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Mokytojų kompetencijos –  

kaip jų ugdymą paversti Lietuvos vaikų sėkme? 

2016-2017 mokslo metais Mykolo Romerio universiteto edukologijos, vadybos ir viešojo 

administravimo mokslininkų komanda atliko tyrimą, kuriuo siekė įvertinti esamą Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojų bendrųjų ir didaktinių kompetencijų lygį. Tyrimo rezultatai parodė, kad 

negalime esamos mokytojų kompetencijų būklės vertinti atskirai nuo visos bendrojo ugdymo 

sistemos veiklos. Esama padėtis vienoje sistemos dalyje yra glaudžiai susijusi su kitų veikimu. 

Tad kodėl verta tirti mokytojų kompetencijas, ką nustatėme tyrimu ir kokias išvadas galime daryti 

interpretuodami tyrimus, atsakysime šiame straipsnyje.  

1. Kodėl verta tirti mokytojų kompetencijas? 

Tarptautiniai tyrimai, tokie kaip Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EPBO, 

angl. OECD) Tarptautinė mokinių vertinimo programa (angl. santr. PISA) susilaukia didelio 

žiniasklaidos dėmesio. Tokių tyrimų kontekste Lietuva pristatoma kaip Europos vidutiniokė, 

Lietuvos švietimo sistema esą stagnuoja ir net atsilieka nuo artimiausių kaimynių. Dažnai viešojoje 

erdvėje galime pamatyti nuomonių, kad OECD PISA ir panašūs tyrimai parodo, kad švietimo sistema 

neprisideda prie Lietuvos visuomenės ekonomikos adaptacijos prie naujausių pokyčių, tokių kaip 

vadinamoji ketvirtoji pramonės revoliucija.  

Atviros Europos sienos, nepertraukiamas, laisvai prieinamas ir nestruktūrizuotas informacijos 

srautas internete, technologinių pokyčių sparta, šiuolaikinėms darbovietėms kelianti naujus ir 

neprognozuojamus reikalavimus, kelia rimtų iššūkių viso pasaulio švietimo sistemoms. Nei mokslas, 

nei valstybė, nei mokyklų bendruomenės negali tvirtai teigti, kad žino ko reikia tam, kad prognozuoti 

kas atneš asmeninę ir profesinę sėkmę vaikams reikalauja permastyti daugelį švietimo sistemos 

aspektų. Vienas šių aspektų yra pačių mokytojų kompetencijos. Nežinodami, ko reikia, turime vaikus 

ugdyti taip, kad jie įprastų prie veikti nestruktūruotoje aplinkoje, noriai gilintųsi ir į itin 

kompleksiškas problemas ir tai gebėtų darytų efektyviai jau ankstyvame amžiuje. Akivaizdu, kad 

bendrasis ugdymas turi būti individualizuotas ir net specializuotas. Mokytojai nėra tik vykdytojai 

taikantys metodikas ir įgyvendinantys ugdymo programas, tai ypač aktualu šiandien, kaip mokytojai 

turi tapti lyderiais, motyvuojančiais vaikus rinkti mokymąsi, atpažinti, kurie alternatyvūs 

informacijos šaltiniai ir mokymosi būdai gali padėti vaikams maksimaliai realizuoti jų potencialą. 

Informacijos liberalizacija, reikalauja liberalizuoti ir bendrąjį ugdymą – visos švietimo sistemos 

mastu turime ieškoti būdų įgalinti mokytojus tapti gerėjančių švietimo rezultatų varomąją jėga. Iš 

vienos pusės permąstydami mokytojų vaidmenį – mažindami kontrolės ir priežiūros instrumentų, 

kurių mokytojai tiesiogiai negali įtakoti, iš kitos – ugdydami tas didaktines ir bendrąsias 

kompetencijas, kurios leistų tinkamai naudotis didėjančia profesine laisve. Manome, kad svarbiausias 
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dalykas, kurį mūsų tyrimas parodo yra tai, jog sėkminga mokytojų kompetencijų ugdymo sistema nėra 

įmanoma be kitos dedamosios – kompetencijų modelio įdiegimo į visą bendrojo ugdymo sistemos 

valdymą. Kitu atveju, nepriklausomai nuo to, ko mokytojus mokysime – visos įgytos žinios ir įgūdžiai 

teliks akademinėmis patirtimis, kurios klasėse neras pritaikymo. 

2. Kas dalyvavo tyrime? 

Pagrindinę tyrimo dalį sudarė apklausa, kurią papildė grupinė ekspertų diskusija. Per diskusiją 

siekėme tiksliau interpretuoti mūsų gautus duomenis. Apklausėme daugiau kaip 1,4 tūkst. mokytojų 

ir mokyklų vadovų. Mokytojams ir mokyklų vadovams davėme panašius klausimynus, tačiau 

mokytojų prašėme įvertinti save, o mokyklų vadovus (direktorius, direktorių pavaduotojus ir ugdymo 

skyrių vedėjus) – įvertinti jų mokykloje dirbančių mokytojų kompetencijas bendrai. Tyrime dalyvavo 

615 bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir 865 mokytojai iš visos Lietuvos. Sudarydami imtį siekėme, 

apklausti mokytojus iš viso Lietuvos (1 lentelė), dirbančių skirtingo dydžio gyvenamosiose vietovėse 

(2 lentelė), skirtingų tipų mokyklose (3 lentelė) ir dėstančių skirtingus dalykus (4 lentelė). Taip pat 

mokytojų klausėme apie jų įgytą įšsilavinimą (78 proc. mokytojų yra baigę laipsnį suteikiančias, 

bakalauro ar magistro studijas), ugdymo programas, kuriose dirba (5 lentelė), amžių (amžius varijavo 

nuo 23 iki 69 metų, vidutinis respondentų amžius 48 metai, standartinis nuokrypis – 10 metų), lytį 

(moterys sudarė 92 proc. respondentų). Mokyklų vadovų taip pat klausėme apie jų turimas vadybines 

kategorijas (6 lentelė). Taip pat klausėme ir apie pedagoginio darbo stažą bei mokytojų kvalifikacines 

kategorijas. 

 

1 lentelė. Respondentai pagal apskritis, kuriose yra jų mokyklos. 

Apskritis, 

kurioje yra 

mokykla 

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 

 

2 lentelė. Respondentai pagal gyvenamųjų vietovių dydį, kuriose yra jų mokyklos. 

Vietovė Mokyklų vadovai Mokytojai 

n proc. n proc. 

Kaimas ar kaimo vietovė (mažiau nei 3000 

gyventojų) 

171 27,80 237 27,40 
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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 

 

3 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal jų 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 

Progimnazija 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 

Nenurodė 7 1,14 12 1,39 

 

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

Dalykai 

 

Mokytojai 

n 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 

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 
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Neatsakė/ nenurodė 168 19,42 

 

 

 

5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal ugdymo programas 

Ugdymo programa Mokytojai 

n proc. 

Pradinio ugdymo 220 25,43 

Pagrindinio ugdymo 499 57,69 

Vidur          Vidurinio ugdymo 378 43,70 

Specialaus ugdymo 60 6,94 

Neformaliojo vaikų švietimo 102 11,79 

 

6 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų vadybinės kategorijos 

Vadybinė kategorija n proc. 

Pirmoji 77 12,52 

Antroji 313 50,89 

Trečioji 142 23,09 

Neatestuotas 76 12,36 

Nenurodė 7 1,14 

 

3. Kokius klausimus uždavėme? 

Tiek mokytojų, tiek mokyklų vadovų klausimynuose buvo trys klausimų blokai: mokytojų 

didaktinių ir bendrųjų kompetencijų svarbos, esamo lygmens ir tobulinimo poreikio vertinimo 

klausimai (1 blokas), kompetencijų įgijimo (mokymosi) konteksto vertinimo klausimai (2 blokas) ir 

demografinių respondentų charakteristikų klausimai (3 blokas).  

Pirmąjį diagnostinį bloką sudarė trys klausimai apie mokytojų (i) didaktinių ir bendrųjų 

kompetencijų svarbos, (ii) esamo lygmens ir (ii) tobulinimo poreikio vertinimai. Atskiruose 

klausimuose respondentams buvo pateikti tie patys didaktinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašai. 

Pirmajame klausime prašėme respondentus įvertinti išvardintų kompetencijų svarbą mokytojo darbui. 

Antrasis ir trečiasis klausimyno klausimai buvo formuluojami skirtingai mokytojams ir mokyklų 

vadovams. Antrajame klausime mokytojų prašėme įvertinti savo turimų kompetencijų lygį, o vadovų 

įvertinti bendrą padėtį jų mokykloje. Panašiai, trečiajame klausime prašėme mokytojų įvertinti kokį 

kiekvienos kompetencijos ugdymo poreikį turi patys mokytojai, o vadovų prašėme įvertinti bendrai 

jų mokyklos mokytojų poreikį ugdyti vienas ar kitas kompetencijas. 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, 
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 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). Šiuo metu Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose, kuriuose apibrėžiamos mokytojų 

bendrosios kompetencijos, nėra remiamasi tarptautiniu mastu pripažintais kompetencijų žodynais, 

tuo tarpu Hay/McBer yra pasaulyje plačiai taikoma bendrųjų kompetencijų klasifikacija (žodynas).  

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

Suformulavome 26 teiginius ir prašėme respondentus nurodyti ar jie su tais teiginiais sutinka, iš dalies 

sutinka arba nesutinka tam, kad įvertintume šiuos mokytojų kvalifikacijos kėlimo aspektus: 

 kaip nustatomas mokymosi poreikis, 

 kas inicijuoja mokymus, 

 koks yra mokymosi turinys kompetencijų ugdymo kontekste, 

 kokios yra mokymosi apimtys,  

 kaip parenkami mokymosi metodai, 

 kaip organizuojami mokymai, 

 kokia yra mokymosi vertė 

 kaip mokytojai vertina dabartinės sistemos skaidrumą, 

 kokia yra mokymosi kultūra mokykloje,  

 koks yra bendras mokymosi sistemos vertinimas. 

Trečiajame klausimų bloke pateikėme klausimus, kurie leido mums nustatyti respondentų 

demografines charakteristikas.  

 

4. Ką atradome?  

Vadovų požiūris į kompetencijų ugdymą – homogeniškas visoje Lietuvoje 

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

pavaduotojai ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjai – buvo vieningi. 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 
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kritiškiau vertina racionalų lėšų mokytojų kompetencijų tobulinimui panaudojamą; mokyklos vadovų 

pasirengimą padėti mokytojui įgyti kompetencijas reikalingas konkrečios srities darbui atlikti ir 

skaidrų lėšų mokytojų kompetencijų tobulinimui paskirstymą mokyklose. Vienu iš vertintų konteksto 

požymių išsiskyrė mokyklų vadovų vyrų ir moterų požiūriai – vadovai vyrai labiau linkę sutikti nei 

vadovės moterys, dėl mokyklų vadovų atrenkamų ir siūlomų mokytojams pačių reikalingiausių 

kompetencijų tobulinimuisi temų. 

Šis nuomonių homogeniškumas mus verčia daryti prielaidą, kad mokyklų vadovų vadybinės 

kategorijos nedaro jokios įtakos tam, kaip jie vertina mokyklos mokytojų kompetencijų padėtį. Ši 

įžvalga, vėliau plačiai aptarta ekspertų, mus verčia daryti išvadą, kad vadybinės kategorijos kaip 

vadovų kompetencijų apibūdinimo instrumentas yra labai ribotas ir gali būti taip, kad neatlieka tų 

funkcijų, kurias turėtų – gerinti mokyklų veiklos rezultatus visomis prasmėmis – akademinių mokinių 

rezultatų pasiekimo, kovos su patyčiomis, mokyklų bendruomenių lūkesčių patenkinimo. 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. 

 

Kokios kompetencijos svarbios ir kokių kompetencijų trūksta? 

Rengdamiesi tyrimui tikėjomės, kad mūsų pateikti kompetencijų sąrašai bus mokytojams 

suprantami ir didžiąja dalimi bus laikomi svarbiais. Klausimynuose mus domino mokytojų ir 

mokyklų vadovų nuomonių skirtumai, kurie, tikėjomės, leistų identifikuoti lūkesčių dėl kompetencijų 

ugdymo skirtumus; interpretuodami šiuos skirtumus galėtume tikėtis identifikuoti svarbiausias 

kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo kryptis. Tačiau kai kuriais atvejais pamatėme, kad 

skirtumai tarp mokyklų vadovų ir mokytojų nebuvo labai dideli, ypač vertinant klausimą apie 

kompetencijas, kurios yra svarbios mokytojo profesijai. Tuo tarpu bendrųjų kompetencijų vertinimo 

požiūriu mokytojų orientacija į savo akademinius gebėjimus (profesinės veiklos tyrimo) ir orientaciją 

į mokinių ateities karjerą (ugdymo karjerai) mus nustebino (1 pav.). 
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1 pav. Svarbiausios ir mažiausiai svarbios kompetencijos mokytojo darbe. 

  
 

Tyrimo duomenys apie tai kaip mokytojai ir mokyklų vadovai vertina mokyklų vadovai 

vertina mokytojų turimas kompetencijas parodė (2 pav.), kad iš visų didaktinių kompetencijų išskiria 

ugdymo(si) (dalyko) turinio planavimo; ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo ir mokinių 

pasiekimų ir pažangos pripažinimo bei vertinimo 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. Tuo tarpu mažiausiai aktualiomis ir svarbiomis yra nurodomos tos pačios 

kompetencijos: ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) bei profesinės veiklos tyrimo. Tai iš esmės 

atitinka kaip šių kompetencijų svarbą vertina mokyklų vadovai bendrai Lietuvos kontekste. Vertinant 

didaktines kompetencijas visi mokyklų vadovai yra gana vieningi. Jokių statistiškai reikšmingų 

skirtumų čia nepastebėta. 

 

2 pav. Labiausiai ir mažiausiai išreikštos kompetencijos 

92 94 96 98 100

Profesinės veiklos tyrimo
kompetencija

Ugdymo karjerai
(profesinio orientavimo)

kompetencija

Dalykų integravimo
kompetencija

Mokinių skirtybių ir
galimybių pažinimo

(specialiųjų gebėjimų ir…

Mokinių pasiekimų ir
pažangos pripažinimo bei
vertinimo kompetencija

Pagalbos teikimo mokantis
ir mokinių motyvavimo

kompetencija

Didaktinės kompetencijos

Mokyklų vadovai Mokytojai

90 92 94 96 98 100

Asmeninio tobulėjimo ir
mokėjimo mokytis

kompetencija

Bendradarbiavimo ir
komunikacinė
kompetencija

Kūrybingumo ir
inovatyvumo
kompetencija

Pokyčių valdymo
kompetencija

Lyderystės kompetencija

Tarpkultūrinė
kompetencija

Bendrosios kompetencijos

Mokyklų vadovai Mokytojai



8 

 

  

 

Kokias kompetencijas ugdyti? Mokytojų ir vadovų nuomonių panašumai ir skirtumai 

Vertinant mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį (3 pav.), mokytojų nuomone, 

būtina tobulinti šias: 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. Nustatyta, kad 

tarpkultūrinė, lyderystės kompetencijos buvo vertinamos kaip mažiausiai išreikštos, tačiau jų 

tobulinimo poreikis mokytojams nėra aktualus.  

Kiek kitokia situacija, kuomet buvo analizuojamos bendrosios kompetencijos, kurias 

demonstruoja respondentų mokyklose dirbantys mokytojai. Bendradarbiavimo ir komunikacinė, 

komandinio darbo ir informacijos valdymo kompetencijos išskiriamos kaip apklausoje dalyvavusių 

mokyklų vadovų mokyklose dirbančių mokytojų turimos ir aiškiai išreikštos, o mažiausiai 

išreikštomis yra lyderystės, tarpkultūrinė, pokyčių valdymo ir savikontrolės ir streso valdymo 

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), o ugdymo skyrių vedėjai šioje situacijoje labiausiai skeptiški – jie teigia, kad šios 

0 20 40 60 80 100

Profesinės veiklos tyrimo
kompetencija

Ugdymo karjerai
(profesinio…

Dalykų integravimo
kompetencija

Mokinių skirtybių ir
galimybių pažinimo…

Mokinių pasiekimų ir
pažangos pripažinimo…

Pagalbos teikimo
mokantis ir mokinių…

Ugdymo(si) turinio
įgyvendinimo ir…
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kompetencijos jų mokyklose turi penktadalis dirbančių mokytojų neturi arba ji menkai 

demonstruojama. 

 

3 pav. Ugdymo poreikio vertinimas: svarbiausios ir mažiausiais svarbios kompetencijos. 
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(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 (4 

pav.). Mokytojai mano, kad jie praktiškai pritaiko didžiąją dalį to, ką sužino per mokymus, kuriuose 

dalyvauja kaip mokyklos atstovai, tačiau mokyklų vadovai tuo abejoja, šie nuomonių skirtumai 

statistiškai reikšmingi (p<0,001). Panaši situacija ir su mokytojų įsitikinimu, jog jie patys gerai 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). 

Analizuojant tyrimo duomenis iš kitos perspektyvos, mokyklų vadovų nuomonės nuo 

mokytojų vertinimų taip pat reikšmingai skiriasi (žr. 4 lentelę). Mokyklų vadovai reikšmingai tvirčiau 

įsitikinę, kad lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui panaudojamos racionaliai, nors mokytojai tuo 

labai abejoja (p<0,001). 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; lėšos mokytojų kompetencijų tobulinimui skirstomos skaidriai; mokyklos 

vadovai atsižvelgia į pačių mokytojų išsakomus mokymosi poreikius; mokytojai, kai jiems pritrūksta 

kurios nors srities darbui reikalingų kompetencijų, nebijo kreiptis į mokyklos vadovybę, kuri yra 

pasirengusi padėti jų įgyti. 

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).  

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 pav. Kompetencijų įgijimo konteksto vertinimas. 

 

 

Ką galime pakeisti?  
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sistemos tobulinimo, kuriuos padaryti mus nukreipė vadybinės literatūros kompetencijų ugdymo 

tema analizė ir grįžtamasis ryšys iš ekspertų grupinės diskusijos, kurią atlikome po kiekybinio tyrimo. 

Straipsnio pradžioje parašėme pagrindinę mūsų tezę: sėkminga mokytojų kompetencijų ugdymo 

sistema nėra įmanoma be kitos dedamosios – kompetencijų modelio įdiegimo į visą bendrojo ugdymo 

sistemos valdymą. Čia norėtume plačiau paaiškinti ką vadiname kompetencijų modeliu ir kodėl jo 

taikymas svarbus ne tik kvalifikacijos kėlimo kontekste, bet visos bendrojo ugdymo švietimo 

sistemos mastu. 

Tyrime palyginome mokytojų ir mokyklų vadovų vertinimus apie kompetencijų svarbą, turimas 

kompetencijas, poreikį jas ugdyti ir jų įgijimo kontekstą. Matome, kad mokytojų ir mokyklų vadovų 

nuomonės apie kompetencijų svarbą yra artimos, tačiau taip pat matome reikšmingus vertinimo 

skirtumus apie mokymų naudą – mokyklų vadovai yra kur kas skeptiškesni dėl to, ar mokytojų 

mokymasis keičia ugdymo procesą, iš kitos pusės matome mokytojų nepasitenkinimą dėl to, kad 

mokymai mokykloje nėra organizuojami demokratiškai, atsižvelgiant į tikruosius mokytojų ir 

mokyklų bendruomenių poreikius. Taigi jau mokyklų lygmenyje turime nesusikalbėjimą tarp 

mokytojų ir vadovų. Tai atvejai kai požiūriai apie mokymo naudą ir svarbą nesutampa tarpo mokytojų 
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ir mokyklų vadovų – patys mokymai ir jų kokybė tampa niekuo dėti, kai kalbame apie kryptingą 

bendrojo ugdymo proceso tobulinimą. 

Mokslinėje žmogiškųjų išteklių valdymo literatūroje kompetencijų modeliai yra laikomi vienu 

pažangiausių ir universaliausių žmogiškųjų išteklių valdymo mechanizmu. Tokiose didelėse ir 

kompleksiškose organizacinėse sistemose kaip bendrasis ugdymas, kuriose veikia daug organizacijų, 

kurių funkcijos yra susijusios sudėtingai ryšiais, kompetencijų modelis gali būti ta priemonė, kuri 

supaprastintų žmogiškųjų išteklių valdymo procesus, įskaitant kompetencijų ugdymą. 

Kompetencijų modeliai yra išbaigtos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, tad jų dubliavimas 

kitais žmogiškųjų išteklių valdymo instrumentais gali labiau trukdyti, nei padėti. Pvz. kaip matome 

iš mūsų tyrimo mokyklų vadovų vadybinės kategorijos ar mokytojų kvalifikacinės kategorijos 

reikšmingai neišskyrė šių mokytojų vertinimų. Nors užtikrintai pasakyti, kad šie instrumentai 

nepasiekia norimo rezultato reiktų atlikti papildomus tyrimus, kurie nesiremtų savęs vertinimu – 

matome, kad šie instrumentai neatitinka geriausių pasaulio žmogiškųjų išteklių valdymo praktikų. 

Tyrimas rodo, kad kai kuriose srityse galima pasiekti palyginti reikšmingų pokyčių neatsisakant, 

ar iš pagrindų nekeičiant dabartinės kvalifikacijos kėlimo sistemos, ar juo labiau, viso žmogiškųjų 

išteklių valdymo bendrojo lavinimo sistemoje. Kiti, gi, pokyčiai reikalautų reikšmingų teisės aktų 

keitimų. Čia pateikiame sąrašą priemonių, kurios gali pačios savaime leisti pasiekti kvalifikacijos 

kėlimo sistemos tobulėjimo, o naudojamos visos kartu sudarytų kompetencijų modelio bendrojo 

ugdymo sistemoje pagrindą. 

Mokyklų bendruomenių konsensuso kūrimas dėl kompetencijų ugdymo 

Mokytojai ir mokyklų vadovai, panašu, nesusikalba dėl to, kokių kompetencijų mokytojams reikia. 

Organizacinė kultūra, kurioje ugdymo proceso tobulinimas tiesiogiai susijęs su ugdytojų (mokytojų) 

kompetencijų ugdymu pirmiausia turi prasidėti nuo mokyklos. Mokyklų vadovai, mokytojai ir net 

mokyklų bendruomenės turi gebėti kartu apibrėžti esamą ugdymo padėtį, identifikuoti norimus 

ugdymo proceso pokyčius ir kryptingai siekti ugdyti norimas kompetencijas. Tuo pačiu mokyklų 

vadovai turi gebėti atpažinti ir pripažinti mokytojų kompetencijų pokyčius. Konsensuso kūrimas ir 

palaikymas yra nuolatinis procesas. Tam reikia įgūdžių tiek mokytoms, tiek mokyklų vadovams. 

Kompetencijų žodyno sukūrimas įtraukiant pačius mokytojus 

Kaip vyksta ugdymo procesas, kokios kliūtys ir kokie yra sėkmingo ugdymo sėkmės veiksniai 

geriausiai gali pasakyti sėkmingiausi atitinkamos profesijos žmonės. Kompetencijų žodynų kūrimas 

yra metodas, kurio laikantis galima sukurti nedidelės apimties profesijai būdingų kompetencijų 

aprašus, kurie atitiktų darbo turinį, būtų lengvai įvertinami (stebimi), o jų stebėsena nebūtų brangi. 

Šiuo metu Lietuvoje esantys mokytojų kompetencijų aprašai palieka daug vietos interpretacijoms, jų 

klasifikacijos kriterijai yra neaiškūs; sąrašai yra ilgi. Yra žinoma, kad kompetencijos gali būti 

grupuojamos – t.y. jei asmuo turi aukštas kompetencijas vienoje srityje, tikėtina kad turės aukštas ir 
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kitoje. Tačiau kiekvienoje profesija to grupavimo tyrinys skirsis ir jis negali būti lengvai perkeliamas 

iš vienos profesijos į kitą, ar iš vienos šalies į kitą. Lygiai taip pat, išorės vertintojai dažnai į 

klasifikatorius gali neįtraukti būtinų kompetencijų, dažniausiais bendrųjų, kurių stebėjimas yra 

sudėtingas dėl to, kad jų raiška yra retesnė arba panaši į kitas, nesusijusias, kompetencijas. 

Mokytojų kompetencijų stebėsenos mechanizmo atsiradimas 

Visos profesijos keičiasi, mokytojų profesija nėra išimtis, tad individualizuotas mokytojo 

kompetencijų stebėsenos mechanizmas, kuris galėtų apimti mokyklos bendruomenės, mokymų 

organizatorių, vadovų ir mokinių grįžtamąjį ryšį bei paties mokytojo periodinį isivertinimą leistų 

mokytojams lygintis su kitais mokytojais savo profesijos kontekste (tiek mokinių akademinių 

pasiekimų, tiek pajamų, tiek kitais parametrais). Toks instrumentas yra būtina prielaida, kad 

kompetencijų ugdymas būtų nuoseklus visos šalies mastu, kad būtų galima identifikuoti regionus, 

mokyklas ir mokytojus pagal jų specifinius poreikius, ugdyti didžiausią naudą ugdymo procesui 

turinčia kompetencijas ir apdovanoti mokytojus už būtent šiuos pasiekimus.  

Mokytojų motyvavimo siejimas su kompetencijų ugdymu 

Mokytojai turi gauti grįžtamąjį ryši iš visų švietimo sistemos suinteresuotųjų pusių apie tai kokias 

kompetencijas reikia ugdyti tam, kad jie pasiektų profesinę sėkmę. Mokytojus galima įgalinti patiems 

rengi kompetencijų ugdymo planus, aptarti juos su vadovais ir kryptingai kompetencijas ugdytis. 

Toks kompetencijų ugdymas turėtų būti pripažįstamas ir vadovų, ir visoje švietimo sistemoje. 

 


