokymus, mūsų turimais 

duomenimis, apie 15% dalyvių netgi neima pažymėjimų, kuriuos mes duodame“ (Vytautas). Tai 

rodo, kad dalis mokytojų renkasi mokymus dėl turinio ir galima teigti, dėl kompetencijų įgijimo. 

Švietimo skyriaus atstovė Dainora pritaria, kad „mokytojai dažnai ieško patys galimybių 

kompetencijoms tobulinti, tačiau ne visada sėkmingai geba identifikuoti kokių kompetencijų jiems 

trūksta“. Tyrimo dalyviai mato ir pozityvių mokytojų kompetencijų įgijimo pavyzdžiu, kai „susiduria 

su problemine situacija klasėje ir ieško būdų kompetencijoms įgyti“ (Dalia).  

Atsakant į probleminį šio konstrukto klausimą, galime teigti, jog tyrimo rezultatai rodo švietimo 

specialistų sutarimą dėl kompetencijų įgijimo kaip mokytojo iniciatyvos ir atsakomybės pagrindu, ir 

pabrėžia nuoseklų kompetencijų tobulinimą o ne fragmentišką. 

 

4.3. Kaip tobulinti mokytojų kompetencijas? 

Trečiojo konstrukto – didaktinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikis – buvo 

analizuojamas remiantis diskusijoje aptartomis temomis kaip tobulinimo poreikį lemiantys veiksniai, 

mokytojo ir vadovo vaidmuo kompetencijų tobulinimui, bei įžvalgomis apie kompetencijų 

tobulinimo problemas. Šis konstruktas buvo orientuotas į probleminį kokybinio tyrimo klausimą - 

Kaip nustatomas kompetencijų tobulinimo poreikis, remiantis švietimo specialistų įžvalgomis?  

Tyrimo rezultatai rodo, kad švietimo specialistai įžvelgia mokytojo kompetencijų tobulinimo 

sistemos problemas. Švietimo specialistai vienbalsiai sutarė, kad mokytojų kompetencijų ugdymas 
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yra tobulintinas (30 lentelė). Vienos pagrindinių problemų, remiantis tyrimo duomenimis, išskiriamos 

mokytojo kompetencijas reglamentuojančiuose dokumentuose interpretacijos laisvę, nes „kiekvienas 

supranta skirtingai kas yra ta lyderystė“ (Dainora). 

Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikis „dabar yra formuluojamas pagal temas 

bet ne turinį“ (Gražina). Švietimo specialistai mano, kad vertėtų kreipti dėmesį ne tik į patį poreikį, 

bet ir kaip tas poreikis patenkinamas, užtikrinant tobulinimo kokybę. Diskutuojant kaip pamatuoti 

tobulinimo kursų kokybę, viešojo sektoriaus specialistai pažymėjo, kad „dažniausiai geresnių 

mokymų kaštai yra didesni ir jie brangiau kainuoja, ko nesivada sau mokykla gali leisti, tad renkasi 

tuos, kurie lengvai prieinami ir nėra investuojama į kokybę“ (Vytautas). Kita viešojo sektoriaus 

atstovė Dalia antrina, kad „įpirkimas yra svarbus“.  

 

32 lentelė. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį iliustruojantys teiginiai 

Kategorijos Subkategorijos  Iliustruojantys teiginiai 

Didaktinių 

ir bendrujų 

kompetencij

ų 

tobulinimo 

poreikis 

Decentralizavim

as poreikio 

formulavime 

Vyrauja „baimės atmosfera“ tarp vadovų ir mokytojų, nes bijoma, kad iš 

viršaus nuleistas poreikis tam tikroms kompetencijoms guls ant jų pečių 

(Dalia). 

Mokykla turi turėti aiškų planą kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimui 

(Janina). 

Poreikis tobulinimui turi būti formuojamas ir formuluojamas „iš apačios į 

viršų“ principu, kai mokytojai diktuoja kas tobulintina (Vytautas). 

Tam, kad mokytojas diktuotų poreikį, turi gebėti ir gerai išmanyti 

savirefleksijos principus, bet manau jiems to dažnu atveju trūksta, nes 

nespėja (Dalia). 

Dokumentai mūsų (švietimo) sistemoje yra tvarkingi, tačiau juose gausu 

interpretacijos, kuri kaip matome duoda netolygius rezultatus tiek poreikio 

formavime tiek ir pačiose kompetencijose (Marytė).  

Mokytojų 

kompetencijų 

vertinimo 

pokyčiai 

Mokytojo kompetencijų vertinimas turėtų būti atviresnis ir su skaidresne 

komunikacija (Gražina). 

Siūlyčiau vertintojus turėti taip pat kaip vadovų atestacijoje – tuos pačius, 

tam kad suvienodinti reikalavimus ir išvengti per didelės interpretacijos 

dokumentuose (Vytautas). 

Jeigu nebūtų kategorijų kvotų, būtų lengviau (Dalia). 

Dar kyla klausimas, ar tėvai galėtų įsijungti į mokytojų vertinimą, ir tapti 

aktyvesniais vertinimo nariais? Tai galėtų būti idėja tobulinimui mokytojų 

kompetencijos vertinimo (Dainora). 

Mokytojų kompetencijos turėtų būti vertinamos instituciniu lygmeniu, nes 

kiekvienos mokyklos poreikiai yra skirtingi, todėl svarbus mokyklos 

įsivertinimas (Janina).  

Siūlyčiau ir mokytojų peratestavimo galimybę mažinant „papkių“ ir segtuvų 

kiekį (Vytautas). 

Kvalifikacinė kategorija neturėtų būti iki gyvos galvos (Gražina). 
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Kompetencijų 

tobulinimo 

individualizavim

as 

Reikia žiūrėti į tobulinimo kokybę ir turinį, tam kad mokytojas ekspertas 

nesirinktų per lengvų ar per žemas kompetencijas teikiančius mokymus ir 

tobulinimo kursus (Dainora). 

 

Kadangi vykdome kompetencijų tobulinimą nacionaliniu lygmeniu, matome, 

kad vyksta didelis filtravimas. Kai kuriose savivaldybės turi viduje nusimatę 

prioritetus, juo vadiname neformaliais susitarimais. Pavyzdžiui mažesnių 

miestų savivaldybės su savo švietimo centrais yra susitarę kokius kursus 

organizuoti ir prioritetą teikia jų švietimo centrų veiklai o ne „iš šalies“ 

organizuojamiems mokymams (Vytautas). 

 

 

  

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad švietimo specialistai mano, kad mokytojų kompetencijos 

turi būti skirstomos ir pagal kvalifikacines kategorijas: „skirtingoms kategorijoms turi būti skirtingi 

reikalavimai, tačiau kompetencijos turi būti tos pačios. Jos skiriasi tik „gyliu“ ir išsamumu“ (Marytė).  

Tyrimo metu buvo aptarti ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Kiekybinio tyrimo rezultatai parodė, kad 

mokyklų vadovai svarbiausiais prioritetais išskiria kūrybingumo ir inovatyvumo, pokyčių valdymo, 

savikontrolės ir streso valdymo kompetencijų tobulinimą, o mažiausiai svarbios kompetencijos 

išskirtos kaip bendradarbiavimo ir komunikacines kompetencijas. Švietimo specialistai tokias 

tendencijas vertino kaip „savaime suprantamas“. Tyrimo rezultatai nenustebino todėl, kad remiantis 

švietimo specialistų patirtimi, tarp mokytojų ir mokyklos vadovų vyrauja tokia nuomonė, kad 

„bendrosios kompetencijos kaip bendradarbiavimas yra tokia kompetencija, kurią visi moka, tad jos 

tobulinti nereikia“ (Dalia). Jai antrino ir Švietimo skyriaus savivaldybės lygmenyje atstovė Dainora, 

kuri teigė, kad „tai nueina į antrinį planą dėl to, kad „ant bangos“ yra kitos kompetencijos, tokios kaip 

mokinių pasiekimų vertinimas“.  

Taip pat, kiekybinio tyrimo duomenys parodė, kad mokytojai mato svarbiausius tobulinimo 

poreikius naujų technologijų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei mokinių motyvavimo ir 

pagalbos mokiniui kompetencijoms. Kokybinio tyrimo rezultatai rodo, kad švietimo specialistai 

patvirtina šios tendencijos realumą. Ši tendencija argumentuota pragmatiškai, nes „tai įeina į 

tiesiogines mokytojo pareigas“ (Dalia). O tai, kad naujų technologijų valdymo kompetencija 

išskiriama kaip svarbiausia mokytojams, švietimo specialistai aiškina kaip „poreikį apsiginti nuo 

„smartfonų“ naudojimosi ne pamokos tikslams“ (Dainora) kai mokiniai naršo socialinius tinklus 

pamokų metu. Pagalbos mokiniui kompetencijos svarbą švietimo specialistai argumentuoja, kaip 

vieną didžiausių šiandienos mokytojų problemų – „nemokėjimas tvarkytis su konfliktinėmis 

situacijomis, nemokėjimas spręsti problemų klasėje ir panašiai“ (Janina). Kiti specialistai antrina, kad 

„mokyklos struktūra iš esmės yra tokia, kuri geba paslėpti mokyklose viduje esamas problemas taip 

kad išorė nesužinotų, bet nemokant jų spręsti“ (Vytautas). Tai leidžia manyti, kad švietimo 

specialistai tarp svarbiausių mokytojo kompetencijų (pirmasis kokybinio tyrimo konstruktas) išskiria 

ir pagalbos mokiniui kompetenciją. 
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Apibendrinant, tyrimo rezultatai parodė, kad švietimo specialistai vienodai vertina mokytojų 

kompetencijų svarbą, tobulinimo poreikį ir jų įgijimą. Švietimo specialistai apibrėžia mokytojo 

asmeninę atsakomybę už kompetencijas, turint mokyklos vadovą tik kaip „paduodantį toną“. 

Apibendrindami visą tyrimą galime teigti, kad tobulinant mokytojų kompetencijų ugdymo sistemą 

politikos formuluotojai turėtų atsižvelgti į šiuos svarbiausius tyrimo rezultatus: 

 Mokyklų vadovai savęs įsivertinimo proceso nemato kaip svarbaus. Natūraliai kyla klausimai 

– kaip realiai vyksta mokytojų veiklos įsivertinimas, kaip apie įsivertinimo rezultatus kalbasi 

mokyklų vadovai su savo mokyklų mokytojais, kas realiai mokyklose daroma po įsivertinimo 

proceso ir t.t. 

 Mokytojai, svarbiausiomis didaktinėmis kompetencijomis įvardija šias: pagalbos teikimo 

mokantis ir mokinių motyvavimo; mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių atpažinimo; mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo 

kompetencijas, o mažiausiai svarbiomis: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) – bei 

profesinės veiklos tyrimo kompetencijas.  

 Lyderystė iš dalies tapatinama tik su mokyklos vadovu direktoriumi. Lyderystės 

kompetencijos svarbos vertinimuose mokyklų direktorių pavaduotojai ir ugdymo skyrių 

vedėjai yra šiek tiek skeptiški. Po daugybės ilgamečių vykusių Lietuvoje lyderystės projektų 

mokyklose lyderystės kompetencija vertinama labai rezervuotai. 

 Mokytojų nuomone, svarbiausios bendrosios kompetencijos yra šios: asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis; bendradarbiavimo ir komunikacinė; kūrybingumo ir inovatyvumo; 

savikontrolės ir streso valdymo ir pasitikėjimo savimi kompetencijos, mažiausiai svarbiomis 

– tarpkultūrinė, lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijos.  

 Mokinių ugdymas karjerai Lietuvoje nepakankamas. Mokyklų vadovai nemato šios 

kompetencijos svarbos bei neplanuoja šios kompetencijos tobulinimo poreikio. 

 Nėra aišku kas yra mokykloje ugdymo skyriaus vedėjas – kokios jo funkcijos, tai daugiau 

„vienišas vilkas“ ar „darbinis arklys“ – tarpinė grandis tarp mokyklos vadovo ir mokytojo.  

 Nėra aiškios mokyklų vadovų vadybinės kompetencijos. Jų vertinimuose nesutampa tai, ką 

jie nori tobulinti su tuo, ką iš esmės reikėtų tobulinti. Dažniausiai tobulinimui renkamasi tai, 

kas yra vertinama kaip puiki esama situacija. Tobulinimuisi parenkamos tos kryptys, kuriose 

yra „garantuota sėkmė“. Kai kurie tobulinimui klausimai ir kompetencijos renkamos tokios, 

kurios „nuspėjamos intuityviai“, tarsi projektuojama, ko galėtų reikėti ateityje, tarsi bandoma 

spėti. 

 Nustatyta, kad mokytojai, svarbiausius tobulinimo poreikius mato: mokinių pasiekimų ir 

pažangos pripažinimo bei vertinimo; pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo 

kompetencijų srityje, nors šios kompetencijos buvo pažymėtos kaip išreikštos ir aiškiai 
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išreikštos. Naujųjų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo 

kompetencijos srityje, ši kompetencija buvo mažiau išreikšta, todėl akivaizdus jos tobulinimo 

poreikis. Atkreiptinas dėmesys, kad mokytojai nemato didelio poreikio tobulinti šias 

didaktines kompetencijas: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo kompetencija); 

profesinės veiklos tyrimo kompetencijos, nors jos buvo įvertintos kaip mažiau išreikštos.  

 Mokytojų nuomone, būtina tobulinti šias bendrąsias: savikontrolės ir streso valdymo; 

kūrybingumo ir inovatyvumo; pasitikėjimo savimi ir asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencijas. Tuo tarpu mažiausiai svarbiais prioriteto tvarka pažymi šių 

kompetencijų: tarpkultūrinės; lyderystės; bendradarbiavimo ir komunikacinės ir komandinio 

darbo tobulinimo poreikį savo profesinėje veikloje, neatsižvelgiant į tą faktą, kad 

tarpkultūrinė, lyderystės kompetencijos buvo vertinamos kaip mažiausiai išreikštos, tačiau jų 

tobulinimo poreikis mokytojams nėra aktualus.  

Mokyklų vadovų vertinimai pagal jų turimas kategorijas nesiskiria. Kyla klausimas – kokia 

vadybinės kategorijos prasmė? 
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Išvados ir rekomendacijos 

 

Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadas dėl (i) dabartinių mokytojų kompetencijų, (ii) 

kompetencijų tobulinimo poreikio ir (iii) kompetencijų tobulinimo sistemos plėtros gairių bei pateikti 

rekomendacijas. 

 

Išvados 

1. Svarbiausios didaktinės ir bendrosios kompetencijos. Atliktas kiekybinis tyrimas leidžia išskirti 

svarbiausias didaktines ir bendrąsias kompetencijas: 

1.1. Mokytojai, svarbiausiomis didaktinėmis kompetencijomis įvardija šias: pagalbos teikimo 

mokantis ir mokinių motyvavimo (ypatingai mokytojai, dirbantys progimnazijoje ir jaunimo 

mokyklose); mokinių stiprybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo); 

mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo kompetencijas, o mažiausiai svarbiomis: 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) bei profesinės veiklos tyrimo kompetencijas.  

1.2. Mokytojų nuomone, svarbiausios bendrosios kompetencijos yra šios: asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis; bendradarbiavimo ir komunikacinė; kūrybingumo ir inovatyvumo; savikontrolės 

ir streso valdymo ir pasitikėjimo savimi kompetencijos, mažiausiai svarbiomis – tarpkultūrinė, 

lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijos. 

1.3. Mokytojai, dirbantys pradinės, vidurinės ir jaunimo mokyklose, dažniau nei kiti, tyrime 

dalyvavę, pripažįsta kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencijos svarbą; savikontrolės ir streso 

valdymo kompetencijos svarbą labiau akcentuoja mokytojai, dirbantys jaunimo mokykloje ir 

gimnazijoje/licėjuje. 

1.4. Išskirtina lyderystės kompetencija, kuri iš dalies tapatinama tik su mokyklos vadovu 

direktoriumi. Mokyklų direktorių pavaduotojai ir ugdymo skyrių vedėjai lyderystės kompetenciją 

vertino šiek tiek skeptiški, rezervuotai. 

 

2. Kompetencijų tobulinimo poreikis. Atlikti kiekybinis ir kokybinis tyrimai sudaro sąlygas išskirti 

turimas mokytojų kompetencijas ir tobulinimo poreikius: 

2.1. Mokytojai vertindami savo turimas kompetencijas iš visų didaktinių kompetencijų išskiria kaip 

labiausiai turimas: pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo, mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas, kurias, mokytojų teigimu, jie turi arba turi aiškiai išreikštas. 

 

2.2. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė leidžia teigti, kad mokytojai ir mokyklų vadovai, 

svarbiausius tobulinimo poreikius didaktikos srityje mato: mokinių pasiekimų ir pažangos 
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pripažinimo bei vertinimo; pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencijų, nors 

šios kompetencijos buvo pažymėtos kaip išreikštos ir aiškiai išreikštos. Taip pat naujųjų technologijų 

(įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo kompetencijos srityje, be to, ši kompetencija 

buvo ir mažiau išreikšta, todėl akivaizdus jos tobulinimo poreikis. Atkreiptinas dėmesys, kad 

mokytojai bei mokyklų vadovai nemato didelio poreikio tobulinti šias didaktines kompetencijas: 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo kompetencija); profesinės veiklos tyrimo kompetencijos, 

nors jos buvo įvertintos kaip mažiau išreikštos.  

 

2.3. Mokytojai vertindami savo turimas kompetencijas iš visų bendrųjų kompetencijų išskiria kaip 

turimas: bendradarbiavimo ir komunikacinę, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, 

informacijos valdymo, komandinio darbo ir lankstumo, gebėjimo prisitaikyti) kompetencijas. Tuo 

tarp mažiausiai išreikštomis yra profesinės veiklos, lyderystės, ugdymo karjerai, savikontrolės ir 

streso valdymo, tarpkultūrinė, pokyčių valdymo kompetencijos. Atkreiptinas dėmesys, kad kuo yra 

aukštesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo lyderystės ir kritinio mąstymo kompetencijos 

mažiau išreikštos. 

2.4. Mokytojai, kurių kvalifikacinė kategorija yra ekspertas, dažniau nei kiti mokytojai turi aiškiai 

išreikštas bendradarbiavimo ir komunikacinę, komandinio darbo, lyderystės, pasitikėjimo savimi, 

kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencijas. 

2.5. Tyrimo respondentų (mokytojų ir mokyklų vadovų) nuomone, būtina tobulinti šias bendrąsias 

kompetencijas: savikontrolės ir streso valdymo; kūrybingumo ir inovatyvumo. Ekspertai kokybinio 

tyrimo metu taip pat išskyrė kompetencijų grupę, susijusią su konflikto valdymu klasėje, kaip 

ypatingai svarbią. Mokytojai bei mokyklų vadovai, mažiausiai svarbiomis, tobulinimo poreikio 

prasme, pažymi šias kompetencijas: tarpkultūrinės komunikacijos; bendradarbiavimo ir 

komunikacinė. Taip pat, prie mažiausiai svarbių priskirtinos lyderystės bei komandinio darbo 

kompetencijos. Pažymėtina, kad tarpkultūrinė bei lyderystės kompetencijos buvo vertinamos kaip 

mažiausiai išreikštos, tačiau jų tobulinimo poreikis mokytojams nėra aktualus. 

2.6. Tyrimo metu išryškėjo kompetencijų poreikis pagal turimą mokytojo kvalifikaciją: 1) mokinių 

skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo) kompetencijos 

tobulinimo poreikis ypatingai aktualaus mokytojams, kurie neturi kvalifikacijos; 2) ugdymo(si) 

aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijos tobulinimo poreikis ženkliai 

svarbesnis mokytojams, kurie turi eksperto kategoriją; 3) naujųjų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) valdymo kompetencijos tobulinimo poreikis yra svarbesnis 

mokytojams, kurie turi jaunesniojo mokytojo kategoriją. 

2.7. Mokytojai mano, kad jie praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, ką sužino per mokymus, kuriuose 

dalyvauja kaip mokyklos atstovai, tačiau mokyklų vadovai linkę abejoti ir su tuo nesutinka. 
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3. Kompetencijų tobulinimo sistemos vystymas. Atliktų tyrimų rezultatų lyginimas bei analizė 

leidžia formuluoti išvadas dėl mokytojų kompetencijų tobulinimo: 

3.1. Remiantis ekspertų kokybinio tyrimo rezultatais, galime teigti, kad mokytojo kompetencijų 

nuoseklus įgijimas yra ir turi būti tiesioginė mokytojo prievolė, tačiau turi būti nustatomas realus 

poreikis (susietas su mokyklos veiklos tikslais) ir kompetencijų kėlimui turi būti sudaromos 

pakankamos sąlygos, pažymėtinas finansinis ir fizinis (geografinis) prieinamumas. 

3.2. Kompetencijų ugdymo ir vertinimo procesą apsunkina visuotinai apibrėžto kompetencijų turinio 

žodyno nepakankamumas; mokytojo kompetencijas reglamentuojančiuose dokumentuose egzistuoja 

plati interpretacijos laisvė. Remiantis kokybinio tyrimo rezultatais, galime teigti, kad ugdymo karjerai 

(profesinio orientavimo) ir lyderystės kompetencijos gali būti mokytojų mažiau vertinamos dėl 

laisvesnio sąvokų interpretavimo ir aiškaus sąvokų turinio įtvirtinimo stokos.  

3.3. Mokytojų apklausos dėl kompetencijų prioretizavimo rezultatai sudaro prielaidas teigti, jog 

mokytojai stokoja sisteminio požiūrio į kompetencijų kompleksus bei nemato aiškių tarpusavio sąsajų 

(pavyzdžiui, mokinių motyvavimo ir ugdymo karjerai kompetencijų ženkli takoskyra, kai mokinio 

karjeros planavimas sudaro sąlygas motyvuoti mokinius). 

3.4. Mokyklos kompetencijų vystymo mechanizmas veikia autonomiškai ir sąlyginai izoliuotai nuo 

bendrosios valstybės švietimo sistemos bei strateginių prioritetų. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimo poreikis formuluojamas ne pagal turinį, o pagal temas, kurios interpretuojamos 

savarankiškai; nėra aiškiai apibrėžti kompetencijų tobulinimo ir valstybės prioritetų siekimo sąryšio 

vertinimo mechanizmai. 

3.5. Tyrime dalyvavę respomdentai (tiek mokytojai, tiek mokyklų vadovai) mano, kad mokymų 

organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, nei realiai ko nors išmokyti. 

3.6. Mokyklų vadovai yra įsitikinę, kad lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui panaudojamos 

racionaliai, nors mokytojai tuo labai abejoja. 

3.7. Mokyklos mokytojų kompetencijų tobulinimas stokoja sisteminio vientisumo: 

3.7.1. Kompetencijų įgijimą lemia mokytojo iniciatyva ir demonstruojamas noras jas įgyti, tačiau  

kompetencijų žemas lygmuo taip pat lieka mokytojo asmenine atsakomybe. 

3.7.2. Mokyklų vadovai savęs įsivertinimo proceso nemato kaip svarbaus, atitinkamai, 

kvestionuotinas mokytojų veiklos įsivertinimo procesas, mokyklų vadovų ir mokytojų komunikacija, 

grįžtamasis ryšys. 

3.7.3. Nėra aiškios mokyklų vadovų vadybinės kompetencijos. Vadovų vertinimuose nesutampa tai, 

ką jie nori tobulinti su tuo, ką iš esmės reikėtų tobulinti. Dažniausiai tobulinimui renkamasi tai, kas 

yra vertinama kaip puiki esama situacija. Tobulinimuisi parenkamos tos kryptys, kuriose yra 

„garantuota sėkmė“. Kai kurie tobulinimui klausimai ir kompetencijos renkamos tokios, kurios 
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„nuspėjamos intuityviai“, tarsi projektuojama, ko galėtų reikėti ateityje, tarsi bandoma spėti. 

Pažymėtina, kad mokyklų vadovų vertinimai pagal jų turimas vadybines kategorijas nesiskiria.  

3.7.4. Vadovai bendrąsias kompetencijas linkę priskirti savaime įgytoms, t.y. jas mažiau vertina negu 

didaktines. 

3.7.5. Iš tyrimo duomenų neišryškėja aiški ugdymo skyriaus vedėjo vieta mokyklos struktūroje, pagal 

ugdymo skyrių vedėjų atsakymus jų vertinimai neretai išsiskiria iš kitų mokyklų vadovų vertinimų; 

taip pat jų vertinimai skiriasi ir nuo mokytojų vertinimų. 

 

 

Rekomendacijos  

1. Siekiant tobulinti kompetencijų poreikio nustatymo procesus, kompetencijų vertinimui yra svarbus 

žodyno suformavimas, kuris pasižymėtų vieningu sutarimu dėl kompetencijų turinio nustatymo, 

apribojant interpretavimo galimybes. 

2. Siekiant kryptingo kompetencijų tobulinimo mechanizmo vystymo, tikslinga:  

2.1. Mokyklos lygmeniu aiškiai apibrėžti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, juos sieti su 

valstybės švietimo prioritetiniais bei savivaldybės strateginiais tikslais ir numatomais rezultatais. 

2.2. Ugdyti mokyklos vadovybės strateginio valdymo įgūdžius, skiriant ypatingą dėmesį 

organizacijos veiklos aplinkos analizei ir strateginių tikslų formulavimui, aplinkos ir savęs 

įsivertinimo bei kompetencijų tobulinimo mechanizmo panaudojimo mokyklos veiklos tikslams 

pasiekti gebėjimus.  

2.3. Sudaryti sąlygas mokykloms gauti pagalbą: 1) įvardijant konkrečios mokyklos vaidmenį 

valstybės švietimo sistemoje ir veiklos sąsajas su valstybės bei lokalios bendruomenės prioritetais; 2) 

įvertinant kompetencijų tobulinimo poreikius, atsižvelgiant į valstybės/ savivaldybės/ bendruomenės 

poreikius; moksleivių savybes; mokytojų turimas kompetencijas; 3) tobulinamų kompetencijų 

diegimo kasdieninėje veikloje rezultatų vertinimą siejant su mokyklos veiklos rezultatais; 4) nustatant 

naujus poreikius pagal gautus rezultatus. 

3. Siekiant kompetencijų tobulinimo paslaugų kokybės užtikrinimo, būtina numatyti lankstesnius 

finansinius mechanizmus, lengvinančius mokytojų pasirinkimo galimybes toblini savo 

kompetencijas.  
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1 PRIEDAS. Kompetencijų įgijimo konteksto klausimynas 

 

Žemiau yra pateikiamas teiginių sąrašas. Prašome atsakyti, ar sutinkate/nesutinkate su kiekvienu iš 

šių teiginių. Atsakymas žymimas įrašant ženklą „X“ į atitinkamą kvadratėlį. Kuo didesnį kvadratėlį 

pažymite, tuo labiau pritariate konkrečiam teiginiui. Jei pažymite patį mažiausią kvadratėlį, vadinasi, 

visiškai nesutinkate su teiginiu. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite tik vieną kvadratėlį. 

 

Ar sutinkate? 

 

Visiškai nesutinku     Visiškai 

sutinku                    

 
Mokymosi poreikiai ir jų identifikavimas 

 

Mūsų mokyklos mokytojai patys gerai žino, kokių 

kompetencijų jiems reikia, kad jie galėtų sėkmingai 

dirbti su šiuolaikiniais mokiniais 
 

                                                

Mokyklos vadovybė nuolat domisi ir stebi, kokių 

kompetencijų mokytojams reikia  

 

                                                

Mokyklos vadovybė (direktorius, pavaduotojai) su 

mokytojais sistemingai diskutuoja mokytojų profesinio 

tobulėjimo klausimais (per bendruomenės susirinkimus 

ir kitomis progomis) 

 

                                                

Mokyklos vadovybė (direktorius, pavaduotojai) 

atsižvelgia į pačių mokytojų išsakomus mokymosi 

poreikius 

 

                                                

Mokymosi iniciatyva 

     
Mokyklos mokytojai patys rodo iniciatyvą ugdytis 

jiems reikalingas kompetencijas 

 

                                                

Mokyklos mokytojai savo mokymosi iniciatyvą yra 

linkę derinti su mokyklos vadovybės vykdoma 

mokytojų profesinio tobulinimo politika 

 

                                                

Mokymosi turinys 

 

Mūsų mokyklos mokytojų mokymosi turinį diktuoja 

pokyčiai vykstantys atskirose disciplinose, švietimo 

sistemoje ir visuomenėje 
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Mokyklos vadovybė (direktorius, pavaduotojai) atrenka 

ir siūlo pačias reikalingiausias mokymų temas   

 

                                                

Esu tikras, kad mūsų mokykloje mokytojai mokosi to, 

ko reikia šiuolaikiniam mokytojui 

 

                                                

Mūsų mokyklos mokytojai paprastai turi savo 

profesinio tobulėjimo programas ir mokosi sistemingai 

 

                                                

Mokymosi apimtys 

 
Esu įsitikinęs, kad savo profesinėje srityje mokyklos 

mokytojai tobulėja ir mokosi pakankamai   

 

                                                

Mokymosi metodų atranka 

 
Mokyklos vadovybė domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai jiems yra 

priimtiniausi 
 

                     

Mokyklos vadovybė (direktorius, pavaduotojai) atrenka 

mokymus atsižvelgdama ir į mokytojams priimtinas 

mokymosi formas (metodus)   
 

                                      

Mokymų organizatoriai 

 

Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo pakankamai 

daug mokytojams naudingų temų, tai yra akredituotų 

institucijų siūlomi mokymai atitinka mūsų mokyklos 

mokytojų mokymosi poreikius 
 

                     

Esu tikras, kad dauguma mokymų organizatorių labiau 

stengiasi užsidirbti, nei realiai ko nors išmokyti 
 

                     

Mokymosi ir darbo derinimas 

 

Mokytojai pakankamai lengvai gali suderinti savo 

pagrindinį darbą ir mokymąsi (dėl vykimo į mokymus 

nekyla didelių problemų, mokymai organizuojami 

tinkamu laiku, mokymų metu vieni mokytojai 

pavaduoja kitus) 
 

                     

Mokymosi rezultatų vertė 

 

Mokytojai praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, ką sužino 

per mokymus, kuriuose dalyvauja kaip mokyklos 

atstovai  
 

                     

Dauguma mokymų, kuriuose teko dalyvauti mūsų 

mokyklos mokytojams jiems padėjo tapti efektyvesniais 

savo profesinėje srityje   
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Dauguma mokymų, kuriuose teko dalyvauti mūsų 

mokyklos mokytojams įgalino juos sėkmingiau dirbti su 

šiuolaikine mokinių karta 
 

                     

Mokymosi sistemos skaidrumas 

 

Mokymosi galimybės mūsų mokykloje yra paskirstomos 

teisingai, į mokymus vyksta tie, kam tuo metu jų 

labiausia reikia 
 

                     

Mokymosi kultūra mokykloje 

 

Mūsų mokyklą galėčiau pavadinti mokykla, kurioje 

sistemingai ir noriai mokosi ne tik mokiniai, bet ir 

mokytojai 
 

                     

Pas mus mokykloje mokytojų bendruomenėje yra įprasta 

dalintis žiniomis, parsivežtomis iš įvairių mokymų   
 

                     

Labiausia vertiname tuos mokytojus, kurie patys nuolat  

mokosi ir tobulėja  
 

                     

Mūsų mokykloje nuolat besimokančius mokytojus 

labiau gerbia kolegos 
 

                     

Mūsų mokykloje vyrauja atmosfera, kai mokytojai 

mokosi vieni iš kitų ir taip tobulėja savo profesinėje 

srityje 

 

                     

Mokytojai, kai jiems pritrūksta kurios nors srities darbui 

reikalingų kompetencijų, nebijo kreiptis į mokyklos 

vadovybę, kuri yra pasirengusi padėti jų įgyti 

 

                     

Bendras mokymosi sistemos vertinimas 

 

Esu patenkintas mokymų organizavimo praktika 

egzistuojančia mūsų mokykloje 

 

                     

Esu įsitikinęs, kad mūsų mokykloje vyrauja bloga 

praktika, kai mokytojų mokymasis yra tik jų pačių 

reikalas 

 

                     

Daugumos mūsų mokyklos mokytojų mokymąsi galima 

pavadinti atsitiktiniu, tai yra jie kartais nuvyksta į 

siūlomus mokymus ir mokosi negalvodami apie tai, ko 

jiems iš esmės reikia 

 

                     

Mūsų mokyklos mokytojai negauna jokios naudos iš 

mokymų ir dalyvauja mokymuose tik todėl, kad 

mokytojų mokymasis yra formaliai  privalomas 
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2 PRIEDAS. Klausimynas mokyklų vadovams 

ANKETA 
 

 

Gerbiami mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai,  

 

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti Lietuvos mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų lygį, 

siekiant optimizuoti lėšų, skiriamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, panaudojimą. Tyrimo 

užsakovas – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Tyrimą atlieka Mykolo Romerio universiteto tyrėjų 

komanda.  

Tyrimo užsakovams svarbu įtraukti mokyklas ir mokytojus į mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

sistemos tobulinimą. Todėl atsakant į klausimus kviečiame pateikti kuo objektyvesnį, realią situaciją 

atspindinį atsakymą.  

Anketa yra ANONIMINĖ. Niekur neprašoma nurodyti vardo ir pavardės. Tyrėjus domina 

bendra situacija Lietuvos mokyklose. Tyrėjai įsipareigoja saugoti duomenų konfidencialumą.       

 

 

NEPALIKITE SPRĘSTI KITIEMS, KOKIAS KOMPETENCIJAS IR KAIP TURI 

UGDYTIS JŪSŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI. 
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I. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įsivertinimas 

 

1. Žemiau yra pateikiamas teisės aktuose minimų mokytojų kompetencijų sąrašas. Įvertinkite 

kiekvieną, kiek apskritai išvardintos kompetencijos yra svarbios Lietuvos mokytojams. 

Jeigu manote, kad šalia išvardintų yra dar mokytojams labai svarbių kompetencijų, jas 

galite įrašyti ir įvertinti sąrašo pabaigoje. 

 

Didaktinės kompetencijos Svarb

i 

Nežinau

/ galbūt 

Nesvarb

i 

 

1. Mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių atpažinimo) kompetencija 
○ ○ ○ 

2. Pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ 

3. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo kompetencija 
○ ○ ○ 

4. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo kompetencija ○ ○ ○ 

5. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo 

kompetencija 
○ ○ ○ 

6. Mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei 

vertinimo kompetencija 
○ ○ ○ 

7. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ 

8. Profesinės veiklos tyrimo kompetencija ○ ○ ○ 

9. Ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) kompetencija ○ ○ ○ 

10. Naujų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, 

programų) valdymo kompetencija 
○ ○ ○ 

11. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 

12. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 

Bendrosios kompetencijos 
Svarb

i 

Nežinau

/ galbūt 

Nesvarb

i 

 

13. Bendradarbiavimo ir komunikacinė kompetencija ○ ○ ○ 

14. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

15. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ 

16. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija  ○ ○ ○ 

17. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

18. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ 

19. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ 

20. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ 

21. Kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencija ○ ○ ○ 

22. Savikontrolės ir streso valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

23. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 
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24. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 
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2. Įvertinkite kiekvieną kompetenciją apibendrindami savo mokyklos mokytojų turimas 

kompetencijas. Jeigu manote, kad šalia išvardintų yra dar labai svarbių Jūsų mokyklos 

mokytojų turimų kompetencijų, jas galite įrašyti ir įvertinti sąrašo pabaigoje. 

 

Didaktinės kompetencijos Turi 

aiškiai 

išreikšta

s 

Tur

i 

Nežina

u/ 

Sunku 

paakyti 

Netur

i 

Nėra 

aktualu 

mūsų 

mokykloj

e 

1. Mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. Pagalbos teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

3. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio 

ir situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

5. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

6. Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

7. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

8. Profesinės veiklos tyrimo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

9. Ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

10. Naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

11. Kita 

....................................................................

........ 

○ ○ ○ ○ ○ 

12. Kita 

....................................................................

........ 

○ ○ ○ ○ ○ 

Bendrosios kompetencijos 

Turi 

aiškiai 

išreikšta

s 

Tur

i 

Nežina

u/ 

Sunku 

paakyti 

Netur

i 

Nėra 

aktualu 

mūsų 

mokykloj

e 

13. Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

14. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

15. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

16. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija  
○ ○ ○ ○ ○ 

17. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

18. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 
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19. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

20. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

21. Kūrybingumo ir inovatyvumo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

22. Savikontrolės ir streso valdymo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

23. Kita 

....................................................................

........ 

○ ○ ○ ○ ○ 

24. Kita 

....................................................................

........ 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

3. Įvertinkite kiekvieną kompetenciją apibendrindami savo mokyklos mokytojų turimų 

kompetencijų tobulinimo poreikį. Jeigu manote, kad šalia išvardintų yra dar labai svarbių 

Jūsų mokyklos mokytojams aktualių, tobulintinų kompetencijų, jas galite įrašyti ir įvertinti 

sąrašo pabaigoje. 

 

Didaktinės kompetencijos Labai 

dideli

s 

Dideli

s 

Vidutiniška

s 

Maža

s 

Labai 

maža

s 

1. Mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. Pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

3. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio 

ir situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

5. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

6. Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

7. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

8. Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

9. Ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

10. Naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

11. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

12. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Bendrosios kompetencijos 
Labai 

dideli

s 

Dideli

s 

Vidutiniška

s 

Maža

s 

Labai 

maža

s 

13. Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

14. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

15. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

16. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija  
○ ○ ○ ○ ○ 

17. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

18. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

19. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

20. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

21. Kūrybingumo ir inovatyvumo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

22. Savikontrolės ir streso valdymo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

23. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

24. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

II. Kompetencijų įgijimo (mokymosi) kontekstas  

Žemiau yra pateikiamas teiginių sąrašas. Prašome  įvertinti kiekvieną teiginį.  

Teiginiai 

 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku 

1. Mūsų mokyklos mokytojai patys gerai žino, kokių 

kompetencijų jiems reikia, kad jie galėtų sėkmingai 
○ ○ ○ 

2. Mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, kokių 

kompetencijų mokytojams reikia 
○ ○ ○ 

3. Mokyklos vadovai su mokytojais sistemingai 

diskutuoja mokytojų profesinio tobulėjimo klausimais 

(per bendruomenės susirinkimus ir kitomis progomis) 

○ ○ ○ 

4. Mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų 

išsakomus mokymosi poreikius 
○ ○ ○ 

5. Mokyklos mokytojai patys rodo iniciatyvą ugdytis 

jiems reikalingas kompetencijas 
○ ○ ○ 

6. Mokyklos mokytojai savo kompetencijų tobulinimą 

derina su mokyklos vadovybės vykdoma mokytojų 

profesinio tobulinimo politika 

○ ○ ○ 

Teiginiai 

 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku 

7. Mokyklos mokytojų kompetencijų tobulinimas 

susijęs su ugdymo turinio kaita  
○ ○ ○ 

8. Mokyklos vadovai atrenka ir siūlo pačias 

reikalingiausias kompetencijų tobulinimosi temas   
○ ○ ○ 
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9. Mokyklos mokytojai savo kompetencijų tobulinimą 

planuoja 
○ ○ ○ 

10. Mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai jiems yra 

priimtiniausi 

○ ○ ○ 

11. Mokyklos vadovai padeda atrinkti mokymus 

atsižvelgdami  į mokytojų poreikius  
○ ○ ○ 

12. Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų 
○ ○ ○ 

13. Mokymų organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, nei 

realiai ko nors išmokyti 
○ ○ ○ 

14. Mokykloje yra sudarytos sąlygos tobulinti 

kompetenciją 
○ ○ ○ 

15. Mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus pritaikau 

praktiškai 
○ ○ ○ 

16. Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui skirstomos 

skaidriai 
○ ○ ○ 

17. Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

panaudojamos racionaliai 
○ ○ ○ 

18. Mūsų mokykla yra besimokanti organizacija ○ ○ ○ 

19. Mokyklos vadovai vertina mano kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 

20. Mokininiai vertina mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 

21. Mokinių tėvai vertina mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 

22. Mokytojai, kai jiems pritrūksta kurios nors srities 

darbui reikalingų kompetencijų, nebijo kreiptis į 

mokyklos vadovybę, kuri yra pasirengusi padėti jų 

įgyti 

○ ○ ○ 

23. Esu patenkintas mokymų organizavimo praktika 

egzistuojančia mūsų mokykloje 
○ ○ ○ 

24. Mūsų mokykloje vyrauja bloga praktika, kai 

mokytojų mokymasis yra tik jų pačių reikalas 
○ ○ ○ 

25. Daugumos mūsų mokyklos mokytojų mokymąsi 

galima pavadinti atsitiktiniu 
○ ○ ○ 

26. Jokios naudos iš mokymų negaunu ir dalyvauju 

mokymuose tik todėl, kad mokytojų mokymasis yra 

formaliai  privalomas 

○ ○ ○ 

 

 

III. Demografiniai klausimai 

- Jūsų mokyklos vietovė: (prašome pažymėti tik vieną langelį)  

1. Kaimas ar kaimo vietovė (mažiau nei 3 000 gyventojų)  ○ 

2. Miestelis (nuo 3 000 iki 15 000 gyventojų)    ○ 

3. Miestas (nuo 15 000 iki 100 000 gyventojų)    ○ 

4. Didmiestis (Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai)   ○ 
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5. Vilnius       
 ○ 

2. Įrašykite savivaldybės pavadinimą, kuriai priklauso jūsų mokykla 
_____________________ 

 

3. Jūsų mokyklos tipas: (prašome pažymėti tik vieną langelį) 

1. Pradinė mokykla   ○ 

2. Pagrindinė mokykla   ○ 

3. Progimnzija   ○ 

4. Vidurinė mokykla   ○ 

5. Gimnazija / licėjus  ○ 

6. Jaunimo mokykla   ○ 

7. Profesinė mokykla   ○ 

4. Jūsų mokykloje vykdomos ugdymo programos: (galima žymėti kelis variantus) 

1. Pradinio ugdymo  ○ 

2. Pagrindinio ugdymo  ○ 

3. Vidurinio ugdymo  ○ 

4. Specialaus ugdymo  ○ 

5. Negormalaus ugdymo  ○ 

6. Kita (įrašykite) 

............................................................................................................................................. 

 

 

5. Jūsų pareigos yra: (prašome pažymėti tik vieną langelį) 

1. Mokyklos direktorius    ○ 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  ○ 

3. Ugdymo skyriaus vedėjas   ○ 

 

6. Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas metais: ______________ 

7. Jūsų vadybinio darbo stažas metais: ______________ 

8. Jūsų vadybinė kategorija: 

1. Pirmoji  ○ 

2. Antroji  ○ 

3. Trečioji  ○ 

4. Neatestuotas ○ 

9. Jūsų lytis: 

Vyras  ○ 

Moteris ○ 

 

10. Jūsų amžius (įrašykite, kiek šiuo metu Jums yra metų): ____ 
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Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime sėkmės ! 
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3 PRIEDAS. Klausimynas mokytojams 

ANKETA 

 

 

Gerbiami mokytojai,  

 

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti Lietuvos mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų lygį, 

siekiant optimizuoti lėšų, skiriamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, panaudojimą. Tyrimo 

užsakovas – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Tyrimą atlieka Mykolo Romerio universiteto tyrėjų 

komanda.  

Tyrimo užsakovams svarbu įtraukti pačius mokytojus į mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

sistemos tobulinimą. Todėl atsakant į klausimus kviečiame pateikti kuo objektyvesnį, realią situaciją 

atspindinį atsakymą.  

Anketa yra ANONIMINĖ. Jūsų pateikti atsakymai bus apibendrinami taikant statistinius 

įverčius. Tyrėjus domina bendra situacija Lietuvoje. Tyrėjai įsipareigoja saugoti duomenų 

konfidencialumą.  

 

 

NEPALIKITE SPRĘSTI KITIEMS, KOKIAS KOMPETENCIJAS IR KAIP TURITE UGDYTIS. 
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I. Didaktinių ir bendrųjų kompetencijų įsivertinimas 

 

4. Žemiau yra pateikiamas teisės aktuose minimų mokytojų kompetencijų sąrašas. Įvertinkite 

kiekvieną, kiek apskritai išvardintos kompetencijos yra svarbios Lietuvos mokytojams. 

Jeigu manote, kad šalia išvardintų yra dar mokytojams labai svarbių kompetencijų, jas 

galite įrašyti ir įvertinti sąrašo pabaigoje. 

 

Didaktinės kompetencijos Svarb

i 

Nežinau

/ galbūt 

Nesvarb

i 

 

25. Mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių atpažinimo) kompetencija 
○ ○ ○ 

26. Pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ 

27. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo kompetencija 
○ ○ ○ 

28. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo kompetencija ○ ○ ○ 

29. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo 

kompetencija 
○ ○ ○ 

30. Mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei 

vertinimo kompetencija 
○ ○ ○ 

31. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ 

32. Profesinės veiklos tyrimo kompetencija ○ ○ ○ 

33. Ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) kompetencija ○ ○ ○ 

34. Naujų technologijų (įrenginių, programinės įrangos, 

programų) valdymo kompetencija 
○ ○ ○ 

35. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 

36. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 

Bendrosios kompetencijos 
Svarb

i 

Nežinau

/ galbūt 

Nesvarb

i 

 

37. Bendradarbiavimo ir komunikacinė kompetencija ○ ○ ○ 

38. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

39. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ 

40. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija  ○ ○ ○ 

41. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

42. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ 

43. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ 

44. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ 

45. Kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencija ○ ○ ○ 

46. Savikontrolės ir streso valdymo kompetencija ○ ○ ○ 

47. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 
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48. Kita 

..................................................................................................

....... 

○ ○ ○ 
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5. Įvertinkite kiekvieną savo turimą kompetenciją. Jeigu manote, kad šalia išvardintų yra 

dar labai svarbių Jūsų turimų kompetencijų, jas galite įrašyti ir įvertinti sąrašo pabaigoje. 

Didaktinės kompetencijos Turiu 

aiškiai 

išreikštas 

Turiu Nežinau/ 

Sunku 

paakyti 

Neturiu 

25. Mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo 

(specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo) 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ 

26. Pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

27. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir 

situacijų įvairovės kūrimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

28. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

29. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

30. Mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo 

bei vertinimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

31. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

32. Profesinės veiklos tyrimo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

33. Ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

34. Naujų technologijų (įrenginių, programinės 

įrangos, programų) valdymo kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

35. Kita 

............................................................................ 
○ ○ ○ ○ 

36. Kita 

............................................................................ 
○ ○ ○ ○ 

Bendrosios kompetencijos 
Turiu 

aiškiai 

išreikštas 

Turiu Nežinau/ 

Sunku 

paakyti 

Neturiu 

37. Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ 

38. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

39. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ ○ 

40. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis 

kompetencija  
○ ○ ○ ○ 

41. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

42. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

43. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ ○ 

44. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ ○ 

45. Kūrybingumo ir inovatyvumo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

46. Savikontrolės ir streso valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ 

47. Kita 

............................................................................ 
○ ○ ○ ○ 

48. Kita 

............................................................................ 
○ ○ ○ ○ 
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6. Įvertinkite kiekvienos savo kompetencijos tobulinimo poreikį. Jeigu manote, kad šalia 

išvardintų yra dar labai svarbių, Jums aktualių, tobulintinų kompetencijų, jas galite 

įrašyti ir įvertinti sąrašo pabaigoje. 

Didaktinės kompetencijos Labai 

dideli

s 

Dideli

s 

Vidutiniška

s 

Maža

s 

Labai 

maža

s 

25. Mokinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo) kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

26. Pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

27. Ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio 

ir situacijų įvairovės kūrimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

28. Ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

29. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

30. Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pripažinimo bei vertinimo 

kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

31. Dalykų integravimo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

32. Profesinės veiklos tyrimo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

33. Ugdymo karjerai (profesinio 

orientavimo) kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

34. Naujų technologijų (įrenginių, 

programinės įrangos, programų) 

valdymo kompetencija 

○ ○ ○ ○ ○ 

35. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

36. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

Bendrosios kompetencijos 
Labai 

dideli

s 

Dideli

s 

Vidutiniška

s 

Maža

s 

Labai 

maža

s 

37. Bendradarbiavimo ir komunikacinė 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

38. Informacijos valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

39. Tarpkultūrinė kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

40. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija  
○ ○ ○ ○ ○ 

41. Pokyčių valdymo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

42. Komandinio darbo kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

43. Lyderystės kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

44. Pasitikėjimo savimi kompetencija ○ ○ ○ ○ ○ 

45. Kūrybingumo ir inovatyvumo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 
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46. Savikontrolės ir streso valdymo 

kompetencija 
○ ○ ○ ○ ○ 

47. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 

48. Kita 

..................................................................

.... 

○ ○ ○ ○ ○ 
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II. Kompetencijų įgijimo (mokymosi) kontekstas  

Žemiau yra pateikiamas teiginių sąrašas. Prašome  įvertinti kiekvieną teiginį.  

Teiginiai 

 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku 

27. Žinau, kokių kompetencijų man reikia, kad galėčiau 

sėkmingai dirbti su šiuolaikiniais mokiniais 
○ ○ ○ 

28. Mokyklos vadovai nuolat domisi ir stebi, kokių 

kompetencijų mokytojams reikia 
○ ○ ○ 

29. Mokyklos vadovai su mokytojais sistemingai 

diskutuoja mokytojų profesinio tobulėjimo klausimais 

(per bendruomenės susirinkimus ir kitomis progomis) 

○ ○ ○ 

30. Mokyklos vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų 

išsakomus mokymosi poreikius 
○ ○ ○ 

31. Savo kompetencijų tobulinimą derinu su mokyklos 

vadovybės vykdoma mokytojų profesinio tobulinimo 

politika 

○ ○ ○ 

32. Mano kompetencijų tobulinimas susijęs su ugdymo 

turinio kaita  
○ ○ ○ 

33. Mokyklos vadovai atrenka ir siūlo pačias 

reikalingiausias kompetencijų tobulinimosi temas   
○ ○ ○ 

Teiginiai 

 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku 

34. Savo kompetencijų tobulinimą planuoju ○ ○ ○ 

35. Mokyklos vadovai domisi ir diskutuoja su 

mokytojais, kokie mokymosi metodai jiems yra 

priimtiniausi 

○ ○ ○ 

36. Mokyklos vadovai  padeda atrinkti mokymus 

atsižvelgdami  į mokytojų poreikius  
○ ○ ○ 

37. Mokymus organizuojančios įstaigos siūlo 

pakankamai daug naudingų temų 
○ ○ ○ 

38. Mokymų organizatoriams labiau rūpi užsidirbti, nei 

realiai ko nors išmokyti 
○ ○ ○ 

39. Mokykloje yra sudarytos sąlygos tobulinti 

kompetenciją 
○ ○ ○ 

40. Mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus pritaikau 

praktiškai 
○ ○ ○ 

41. Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui skirstomos 

skaidriai 
○ ○ ○ 

42. Lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui 

panaudojamos racionaliai 
○ ○ ○ 

43. Mano mokykla yra besimokanti organizacija ○ ○ ○ 

44. Mokyklos vadovai vertina mano kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 

45. Mano mokininiai vertina mano kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 

46. Mano mokinių tėvai vertina mano kvalifikacijos 

tobulinimą 
○ ○ ○ 
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47. Jei man pritrūksta kurios nors srities darbui 

reikalingų kompetencijų, nebijau kreiptis į mokyklos 

vadovus, kurie yra pasirengę padėti man jų įgyti 

○ ○ ○ 

48. Esu patenkintas mokymų organizavimo praktika 

egzistuojančia mūsų mokykloje 
○ ○ ○ 

49. Mūsų mokykloje vyrauja bloga praktika, kai 

mokytojų mokymasis yra tik jų pačių reikalas 
○ ○ ○ 

50. Savo kaip mokytojo mokymąsi galiu pavadinti 

atsitiktiniu 
○ ○ ○ 

51. Jokios naudos iš mokymų negaunu ir dalyvauju 

mokymuose tik todėl, kad mokytojų mokymasis yra 

formaliai  privalomas 

○ ○ ○ 

 

 

III. Demografiniai klausimai 

- Jūsų mokyklos vietovė: (prašome pažymėti tik vieną langelį)  

6. Kaimas ar kaimo vietovė (mažiau nei 3 000 gyventojų)  ○ 

7. Miestelis (nuo 3 000 iki 15 000 gyventojų)    ○ 

8. Miestas (nuo 15 000 iki 100 000 gyventojų)    ○ 

9. Didmiestis (Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai)   ○ 

10. Vilnius       
 ○ 

11. Įrašykite savivaldybės pavadinimą, kuriai priklauso jūsų mokykla 
_____________________ 

12. Jūsų mokyklos tipas (jei dirbate keliose mokyklose, pažymėkite tos mokyklos tipą, 

kurioje turite daugiausia darbo valandų): (prašome pažymėti tik vieną langelį) 

8. Pradinė mokykla   ○ 

9. Pagrindinė mokykla   ○ 

10. Progimnzija   ○ 

11. Vidurinė mokykla   ○ 

12. Gimnazija / licėjus  ○ 

13. Jaunimo mokykla   ○ 

14. Profesinė mokykla   ○ 

13. Kokiose ugdymo programose Jūs dirbate: (galima žymėti kelis variantus) 

7. Pradinio ugdymo  ○ 

8. Pagrindinio ugdymo  ○ 

9. Vidurinio ugdymo  ○ 

10. Specialaus ugdymo  ○ 

11. Neformalaus ugdymo  ○ 

12. Kita (įrašykite) 

............................................................................................................................................. 

14. Jūsų kvalifikacinė kategorija yra: (prašome pažymėti tik vieną langelį)  

1. Jaunesnysis mokytojas   ○ 

2. Mokytojas    ○ 
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3. Vyr. mokytojas    ○ 

4. Metodininkas    ○ 

5. Ekspertas   ○ 

6. Kategorijos neturiu  ○ 

 

15. Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas metais: ______________ 

 

16. Išvardinkite kokius dalykus dėstote mokykloje (jeigu nesate dalyko mokytojas, 

tuomet parašykite kokį pedagoginį darbą dirbate – pvz., esate socialinis 

pedagogas):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

 

17. Jūsų lytis: 

Vyras  ○ 

Moteris ○ 

 

18. Jūsų amžius (įrašykite, kiek jums šiuo metu yra metų): ____ 

 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime sėkmės ! 
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4 PRIEDAS. Grupinės diskusijos klausimai 

1. Kokias didaktinės kompetencijas išskirtumėte kaip svarbiausias/mažiausiai svarbias ir kodėl? 

2. Kokias bendrąsias kompetencijas išskirtumėte kaip svarbiausias/mažiausiai svarbias ir kodėl? 

3. Kaip vertinate mokyklose dirbančių mokytojų kompetencijų būklę šiandien? 

4. Ar mokytojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų lygis priklasuo nuo mokyklos tipo, 

mokytojo kvalifikacijso kategorijos, mokyklos vadovo vadybinės kategorijos, lyties ir pan?  

5. Atlikus kiekybinį tyrimą, paaiškėjo, kad vadovai vertindami savo institucijos mokytojų 

turimas kompetencijas iš visų didaktinių kompetencijų išskiria ugdymo(si) (dalyko) turinio 

planavimo (98,21 proc.), ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo (94,63 proc.) ir 

mokinių pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo (91,22 proc.) kompetencijas, kurias, 

vadovų teigimu, jų mokyklų mokytojai turi arba turi aiškiai išreikštas. Įdomu tai, kad 

bendrasis kompetencijų svarbos vertinimas ir realus kompetencijų konkrečioje institucijoje 

vertinimas svarbiausių kompetencijų aspektu – nesutampa. Kaip manote, kokios galėtų būti 

to priežastys? 

6. Trap mokyklos vadovų vyrauja nuomonė, kad pagalbos teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo kompetencija yra viena svarbiausių, o mažiausiai vertinama ugdymo karjerai 

kompetencija. Kaip vertinate tokią tendenciją? Kaip tai siejasi su 

nacionaliais/regioniniais/instituciniais švietimo prioritetais? 

7. Koks yra mokytojo/vadovo vaidmuo kompetencijų įgyjimui? 

8. Kokia yra vadybinės kvalifikacijos/mokytojo kvalifikacijos reikšmė ir kaip ji susijusi su 

kompetencijų įgijimu? 

9. Nuo ko priklauso mokytojų kompetencijų įgyjimas? 

10. Mokyklų vadovai išskiria tarpkultūrinę, lyderystės ir lankstumo kompetencijas kaip 

mažiausiai svarbias. Kokios mintys kyla? 

11. Nuo ko turi priklausyti mokytojo kompetencijų tobulinimas? 

12. Kokia mokytojo kvalifikacijos/vadovo kvalifikacijos reikšmė ir kaip ji susijusi su mokytojo 

kompetencijų tobulinimu? 

13. Kaip turi būti formuojamas kompetencijų tobulinimo poreikis? 

14. Kas atsitiktų panaikinus kvalifikacines kategorijas? 

15. Analizuojant mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį, mokyklų vadovai 

svarbiausiais prioritetais išskiria kūrybingumo ir inovatyvumo (54,31 proc.), pokyčių valdymo 

(53,33 proc.), savikontrolės ir streso valdymo (51,54proc.) kompetencijų tobulinimą. 

Mažiausiai svarbiais prioriteto tvarka nurodo bendradarbiavimo ir komunikacinės (39,35 

proc.) bei tarpkultūrinės (30,40 proc.) kompetencijos tobulinimo poreikį savo mokyklose. 

Kaip vertinate tokias tendencijas? 

16. Nustatyta, kad svarbiausius tobulinimo poreikius mokytojai mato naujų technologijų 

(įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo (54,68 proc.), mokinių pasiekimų ir 

pažangos pripažinimo bei vertinimo (51,90 proc.), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių 

motyvavimo (50,87 proc.) kompetencijų srityje. Kokios gali būti šių tendencijų priežastys? 

17. Atkreiptinas dėmesys, kad kuo yra žemesnė mokytojų kvalifikacinė kategorija, tuo naujųjų 

technologijų (įrenginių, programinės įrangos, programų) valdymo (rs= -0,072; p<0,05) 

kompetencijos tobulinimo poreikis yra didesnis.  

18. Pastebėtina, kad tarpkultūrinė, lyderystės kompetencijos buvo vertinamos kaip mažiausiai 

išreikštos (žr. 23 lentelę), tačiau jų tobulinimo poreikis mokytojams nėra aktualus.  

19. Su kuo turėtų būti susijęs mokytojų kompetencijų tobulinimas? Ugdymo turinio kaita? 

Visuomėnės kaita? 


