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Lietuvos ðvietimas yra kryptingai vystomas pagal ilgalaikæ programà – Valstybinæ
ðvietimo strategijà 2003–2012 metams. Ji patvirtinta 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1700. 2005 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë nutarimu Nr. 82 patvirtino Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–
2012 metø nuostatø ágyvendinimo programà. Ðioje strategijos ágyvendinimo programoje detaliai numatyti ðvietimo atnaujinimo darbai ir jiems reikalingos lëðos.
Valstybës ir visuomenës pastangomis per 2003–2012 metus yra ágyvendinami ðie
pagrindiniai ðvietimo plëtotës siekiai:
• kuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu iðtekliø naudojimu pagrásta ðvietimo sistema;
• plëtojama tæstinë, mokymàsi visà gyvenimà laiduojanti ir prieinama, socialiai
teisinga ðvietimo sistema;
• uþtikrinama ðvietimo kokybë, atitinkanti atviroje pilietinëje visuomenëje ir rinkos ûkyje gyvenanèio asmens, visuotinius dabarties pasaulio visuomenës poreikius.
Valstybinës ðvietimo strategijos ágyvendinimo programoje, kaip áprasta moderniose veiklos programose, taip pat nustatyti ir bendrieji bei kiekvienos veiklos krypties
rodikliai. Ðie rodikliai ðvietimo sistemos vystymàsi labiau parodo nacionaliniu mastu. Menkiau su ðvietimu susijæ asmenys apie visà ðvietimo sistemà paprastai sprendþia pagal konkreèià mokyklà, kurioje mokosi jø, giminaièiø ar kaimynø vaikai.
Todël ádomu, kokias naujas galimybes Valstybinës ðvietimo strategijos ágyvendinimas sukuria pavieniams Lietuvos gyventojams ir vietos bendruomenëms.
Valstybinës ðvietimo strategijos deklaruojamø tikslø ir siekiø pagrindu galima aiðkiai
apibrëþti bendrojo lavinimo mokykloms ir vietos bendruomenëms svarbius rodiklius ir pagal juos nustatyti, kaip Valstybinë ðvietimo strategija keièia kasdienæ ðalies
bendrojo lavinimo mokyklø ir jø bendruomeniø veiklà.
Po atliktos ðalies bendrojo lavinimo mokyklø vadovø apklausos galima daryti ðias
iðvadas:
• Nustatant mokyklos vystymo(si) kryptis aktyviausiai ið mokyklos bendruomenës nariø dalyvauja mokytojai, reèiausiai savo nuomonæ reiðkia mokiniø tëvai.
Tik maþdaug treèdalyje ðalies bendrojo lavinimo mokyklø tëvai pakankamai
aktyviai iðreiðkia savo nuomonæ.
• Mokytojø noras dalyvauti atliekant vidaus audità priklauso nuo to, kiek demokratiðkas jø mokyklos vidaus gyvenimas.
• Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos yra atviros vietos bendruomenei ir pakankamai aktyviai teikia paslaugas netoli mokyklos gyvenantiems, bet su ja
tiesiogiai nesusijusiems asmenims. Ið teikiamø nemokamø paslaugø labiausiai
paplitusi galimybë naudotis mokyklos kompiuteriais ir internetu, sporto aikðtynais ir sporto sale, kitomis mokyklos patalpomis. Ið mokamø paslaugø – ilgalaikë ávairiø mokyklos patalpø nuoma ne pamokø metu.
• Dauguma ðalies bendrojo lavinimo mokyklø jau sukûrë arba ðiuo metu kuria
paramos nepaþangiems bei gabiems mokiniams sistemas, mokiniø kontroliniø darbø skyrimo ir mokiniø namø darbø apimties derinimo, vienodo mokiniø pasiekimø vertinimo tvarkas.
• Maþdaug devyniuose deðimtadaliuose visø ðalies bendrojo lavinimo mokyklø
daugiau nei pusë mokytojø stengiasi nuolat tobulintis.
• Mokyklø vadovai labiausiai siektø pasitobulinti savo vadybos, uþsienio kalbø,
psichologijos, informaciniø technologijø ir teisës þinias bei ágûdþius.
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Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose numatytos bendrøjø tikslø ágyvendinimo priemonës sugrupuotos
pagal penkias prioritetines kryptis: valdymo tobulinimas, infrastruktûros tobulinimas, paramos tobulinimas, turinio tobulinimas, personalo kvalifikacijos tobulinimas. Rengiantis mokyklø vadovø apklausai, kiekvienai ðiø krypèiø, atsiþvelgiant á Valstybinës ðvietimo strategijos rodiklius, buvo parengti bendrojo lavinimo mokykloms ir vietos bendruomenëms svarbûs rodikliai.

AR LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ VALDYME DALYVAUJA
MOKYKLØ BENDRUOMENIØ NARIAI?
Pirmoji prioritetinë Valstybinës ðvietimo strategijos kryptis – valdymo tobulinimas. Siekiama ágyvendinti kokybës vadybos principus, pereinant prie tolygiai paskirstytos atsakomybës ir atskaitomybës, pagrástos racionaliai ir skaidriai planuojamais ir skirstomais finansiniais iðtekliais. Turi bûti ádiegta atsakingo valdymo sistema, grindþiama á ðvietimo tobulinimà orientuota vadybos
kultûra, visuomenës informavimu ir dalyvavimu ðvietimo procesuose. Tam tikslui turi bûti decentralizuojamas ir dekoncentruojamas ðvietimo valdymas, didinamas mokyklø ir jø bendruomeniø savarankiðkumas, uþtikrinamas jø veiklos skaidrumas. Kaip
bendrojo lavinimo mokyklos pasirengusios tai ágyvendinti?
Mokyklos bendruomenæ sàlyginai galima dalinti á tris vienodai svarbias dalis – mokytojus, mokinius ir mokiniø tëvus. Tyrimo
metu klausta, ar, mokyklos vadovo nuomone, mokytojai, mokiniai ir jø tëvai reiðkia savo nuomonæ dël mokyklos vystymo
krypèiø. Tik atvira, informuota, ápratusi neslëpti savo nuomonës ir prisiimti atsakomybæ uþ savo veiksmus bendruomenë gali
toliau sëkmingai vystyti, decentralizuoti ir dekoncentruoti ðvietimo sistemà.
1 pav. Nuomonës dël mokyklos vystymo krypèiø reiðkimo daþnumas (procentais)

Ið 1 pav. matyti, kad mokyklø bendruomenëse savo nuomonæ strateginiais mokyklos tobulinimo klausimais daþniausiai iðsako mokytojai. Gana aktyvûs, mokyklø vadovø vertinimu, yra ir mokiniai. Jiems dalyvavimas savo mokyklos valdyme yra ir
mokymasis uþaugus bûti aktyviais ir sàmoningais savo valstybës pilieèiais. Pasyviausi mokykloje yra mokiniø tëvai. Galbût tai
galima aiðkinti nenoru „pakenkti“ savo vaikams, gal tokia mokiniø tëvø pozicija rodo, kad jø mokymosi bendrojo lavinimo
mokykloje laikais dar nebuvo skatinama aktyvi mokiniø savivalda, o gal ðiuolaikiniame gyvenime jie irgi nëra skatinami
aktyviai reikðtis. Tik treèdalyje mokyklø, jø vadovø vertinimu, mokiniø tëvai savo nuomonæ reiðkia aktyviai.
Lyginant respondentø atsakymus apie mokytojø, mokiniø ir jø tëvø sieká iðsakyti nuomonæ dël mokyklos vystymosi krypèiø
matyti, kad savo nuomonæ daþniau iðsako:
• gimnazijose ir miesto mokyklose dirbantys mokytojai;
• vidurinëse mokyklose, gimnazijose, didelëse mokyklose (turinèiose daugiau nei 40 pagrindines pareigas einanèiø mokytojø), taip pat miesto mokyklose besimokantys mokiniai;
• mokyklas-darþelius ir pradines mokyklas lankanèiø, taip pat didelëse ir miesto mokyklose besimokanèiø mokiniø tëvai.
Reèiau savo nuomonæ dël mokyklos vystymosi krypèiø iðsako:
• pagrindinëse, taip pat kaimo mokyklose dirbantys mokytojai;
• pradinëse mokyklose ir mokyklose-darþeliuose, taip pat maþose mokyklose (turinèiose maþiau nei 25 pagrindines
pareigas einanèius mokytojus) ir kaimo mokyklose besimokantys mokiniai;
• gimnazijose, taip pat kaimo mokyklose ir vidutinio dydþio mokyklose (turinèiose nuo 26 iki 40 pagrindines pareigas
einanèiø mokytojø) besimokanèiø mokiniø tëvai.
Mokyklø bendruomeniø nariai turi jausti, kad vadovams jø nuomonë yra svarbi, kad á jà yra atsiþvelgiama. Todël, skatinant
mokinius, jø tëvus ir mokytojus dalyvauti mokyklos valdyme, labai svarbi yra mokyklø vadovø nuostata priimti arba nepriimti
tokius mokyklos bendruomenës nariø siûlymus.
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2 pav. Mokyklø vadovø poþiûris á bendruomenës nariø reiðkiamus siûlymus (procentais)

Remiantis mokyklø vadovø atsakymais galima teigti, kad mokyklos bendruomenës nariø nuomonë jiems yra gana svarbi. Kad
atsiþvelgia á bendruomenës nariø reiðkiamà nuomonæ, reèiau nurodë jokios vadybinës kategorijos neágijæ, taip pat mokyklødarþeliø ir pradiniø mokyklø vadovai.
Pastarøjø metø naujovë, reikalaujanti mokyklø bendruomeniø pastangø, – ðalies mokyklose pradëtas taikyti mokyklos vidaus
auditas. Já galima suprasti kaip galimybæ ir bûdà paèiai mokyklos bendruomenei prisiimti atsakomybæ uþ savo mokykloje
vykdomà ugdymo procesà, suprasti ir pasitikrinti, ar tas ugdymas atitinka paèiø mokiniø ir visos valstybës poreikius. Ne
Ðvietimo ir mokslo ministerija ar savivaldybiø ðvietimo padaliniai, o mokyklos bendruomenë ir jos mokytojai turi bûti labiausiai
suinteresuoti mokyklos ugdymo kokybe. Tai – viena ðvietimo valdymo decentralizacijos ir dekoncentracijos proceso iðraiðkø.
Ðiuo metu skatinimas dalyvauti savo mokyklos vidaus audite kai kada nesusilaukia mokytojø pritarimo, nes tam jie turi skirti
papildomai laiko ir pastangø. Todël bendrojo lavinimo mokyklø vadovø klausta, kokia jø vadovaujamos mokyklos mokytojø
dalis noriai dalyvauja atliekant mokyklos vidaus audità.
3 pav. Noriai savo mokyklos vidaus audite dalyvaujanèiø mokytojø
dalis pagal mokyklos tipà (procentais)

Apklaustø mokyklø vadovø vertinimu, noriai savo mokyklos vidaus audite dalyvauja maþdaug pusë – 48 proc. ðalies bendrojo
lavinimo mokyklø mokytojø. Tokiø mokytojø daugiau mokyklose-darþeliuose ir pradinëse mokyklose, maþiau – gimnazijose.
Lyginant pagal mokyklos vietà, mokyklos vidaus audite plaèiau dalyvauja kaimo mokyklø mokytojai.
Analizuojant tyrimo duomenis paaiðkëjo, kad mokytojø pasirengimas dalyvauti savo mokyklos vidaus audite labai susijæs su
jø noru ir siekiu reikðti nuomonæ dël mokyklos vystymo krypèiø: mokyklose, kuriø mokytojai daþniau reiðkia nuomonæ dël
mokyklos vystymo krypèiø, paprastai daugiau mokytojø noriai dalyvauja vidaus audite. Taigi mokytojø noras dalyvauti mokyklos vidaus audite priklauso nuo to, kiek demokratiðkas jø mokyklos vidaus gyvenimas.

KAIP LIETUVOS MOKYKLOSE PLËTOJAMOS PASLAUGOS
VIETOS BENDRUOMENEI?
Antroji prioritetinë Valstybinës ðvietimo strategijos kryptis – ðvietimo infrastruktûros tobulinimas. Siekiama racionalizuoti teikiamø
ðvietimo paslaugø tinklà, plëtoti naujas ðvietimo paslaugas ir ðvietimo sistemos jungtis, socialines ir kultûrines mokyklø funkcijas,
stiprinti mokyklos ir vietos bendruomenës sàveikà. Kaip tai daro Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos?
Visas mokyklø teikiamas ðvietimo paslaugas vietos bendruomenei galima dalinti á dvi dalis: nemokamas ir mokamas. Teikdama paslaugas tiesiogiai su ðvietimo veikla nesusijusiems ðalia mokyklos gyvenantiems asmenims, mokykla atsiveria vietos
bendruomenei ir suteikia jos nariams galimybæ pasinaudoti mokyklos iðtekliais. Kai kada mokyklos teikiama paslauga gali
bûti susijusi su papildomomis mokyklos iðlaidomis. Tada vietos bendruomenës nariai paprastai kompensuoja tokias mokyklos iðlaidas.
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4 pav. Bendrojo lavinimo mokyklø teikiamø paslaugø paplitimas (procentais)

Ið 4 pav. matyti, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose daþnesnë nuostata vietos bendruomenei teikti nemokamas
paslaugas. Jas jau teikia ar numato teikti du treèdaliai ðalies bendrojo lavinimo mokyklø. Mokamos paslaugos vietos bendruomenei paplitusios maþiau – jas teikia ar numato teikti maþdaug du penktadaliai mokyklø.
Nemokamos paslaugos vietos bendruomenei daþniau teikiamos pagrindinëse mokyklose, gimnazijose ir kaimo mokyklose,
o mokamos paslaugos – vidurinëse mokyklose ir gimnazijose, mokyklose, kuriø vadovai – vyrai, taip pat didelëse mokyklose
ir miesto mokyklose.
Nemokamø paslaugø vietos bendruomenei daþniau neteikiama ir nenumatoma teikti:
• mokyklose-darþeliuose, pradinëse ir vidurinëse mokyklose;
• miesto mokyklose;
• mokyklose, kuriø vadovai nëra ágijæ jokios vadybinës kategorijos.
Mokamø paslaugø vietos bendruomenei daþniau neteikiama ir nenumatoma teikti:
• mokyklose-darþeliuose, pradinëse ir pagrindinëse mokyklose;
• kaimo mokyklose;
• maþose mokyklose (turinèiose maþiau nei 25 pagrindines pareigas einanèius mokytojus);
• mokyklose, kuriø vadovai – moterys arba jokios vadybinës kategorijos neágijæ asmenys.
Daþniausios yra ðios nemokamos paslaugos vietos bendruomenei (buvo galima nurodyti kelis atsakymus):
• galimybë naudotis mokyklos kompiuteriais ir internetu (31 proc. mokyklø);
• galimybë naudotis mokyklos sporto baze: aikðtynu ir (arba) sporto sale (29 proc. mokyklø);
• galimybë, esant poreikiui, pasinaudoti mokyklos patalpomis, pavyzdþiui, aktø sale (28 proc. mokyklø);
• galimybë naudotis mokyklos bibliotekos ir (arba) skaityklos paslaugomis (11 proc. mokyklø);
• gyventojams teikiamos mokyklos specialistø (psichologo, socialinio darbuotojo, logopedo) konsultacijos arba ðiø
specialistø vedami kursai (6 proc. mokyklø);
• mokyklos transportas, esant reikalui, paveþa ne tik mokyklos bendruomenës narius (2 proc. mokyklø);
• galimybë naudotis mokyklos valgyklos paslaugomis (1 proc. mokyklø).
Ið respondentø atsakymø matyti, kad ðalies bendrojo lavinimo mokyklø turimi iðtekliai plaèiau pradedami naudoti ir ðalia
mokyklos gyvenanèiø asmenø naudai. Taip taupomos savivaldybiø lëðos: nereikia árengti specialiø sporto baziø ar interneto
prieigos taðkø, sujungus mokyklos ir savivaldybës vieðosios bibliotekos fondus ir naujiems leidiniams ásigyti skiriamas lëðas,
galima teikti kokybiðkesnes paslaugas. Taip racionaliau panaudojami ir bendrojo lavinimo mokyklø iðtekliai – dienà jais
naudojasi mokiniai, vakare, poilsio ir ðvenèiø dienomis – ir kiti vietos bendruomenës nariai.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos daþniausiai teikia ðias mokamas paslaugas vietos bendruomenei (buvo galima nurodyti
kelis atsakymus):
• ilgalaikë mokyklos patalpø nuoma ne pamokø metu ávairiems kitø organizacijø rengiamiems kursams ar ne ðvietimo
ástaigø (pavyzdþiui, paðto) paslaugoms teikti (16 proc. mokyklø);
• sporto salës nuoma (12 proc. mokyklø);
• dokumentø kopijø darymas mokyklos organizacine technika (8 proc. mokyklø);
• mokamø kursø (pavyzdþiui, darbo kompiuteriu ar anglø kalbos) organizavimas (7 proc. mokyklø);
• mokyklos transporto nuoma (7 proc. mokyklø);
• mokyklos valgyklos patalpø nuoma (3 proc. mokyklø);
• interneto paslaugos (3 proc. mokyklø).
Mokyklø vietos bendruomenei teikiamos mokamos paslaugos paprastai susijusios su pagrindine jø veikla arba su platesniu
mokyklø patalpø panaudojimu. Ypaè tai svarbu kaime. Paprastai bendrojo lavinimo mokykla ten bûna vienintelë ástaiga, todël
labai svarbu, kad ji nebûtø uþdara vietos gyventojams. Pavyzdþiui, nusikopijuoti dokumentus kaimo gyventojams dël nepakankamai iðvystytos paslaugø infrastruktûros ir nesant ðalia mokyklos gali bûti gana keblu. Mokiniø skaièius labiausiai maþëja
taip pat kaimo mokyklose, todël joms ir jø steigëjams ypaè svarbu racionaliai naudoti atsilaisvinusias patalpas.
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AR LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS TEIKIA PARAMÀ GABIEMS
IR NEPAÞANGIEMS MOKINIAMS?
Treèioji prioritetinë Valstybinës ðvietimo strategijos kryptis – paramos tobulinimas. Siekiama plësti ávairià visuotinæ ir kriterinæ
individualià paramà mokiniams, organizuoti materialinæ, psichologinæ ir kitokià pagalbà mokyklai. Mokyklose, ágyvendinanèiose
bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programas, turi pradëti veikti rizikos vaikams skirtos pedagoginës ir socialinës programos, o mokyklose, ágyvendinanèiose pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, esant poreikiui – dienos centrai. Mokyklose turi
bûti laiduojamos lygios mokymosi starto galimybës, kuriamos galimybës reikiamai ugdyti ávairiø gebëjimø ir poreikiø vaikus. Ar
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos skiria dëmesio ðiai ypaè svarbiai veiklai?
5 pav. Paramos mokiniams sistema mokyklose (procentais)

Ið 5 pav. matyti, kad valstybinë bendrojo lavinimo sistema labiau orientuota á pagalbà nepaþangiems mokiniams. Paramos
nepaþangiems mokiniams sistemà savo mokyklose jau turi ar baigia kurti keturi penktadaliai Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklø. Truputá maþiau dëmesio mokyklø bendruomenës kol kas skiria paramai gabiems mokiniams, taèiau vis daugiau
mokyklø bendruomeniø supranta, kad gabûs þmonës yra Lietuvos turtas ir todël bendrojo lavinimo mokykla privalo neprarasti
ðiø asmenø. Treèdalio apklaustø bendrojo lavinimo mokyklø vadovø teigimu, jø mokyklose paramos gabiems mokiniams
priemonës jau veikia, o dviejø penktadaliø apklaustø mokyklø vadovø mokyklose tokia paramos sistema diegiama. Apie
specialiø paramos mokiniams sistemø diegimà savo mokykloje visai negalvoja apklaustø mokyklø vadovø maþuma.
Paramos gabiems mokiniams sistemà savo mokykloje daþniau turi:
• gimnazijos ir vidurinës mokyklos;
• miesto mokyklos ir didelës mokiniø ir mokytojø skaièiumi mokyklos;
• mokyklos, kuriø vadovai – vyrai arba II vadybinæ kategorijà turintys asmenys.
Apie paramos gabiems mokiniams sistemà daþniau dar tik diskutuojama (t. y. mokyklos tokios sistemos dar nepradëjo kurti
ir neaiðku, ar pradës):
• pagrindinëse mokyklose;
• maþose mokiniø ir mokytojø skaièiumi mokyklose;
• mokyklose, kuriø vadovai – moterys arba neturintys vadybinës kategorijos asmenys.
Paramos nepaþangiems mokiniams sistema daþniau jau yra sukurta miesto mokyklose ir didelëse mokiniø ir mokytojø skaièiumi mokyklose, o tik aptariama daþniau:
• mokyklose-darþeliuose, pradinëse ir pagrindinëse mokyklose;
• kaimo mokyklose.

AR LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TAIKOMI ÐIUOLAIKINIAI
MOKYMOSI METODAI IR MAÞINAMAS MOKYMOSI KRÛVIS?
Ketvirtoji prioritetinë Valstybinës ðvietimo strategijos kryptis – turinio tobulinimas. Siekiama, kad mokymosi turinys labiau atitiktø
darbo rinkos þiniø visuomenës poreikius, siekiama gerinti visuotiná socialiniø, informaciniø, komunikaciniø ir kitø bendrøjø gebëjimø ugdymà, subalansuoti mokiniø mokymosi krûvius, individualizuoti mokymàsi pagal asmens poreikius ir gebëjimus. Ypaè
svarbiu bendrojo lavinimo mokyklos mokytojø darbo aspektu tampa mokiniø mokymosi krûvio maþinimas. Mokiniø mokymosi
krûvá lengviausia sumaþinti, mokytojams tarpusavyje derinant kontroliniø darbø ir namø darbø skyrimà. Kaip tai paplitæ Lietuvos
mokyklose?
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6 pav. Kontroliniø darbø datø ir namø darbø skyrimo derinimas mokyklose (procentais)

Remiantis respondentø atsakymais galima teigti, kad mokiniø kontroliniø darbø derinimas daþniausiai jau yra ðalies bendrojo
lavinimo mokyklø kasdienybë. Geriau ar prasèiau kontroliniai darbai derinami beveik visur. Reèiau derinamas mokiniø namø
darbø skyrimas. Tai, mokyklø vadovø tvirtinimu, daro truputá daugiau nei pusë apklaustø mokyklø. Beveik visø mokiniø namø
darbø skyrimo nederinanèiø mokyklø vadovai teigë, kad tokia derinimo tvarka kuriama ar bent apie tai mokykloje diskutuojama.
Mokiniø kontroliniø darbø krûvio derinimo tvarka daþniau jau sukurta:
• pagrindinëse, vidurinëse mokyklose ir gimnazijose;
• didelëse mokiniø ir mokytojø skaièiumi mokyklose.
Mokiniø namø darbø skyrimo derinimo tvarka daþniau jau sukurta:
• pagrindinëse mokyklose;
• nedidelëse mokyklose (turinèiose maþiau nei 25 pagrindines pareigas einanèius mokytojus);
• mokyklose, kuriø vadovai – moterys.
Apie mokiniø namø darbø skyrimo derinimo tvarkà dar tik diskutuojama daþniau kaimo mokyklose ir mokyklose, kuriø
vadovai – vyrai.
Mokiniø mokymosi krûvio derinimo tvarka suburia mokytojus, skatina juos dirbti bendradarbiaujant. Lygiai taip pat svarbi ir
mokykloje taikoma bendra mokiniø pasiekimø vertinimo tvarka. Esant tokiai bendrai vertinimo tvarkai visa mokyklos bendruomenë (mokiniai, jø tëvai ir mokytojai) gali susitarti dël mokykloje teikiamo ugdymo prioritetø, sukonkretinti teikiamo
ugdymo procesà.
7 pav. Bendra mokiniø pasiekimø vertinimo tvarka mokyklose (procentais)

Rengiantis tyrimui buvo nuspræsta skirti mokyklas, susitarusias dël bendros mokiniø pasiekimø vertinimo tvarkos ir esminius
ðios tvarkos principus apibûdinusias kokiame nors dokumente, ir mokyklas, kuriose, jø vadovø þodþiais, priimti tik kokie nors
þodiniai susitarimai. Taip daryta dël keliø prieþasèiø, kuriø svarbiausia – jei mokykla turi pasitvirtinusi koká nors dokumentà, tai
bendra mokiniø pasiekimø vertinimo tvarka paprastai bûna geriau mokyklos bendruomenës aptarta ir bûna lengviau pasiekti,
kad jos ið tiesø bûtø laikomasi kasdieniame gyvenime. Paaiðkëjo, kad maþdaug keturi penktadaliai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø, jø vadovø teigimu, yra sutaræ dël bendros mokiniø pasiekimø vertinimo tvarkos ir taip praktiðkai ágyvendina
Valstybinës ðvietimo strategijos nuostatà uþtikrinti mokyklø bendruomeniø veiklos skaidrumà.
Dokumentas dël bendros mokiniø pasiekimø vertinimo tvarkos daþniau priimtas:
• mokyklose-darþeliuose ir pradinëse mokyklose;
• miesto mokyklose;
• mokyklose, kuriø vadovai – moterys.
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Tik þodiniais susitarimais dël bendros mokiniø pasiekimø vertinimo tvarkos daþniau apsiribojama:
• pagrindinëse mokyklose;
• kaimo mokyklose;
• mokyklose, kuriø vadovai – vyrai;
• mokyklose, kuriø vadovai dar nëra ágijæ vadybinës kategorijos.
Moderni visuomenë kelia naujus reikalavimus bendrojo lavinimo mokykloms. Vienas tokiø reikalavimø – ugdymo procese
taikyti ðiuolaikinius mokymo(si) metodus. Atsakant á klausimà apie ðiuolaikiniø mokymo(si) metodø taikymà buvo galima
nurodyti kelis metodus.
8 pav. Ðiuolaikiniø mokymo(si) metodø taikymas mokyklose (procentais)

Informacinës
technologijos
taikomos kitø
dalykø pamokose

Naudojamasi
nuotolinio
mokymo
galimybëmis

Taikomos
o

Klausimas apie mokykloje taikomus ðiuolaikinius mokymo(si) metodus buvo atviras – anketoje nebuvo nurodyti galimi atsakymai, bet buvo palikta vietos respondento atsakymui áraðyti. Taip buvo galima iðsiaiðkinti, kokius ugdymo(si) metodus
bendrojo lavinimo mokyklø vadovai laiko naujais ir paþangiais. Paaiðkëjo, kad labiausiai Lietuvos mokyklose paplitæs informaciniø technologijø taikymas kitø dalykø pamokose. 61 proc. apklaustø mokyklø vadovø teigë, kad bendras jø mokyklos
mokytojø kompiuterinio raðtingumo lygis – patenkinamas, o 39 proc. vadovø – kad jø mokyklos mokytojø kompiuterinio
raðtingumo lygis aukðtas arba labai aukðtas. Taigi, mokyklø vadovø vertinimu, jø mokyklø mokytojai pakankamai águdæ savo
pamokose taikyti informacines technologijas.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose taip pat gana daþnai taikomi projektiniai darbai, grupinis mokiniø darbas ir integruotos pamokos.

AR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ MOKYTOJAI IR VADOVAI
JAUÈIA KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO POREIKÁ?
Penktoji prioritetinë Valstybinës ðvietimo strategijos kryptis – personalo kvalifikacijos tobulinimas. Siekiama pertvarkyti pedagogø
rengimà ir kvalifikacijos tobulinimà, sukonkretinti reikalavimus mokytojams, sukurti naujà mokytojø kompetencijos ir kvalifikacijos
vertinimo ir tobulinimo sistemà. Apklausos metu domëtasi, kuri respondentø mokyklos mokytojø dalis, jø vertinimu, nuolat siekia
tobulinti savo kvalifikacijà.
9 pav. Mokyklos pagal mokytojø, nuolat siekianèiø tobulinti savo kvalifikacijà, dalá (procentais)

ið esmës
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Mokyklø vadovø apklausos rezultatai rodo, kad beveik devyniuose deðimtadaliuose visø ðalies bendrojo lavinimo mokyklø
daugiau nei pusë mokytojø stengiasi nuolat tobulintis, o maþdaug dviejuose treèdaliuose mokyklø nuolat tobulintis siekia ið
esmës visi mokytojai. Todël ávairiø lygiø ðvietimo vadybininkams lieka tik uþtikrinti, kad visaverèiam mokytojø tobulinimuisi
bûtø sudarytos visos galimybës.
Mokytojø noro tobulinti savo kvalifikacijà vertinimas ir gebëjimas paskatinti mokytojus priklauso ir nuo mokyklos vadovo
vadybinio staþo. Mokyklø vadovai, daugiau nei 15 metø vadovaujantys mokyklai, daþniau tvirtino, kad nuolat siekia tobulintis
ið esmës visi mokytojai, o maþesná nei 10 metø bendrà vadybiná staþà turintys respondentai daþniau manë, kad nuolat siekia
tobulintis tik daugiau nei pusë mokyklos mokytojø.
Ar nuolat tobulintis siekia ir bendrojo lavinimo mokyklø vadovai? 85 proc. respondentø mano, kad jie patys ir jø pavaduotojai
ugdymui siekia nuolat tobulintis, o 15 proc. respondentø vertinimu, jie patys ir jø pavaduotojai ugdymui tik „ko gero, siekia“
tobulinti savo vadybinæ ir pedagoginæ kvalifikacijà.
Respondentai nurodë ir pagrindines bendrojo lavinimo mokyklø vadovø vadybinës kompetencijos plëtojimo kryptis:
• vadybos þiniø tobulinimas (35 proc. respondentø);
• uþsienio kalbø (paprastai anglø) þiniø tobulinimas (19 proc. respondentø);
• psichologijos þiniø ágijimas (15 proc. respondentø);
• informaciniø technologijø ágûdþiø tobulinimas (14 proc. respondentø);
• teisiniø þiniø ágijimas (11 proc. respondentø);
• gebëjimø rengti ir valdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus tobulinimas (7 proc. respondentø);
• gebëjimø valdyti mokyklos finansinius iðteklius tobulinimas (6 proc. respondentø).

KOKIU TYRIMU REMTASI ANALIZUOJANT VALSTYBINËS ÐVIETIMO
STRATEGIJOS ÁGYVENDINIMÀ LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO
MOKYKLOSE?
Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu 2007 m. gruodþio mën. atlikta internetinë Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø
vadovø apklausa. Apklausos vykdymà administravo Ðvietimo informaciniø technologijø centras. Rengiantis apklausai atrinktos
23 savivaldybës, kuriø teritorijoje veikianèios mokyklos pagal pagrindines charakteristikas (atskirø tipø mokyklø skaièiaus,
mokiniø ir mokytojø skaièiaus, miesto ir kaimo mokyklø skaièiaus santykis) atitiko visos Lietuvos charakteristikas. Ðiose
atrinktose savivaldybëse siekta apklausti visø mokyklø vadovus. Ið viso gauti atsakymai ið 396 mokyklø (68 proc. visø mokyklø
vadovø, kuriems pasiûlyta dalyvauti apklausoje). Lyginant su visu ðalies bendrojo lavinimo mokyklø skaièiumi, imties atrankos
paklaida siekia 5 proc. Apklausà atliko Ðvietimo plëtotës centro vyriausiasis specialistas dr. Albinas Kalvaitis.

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams ir plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Leidiniai skelbiami ir internete
adresu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm.
Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (ricardas.alisauskas@smm.lt).
Analizæ parengë dr. Albinas Kalvaitis, Ðvietimo plëtotës centro Mokiniø pasiekimø tyrimø skyriaus vyriausiasis specialistas.
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