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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

MOKYKLØ VADOVAI:
VADOVAUJA AR LYDERIAUJA?
Ágyvendinant Valstybinëje ðvietimo strategijoje numatytus 2003–2012 metø tikslus,
pabrëþiamas ðvietimo kokybës valdymas ávairiuose lygmenyse. Strategijoje teigiama, kad turi bûti kuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavi-

Pagrindiniai klausimai:

mu ir racionaliu iðtekliø naudojimu pagrásta ðvietimo sistema, puoselëjama á ðvietimo
tobulinimà orientuota vadybos kultûra. Remiantis subsidiarumo principu, decentralizuojamas ir dekoncentruojamas valdymas. Taigi mokyklos vadovo, kaip vieno ið ðvie-

Kaip reiðkiasi
Lietuvos mokyklos vadovo
lyderystë?

timo politikos ágyvendinimo dalyviø, vaidmuo turëtø bûti suprantamas kur kas plaèiau. Mokyklos vadovas turëtø bûti ne vien ðvietimo funkcionierius ar administratorius, jo veikla turëtø bûti grindþiama ðiuolaikinës vadybos ir lyderystës principais,
susietais ne tik su vadovo vadybine kompetencija, bet ir su jo asmenybe, autoritetu,
pripaþinimu ir pan. Vadovo lyderystæ galima vertinti kaip vadovavimo virðûnæ, mokyk-

Koks yra mokyklos vadovas
ir kokio pageidauja mokyklø
bendruomenës?

los bendruomenæ telkianèià jëgà, kylanèià ið vadovo asmenybës, poþiûriø, vertybiø,
taip pat jo gebëjimo sutelkti já palaikanèius þmones bendram tikslui.
Ðvietimo ir mokslo ministerijos bei Mokytojø kompetencijos centro uþsakymu 2006 m.
buvo atliktas Mokyklos vadovo lyderystës raiðkos tyrimas, kurio rezultatai aptariami
ðiame leidinyje.

Kà turëtø daryti ðvietimo
politikai, siekdami skatinti
Lietuvos mokyklos vadovo
lyderystæ?

Esminës iðvados

• Mokyklø bendruomeniø vertinimu, Lietuvos mokyklø vadovai yra liberalûs, pripaþásta kitø organizacijos nariø teises priimant svarbius sprendimus, linkæ dirbti
komandoje, rûpinasi psichologiniu organizacijos klimatu, kuria palankià kaitai
bei bendradarbiavimu grástà organizacijos kultûrà, skatina tobulëti.

• Labiausiai mokyklø bendruomenës pageidauja, kad mokyklø vadovai maloniai
bendrautø su pavaldiniais, pasitikëtø savo bendruomenës nariais, tuo tarpu vadovai pirmiausia siekia tvarkos, aiðkaus atsakomybës pasiskirstymo, iðsikeltø
uþdaviniø ágyvendinimo.

• Vyresnio amþiaus vadovai pirmiausia orientuojasi á uþduotá, atsakomybës pasiskirstymà, o jaunesnio amþiaus (31–35 metø) – ir á uþduotá, ir á mokyklos veiklos
tobulinimà.

• Mokytojai svarbiausiais mokyklos vadovo bruoþais laiko reiklumà ir kompetencijà, mokiniai – komunikabilumà, draugiðkumà, atsakingumà, mokiniø tëvai –
sàþiningumà, kompetencijà, organizuotumà, o patys mokyklø vadovai ar jø
pavaduotojai – kompetencijà, tolerantiðkumà, gebëjimà vadovauti, iniciatyvumà ir atvirumà naujovëms.

• Svarbiausi trukdþiai mokyklø vadovø lyderystei atsiskleisti yra „popierizmas“,
informacijos srauto gausa, neribota ir pavirðutiniðkai reglamentuota vadovo atsakomybë, ðvietimo prieþiûros darbuotojø biurokratinio aparato didëjimas.

• Vadovø-lyderiø kompetencijø plëtotei per maþai naudojamasi ilgameèiø ðvietimo praktikø (patyrusiø mokyklø vadovø) patirtimi bei konsultacijomis.

• Trûksta mokyklø vadovø ir mokytojø konsultavimo ir skatinimo sistemos, kuri galëtø
turëti átakos intensyvesnei tiek mokyklos vadovø, tiek mokytojø lyderystës raiðkai.

• Tobulinant mokyklos vadovø kvalifikacijà daþnai apsiribojama tik teorinëmis þiniomis, maþai dëmesio skiriama praktiniam vadybos gebëjimø ugdymui.
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KAS YRA LYDERYSTË?
Diskutuojant apie mokyklos vadovo veiklà tikslinga skirti ðias

klûsta jam ne dël to, kad privalo, o dël to, kad patys to nori.

kategorijas: vadybà, vadovavimà ir lyderystæ. Vadyba api-

Mokyklos vadovo lyderystë – tai mokyklos bendruomenæ

brëþiama kaip iðtekliø kaupimas ir efektyvus naudojimas sie-

telkianti jëga, kylanti ið vadovo asmeniniø bruoþø, poþiûriø ir

kiant uþsibrëþtø tikslø, vadovavimas – kaip vadovo poveikis

vertybiø, taip pat ið mokyklos bendruomenës nariø ir situaci-

organizacijos nariams, atsiskleidþiantis per þmoniø iðtekliø su-

jos sàveikos. Mokyklos vadovo lyderystë pasireiðkia gebëji-

kaupimà ir nukreipimà organizacijos tikslams siekti, o vado-

mais: a) sutelkti þmones siekti bendrø tikslø; b) vesti ðià ðvie-

vo lyderystæ galima laikyti tam tikra vadovavimo virðûne, ge-

timo organizacijà pokyèiø keliu, siekiant jos veiklos koky-

bëjimu suburti þmones, norinèius ir galinèius ágyvendinti va-

bës.

dovo pateiktà organizacijos vizijà bei suformuluotus tikslus.
Vadovavimo jëga kyla ið formalios vadovo pozicijos, o lyde-

Bendrojo lavinimo mokyklos vadovo veiklà lemia ðvietimo

rystës jëga – ið vadovo asmenybës bei organizacijos nariø

srities specifika – mokykloje ne kuriamas produktas ar pridë-

lûkesèiø ðios asmenybës atþvilgiu.

tinë vertë, o ugdoma ðiuolaikinës visuomenës poreikius atitinkanti asmenybë. Dël ðios prieþasties mokyklos vadovas

Mokslininkai lyderystæ apibrëþia ávairiai. Lyderystë – tai kûry-

pirmiausia turi rûpintis teigiamø santykiø kûrimu, uþtikrinti vi-

binë ir dvasinë galia, tokie tarpasmeniniai santykiai, kai va-

sø mokyklos bendruomenës nariø kokybiðkà bendravimà ir

dovui paklûstama todël, kad to norima, o ne todël, kad tai

bendradarbiavimà. Mokyklø bendruomeniø vertinimu, idea-

privaloma; tai poveikio þmonëms menas, kai veikiama átikini-

lus mokyklos vadovas turi bûti komunikabilus, sàþiningas,

mu ar pavyzdþiu, tai asmens gebëjimas veikti kità asmená,

tolerantiðkas, ryþtingas.

skatinant já bûti veiklesná.
Mokyklos vadovas-lyderis nëra labai daþnas edukacinës prakLyderystë – tai poveikio þmonëms jëga, iðryðkëjanti sàveikau-

tikos reiðkinys, taèiau reikðmingas, siekiant mokyklos veik-

jant grupës nariams: pripaþintas lyderis ágyja toká grupës nariø

los kokybës.

neformalø pasitikëjimà, sprendimø priëmimo, vizijos formavimo ir ágyvendinimo galià, kad þmonës savanoriðkai buriasi ap-

Norëdami geriau suvokti bet kurá reiðkiná, tyrëjai stengiasi kuo

link já, skatinantá juos veikti ir vienijantá bendram tikslui.

smulkiau suskaidyti tiriamà problemà ir kiekvienà segmentà
analizuoti atskirai, tikëdamiesi taip gauti pakankamai aiðkø ir

Lyderis – tai asmuo, gebantis vadovauti taip, kad juo patikë-

objektyvø tiriamo reiðkinio vaizdà. Siekiant tirti lyderystës reið-

tø kiti. Vadovo lyderystë – tai santykiai, kada aplinkiniai va-

kiná, taip pat reikia kuo tiksliau ávardinti jo poþymius atskiro-

dovà gerbia ne dël to, kad jis vadovas, o dël to, kad jis yra jø

mis kategorijomis ar ypatybëmis, kad jis bûtø aiðkesnis ir

pripaþintas autoritetas, ir su jo nuomone jie sutinka ar pa-

lengviau ágyvendinamas.

MOKYKLØ VADOVAI: VADOVAUJA AR LYDERIAUJA?

2007 spalis

3

Lyderystë gali bûti nagrinëjama ávairiais poþiûriais: lyderio bruoþø, lyderystës stiliø, lyderio funkcijø ir orientacijø. Skiriama
sandoriø (transakcinë), pokyèiø (transformacinë), charizmatinë lyderystë.

Lyderystës stiliai:

Autokratinio stiliaus vadovas yra vienaðaliðkas priimdamas sprendimus bei nustatydamas orga-

autokratinis,

nizacijos veiklos tikslus, sunkiai pripaþásta komandinio darbo bei orientacijos á darbuotojus gali-

dalyvavimo,

mybes.

„laisvø vadþiø“
Dalyvavimo stiliaus vadovas yra liberalesnis, pripaþásta kitø organizacijos nariø teises priimant
svarbius sprendimus, yra labiau linkæs dirbti komandoje, rûpintis psichologiniu organizacijos
klimatu. Atsiþvelgiant á vadovo ir pavaldiniø santyká priimant sprendimus, skiriami dar trys dalyvavimo stiliaus tipai: konsultacinis, sutarimo, demokratinis.
„Laisvø vadþiø“ stiliaus vadovas yra tikras liberalas, besistengiantis vadovauti minimaliai, veiklos laisvæ paliekantis motyvuotiems, patyrusiems, patikimiems organizacijos nariams.
Lyderio orientacijos:

Lyderio orientacija á uþduotis atsiskleidþia per tokias jo veiklas ar funkcijas: tvarkos siekimà,

á uþduotis,

aiðkø iðdëstymà, kas uþ kà organizacijoje atsakingas, nuoseklumà bei nuoseklø paaiðkinimà,

á santykius,

aiðkiø uþdaviniø iðkëlimà ir kt.

á tobulinimà
Lyderio orientacija á santykius (darbuotojus) iðreiðkiama per tokias lyderio funkcijas kaip malonø bendravimà su pavaldiniais ir draugiðkumà, pasitikëjimà savo bendruomenës nariais, ágaliojimø jiems suteikimà, vadovo atvirumà ir sàþiningumà, teigiamos psichologinës atmosferos organizacijoje kûrimà.
Lyderio orientacija á tobulinimà atsiskleidþia per tokias jo funkcijas organizacijoje: idëjø ir pasiûlymø iðklausymà bei aptarimà, perspektyvaus màstymo skatinimà, dalijimàsi mintimis apie ateities planus, tobulëjimo siekimà, naujø projektø inicijavimà, atvirumà naujovëms ir eksperimentams ir kt.
Charizmatinë

Tai iðskirtinis ðvelnumas, didvyriðkumas ar ypatingas konkretaus asmens charakterio, elgsenos

lyderystë

pobûdis, „dieviðkosios malonës dovana“. Toks lyderis daro átakà organizacijos nariø poþiûriams
ir ásitikinimams, ákvepia juos atsiduoti organizacijos tikslams, t. y. turi magnetiná poveiká þmonëms. Charizmatinë lyderystë – pokyèiø (transformacinës) lyderystës atmaina, iðsiskirianti individualizuotu dëmesiu, intelektiniu poveikiu. Skiriamos ðios charizmatiniø lyderiø savybës: vizijos
turëjimas, meistriðkas gebëjimas komunikuoti, ákvëpti pasitikëjimà, energingumas ir orientavimasis á veiklà, emocinis iðraiðkingumas ir ðiluma, pasirengimas prisiimti asmeninæ rizikà, neðabloniðkas elgesys, gebëjimas save reklamuoti ir iðkilti kriziø metu, minimalûs vidiniai konfliktai.

Sandoriø

Kartais dar vadinama mainø lyderyste, nes grindþiama paslaugø mainais, t. y. darbuotojo pa-

(transakcinë)

slaugos mainomos á ávairius atlygius. Toks lyderis aiðkiai formuluoja tikslus, taèiau nekuria stipriø

lyderystë

ryðiø su darbuotojais.

Pokyèiø

Ðis lyderis kuria palankià kaitai, bendradarbiavimu grástà organizacijos kultûrà, siekia ne tenkinti

(transformacinë)

darbuotojø lûkesèius, bet juos keisti, ágalina, skatina tobulëti, átikina darbuotojus pakilti aukð-

lyderystë

èiau asmeniniø siekiø ir interesø, stiprina emocinius ryðius su savo sekëjais, motyvuoja ir átraukia
juos á savo sukurtø vizijø ir tikslø ágyvendinimà.
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KOKS MOKYKLOS VADOVO LYDERYSTËS STILIUS?
Apþvelgiant bendras lyderystës stiliaus raiðkos tendencijas
(1 pav.) matyti, kad vyrauja dalyvavimo lyderystës stilius
(74,2 proc.), retesnis yra „laisvø vadþiø“ lyderystës stilius
(33,9 proc.) ir reèiausias – autokratinis stilius (24,8 proc.). Tai
reiðkia, kad Lietuvos mokyklø vadovai yra lyderiai, teikiantys
kitiems daugiau galimybiø dalyvauti priimant sprendimus, la0
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„Laisvų
vadžių“
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Pokyčių

62,1

Charizmatinė

24,8

Autokratinis

biau linkæ dirbti komandoje, rûpintis psichologiniu organizacijos klimatu. Tai, kad autokratinis lyderystës stilius yra reèiausias, rodo, jog vadovai yra nevienaðaliðki priimant sprendimus bei nustatant organizacijos veiklos tikslus, nesunkiai
pripaþásta komandinio darbo bei orientacijos á darbuotojus
galimybæ.

17,9

Sandorių

1 pav. Mokyklø vadovø lyderystës stilius

2 pav. Mokyklø vadovø lyderystës formos

Lygindami lyderystës formas (2 pav.) galime konstatuoti, kad
labiausiai mokyklø vadovams bûdinga pokyèiø (69,5 proc.) ir
charizmatinë (62,1 proc.) lyderystë. Reèiausia yra sandoriø lyderystë (17,9 proc.). Tai reiðkia, kad Lietuvos mokyklø vadovai labiau stengiasi sukurti palankias pokyèiams sàlygas, skatina sa-

vo pavaldiniø norà gerai dirbti, siekia, kad darbuotojams bûtø
svarbesni ne asmeniniai, bet mokyklos tikslai, siekia keisti þmoniø màstymà, skatina darbuotojus tobulëti, stengiasi, kad mokyklos bendruomenës nariai aktyviau bendradarbiautø, geba rasti
individualià kalbà su kiekvienu mokyklos darbuotoju ir pan.

KOKIE MOKYKLØ VADOVØ BRUOÞAI IR LYDERYSTËS ORIENTACIJOS VYRAUJA?
Mokyklø vadovai labiausiai pabrëþia ðiuos lyderiø bruoþus:
atsakomybës jausmà, iniciatyvumà, sàþiningumà, komunikabilumà. Kaip matyti ið 3 pav., labiausiai mokyklø vadovai orientuojasi á uþduotis (76,4 proc.), maþiau – á santykius (70,6 proc.)
ir maþiausiai – á tobulinimà (70,3 proc.). Tai reiðkia, kad mokyklø vadovai labiau siekia tvarkos, aiðkiai iðdësto, kas uþ kà
atsakingas, yra nuoseklûs, kelia aiðkius uþdavinius, yra reiklûs ágyvendinant numatytus planus. Ðiek tiek maþiau vadovai
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linkæ bûti draugiðki, pasitikëti mokyklos bendruomenës nariais, bûti atviri ir sàþiningi, dëmesingi, iðklausyti idëjas ir pasiûlymus bei kt. Taigi vadovai labiau priversti bûti formaliø funkcijø atlikëjai ir administratoriai. Duomenis galima interpretuoti
ir taip: Lietuvoje sàlygos vadovø lyderystei reikðtis dar tik formuojasi. Ar tai susijæ su ástatyminiu vadovo veiklos reglamentavimu, ar su ásisenëjusiomis ðvietimo vadybos kultûrinëmis
tradicijomis, vienareikðmiðkai atsakyti kol kas sunku.
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3 pav. Esama mokyklø vadovø kaip lyderiø orientacija

4 pav. Pageidaujama mokyklø vadovø kaip lyderiø orientacija

Ið 4 pav. matyti, kad mokyklø vadovø pavaduotojai, mokytojai,
mokiniai ir jø tëvai labiausiai pageidauja tø bruoþø, kurie priskiriami
lyderiui, orientuotam á santykius (80,0 proc.), maþiau – á tobulinimà
(78,9 proc.) ir maþiausiai – á uþduotis (69,1 proc.) orientuotam

lyderiui. Tai reiðkia, kad mokyklø bendruomenës labiau
pageidauja ðiø vadovo savybiø: draugiðkumo, pasitikëjimo
mokyklos bendruomenës nariais, atvirumo ir sàþiningumo,
dëmesingumo, gebëjimo iðklausyti idëjas ir pasiûlymus.
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KAIP SKIRIASI MOKYKLØ VADOVØ, MOKYTOJØ, MOKINIØ IR JØ TËVØ POÞIÛRIAI?
Analizuojant ávairiø respondentø grupiø pateiktus mokyklø va-

tobulinimà (M=1,7). Ðis rezultatas gali bûti interpretuojamas

dovø kaip lyderiø orientacijos vertinimus (5 pav.) matyti, kad

taip: mokiniams yra susiformavæs mokyklos vadovo „muðt-

mokyklø vadovø pavaduotojai vienodai pabrëþia savo vado-

ruotojo“ ávaizdis. Gal tai ir áprastas mokyklos vadovo elgesys,

vø orientacijà á santykius (M =2,3), á tobulinimà (M=2,3) bei á

taèiau pagal ðiuolaikiná vadybos mokslà labiausiai pageidau-

uþduotis (M=2,2). Mokiniai labiausiai pabrëþia vadovo orien-

jama turëtø bûti orientacija á tobulinimà.

1

tacijà á uþduotis (M=1,9), o maþiausiai – vadovo orientacijà á
Mokytojai
Tėvai
0

Mokiniai
Direktoriaus pavaduotojai
2
3

1

2,1
1,9
2,1
2,2

Orientacija į
užduotis

2,3
2,1
1,7
1,9
2,3

Orientacija į
tobulinimą

41–55 metų

0

56 metų ir vyresni

1

2

3
2,3

Orientacija į
užduotis

2,0
1,8
2,0

Orientacija į
santykius

31–40 metų

2
2,1

2,2

Orientacija į
santykius

1,9
1,9

Orientacija į
tobulinimą

1,9
1,9

2,3

5 pav. Ávairiø respondentø grupiø pateiktas mokyklø vadovø

6 pav. Ávairaus amþiaus mokyklø vadovø kaip lyderiø

kaip lyderiø orientacijø vertinimas

orientacijø vertinimas

Ið 6 pav. matyti, kad labiausiai iðreikðta visø amþiaus grupiø

(M=2,1) vadovø. Labiausiai iðreikðtos visos 31–40 metø va-

vadovø kaip lyderiø orientacija á uþduotis. Labiausiai ði orien-

dovø orientacijos (á uþduotis, á tobulinimà ir á santykius). Men-

tacija iðreikðta 31–40 metø (M=2,3) bei vyresniø nei 55 metø

kiausiai iðreikðtos 41–55 metø vadovø orientacijos.
Siekiamybë

Esama padëtis
Svarbu
0%

Vienodai svarbu ir nesvarbu
20%

Mokyklos
aplinka

Akademiniai
rezultatai

Procesas

40%

60%

85,2
85,2

44,1
44,1

Nesvarbu
80%

100%

12,3

41,4

38,3
38,3

Svarbu

47,5

0%
Mokyklos
aplinka

Akademiniai
rezultatai

Procesas

Vienodai svarbu ir nesvarbu
20%

40%

88,6
88,6

82,1
82,1

79,6
79,6

60%

Nesvarbu
80%

100%

9,6

16,0

17,1

7 pav. Mokyklø bendruomeniø nuomonë apie mokyklos ypatybes
Analizuojant apibendrintus mokyklos ypatybiø vertinimus

sams, t. y. santykiams su mokyklos bendruomene, mokyklos

(7 pav.) matyti, kad, mokyklø bendruomeniø nuomone, mo-

mikroklimatui, jaukumui, saugumui ir pan., bei mokiniø aka-

kyklø vadovai daugiausiai dëmesio skiria mokyklø aplinkai, o

deminiams rezultatams, jø dalyvavimui olimpiadose, konkur-

turëtø pakankamai jo skirti ir mokykloje vykstantiems proce-

suose ir pan.

1

M – vidutinis ávertis skalëje nuo 0 iki 3.
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KÀ REIKËTØ DARYTI SKATINANT VADOVØ IR MOKYTOJØ LYDERYSTÆ?
Mokyklø vadovai ir mokytojai, atsakydami á klausimà „Kà, Jûsø nuomone, reikëtø daryti ðvietimo politikams, Ðvietimo ir
mokslo ministerijai, siekiant skatinti mokyklø vadovø ir mokytojø lyderystæ?“, pateikë ðiuos atsakymus.
Mokyklø vadovø atsakymai

•
•
•
•
•
•
•
•

Inicijuoti mokyklos struktûros pakeitimus

Mokytojø atsakymai

• Organizuoti vadovams daugiau ne teoriniø, bet praktiniø

Maþinti informacijos srautus ir „popierizmà“

kursø, seminarø, ávairiø mokymø, individualiø konsultaci-

Vadovams suteikti daugiau vadovavimo laisvës

jø, suteikti daugiau psichologiniø þiniø

Paprastinti naujàjà vadovø atestavimo tvarkà

• Nustatyti pedagoginiø ir vadovaujanèiøjø darbuotojø am-

Organizuoti daugiau kokybiðkesniø mokymø, seminarø
Vertinti realius procesus mokykloje, o ne ávaizdá

þiaus cenzà

• Átraukti á vadovavimo ir pedagoginæ veiklà daugiau jaunø

Nuosekliai vykdyti ðvietimo reformà

þmoniø, kurie paspartintø vadovø ir pedagoginiø darbuo-

Inicijuoti nuoseklø teisiná pedagoginio proceso áforminimà

• Maþinti ðvietimo darbuotojø biurokratiná aparatà

tojø kartø kaità

• Maþinti informacijos srautus ir „popierizmà“
• Aprûpinti mokytojus ávairiomis techninëmis priemonëmis,
materialiniais iðtekliais

• Turi bûti tiek mokytojø, tiek vadovø karjeros skatinimo
sistema

•
•
•
•

Bûtina materialiai skatinti vadovus ir mokytojus
Maþinti darbo krûvá ir kelti atlyginimus
Kelti pedagogø autoritetà visuomenës akyse
Rûpintis ne tik mokiniø, bet ir vadovø bei mokytojø darbo
krûviu

• Mokyklos vadovas turëtø bûti renkamas mokyklos bendruomenës slaptu balsavimu

• Ðvietimo politika turëtø neatitrûkti nuo praktikos
Ir mokyklø vadovai, ir mokytojai labiausiai pabrëþë, kad vis

dovui kaip lyderiui keliami itin dideli reikalavimai. Vadovavi-

daugëja „popierizmo“. Respondentai, atsakydami á pateiktus

mas arba lyderystë ávardinami kaip tam tikras gyvenimo bû-

klausimus, taip pat ávardino ir kitus lyderystës reiðkiniui svar-

das arba visiðkas atsidavimas savo darbo veiklai.

bius aspektus. Daþniausiai buvo ávardinama mokyklose egzistuojanti nepalanki lyderystei organizacinë kultûra, ne va-

Apibendrindami atvirus vadovø ir mokytojø atsakymus gali-

dovø, bet kolegø mokytojø psichologinis spaudimas. Jeigu

me teigti, kad respondentai (tiek mokyklø vadovai, tiek mo-

kurie nors darbuotojai parodo iniciatyvà (inicijuoja projektà,

kytojai), apibûdindami lyderystæ per savo empirinæ patirtá, su-

suorganizuoja ádomø renginá ir kt.), jie jauèia tam tikrà psicho-

vokia jà gana primityviai ir nesistemiðkai. Todël siekiant efek-

loginá spaudimà, siekimà slopinti norà kuo nors iðsiskirti ar

tyviai ugdyti vadybines mokyklø vadovø kompetencijas, tiks-

pasireikðti. Egzistuoja greièiau „pikto“ nei skatinanèio pasi-

linga inicijuoti jø mokymus, grindþiamus vadovø empirinio pa-

tempti pavydo tendencija. Þmonës, uþuot lygiavæsi á kità as-

tyrimo ir teoriniø þiniø integravimo strategija.

mená, daþnai ima jo ðalintis (iniciatyvus asmuo patiria psichologinæ izoliacijà). Todël iniciatyvûs bei kûrybingi asmenys tiesiog „nuleidþia rankas“. Taip formuojasi konformistinë, vegetuojanèiø prisitaikëliø organizacinë kultûra. Svarbu pabrëþti ir
tai, kad mokytojams buvo sunku ávardinti kito pripaþinto asmens lyderystæ, nors savo pripaþinimo atvejus jie nurodydavo gana uoliai. Taigi ryðkëja tendencija, kad mokytojai neturi
arba nepripaþásta autoritetø. Tai gali reikðti, kad mokyklos va-
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MOKYKLOS VADOVO KAIP LYDERIO IR MOKYKLOS YPATYBËS:
ESAMA PADËTIS IR SIEKIAMYBË
Mokyklø vadovø kaip lyderiø ir mokyklø ypatybiø tyrimo re-

mus, yra linkæ dirbti komandoje, rûpintis organizacijos psi-

zultatai pateikiami 8 pav. Jame tamsiau nuspalvintos labiau

chologiniu klimatu (dalyvavimo stilius), nuolat siekia tvar-

vyraujanèios ypatybës, ðviesiau – maþiau vyraujanèios. „Sie-

kos ir aiðkaus iðdëstymo, kas uþ kà atsakingas, yra nuo-

kiamybë“ ðioje schemoje suprantama kaip respondentø nu-

seklûs, aiðkiai formuluoja tikslus (orientacija á uþduotis),

rodyti pageidavimai arba lûkesèiai.

kuria palankià kaitai, bendradarbiavimu grástà organizacijos kultûrà, skatina tobulëti, átikina darbuotojus pakilti aukð-

Apibendrindami gautus rezultatus galime teigti, kad Lie-

èiau asmeniniø siekiø ir interesø, stiprina emocinius ryðius

tuvos mokyklø vadovai yra dalyvavimo stiliaus, orientuoti

su komandos nariais, motyvuoja ir átraukia juos á lyderio

á uþduotis ir pokyèius lyderiai. Tai reiðkia, kad vadovai pri-

sukurtø vizijø ir tikslø ágyvendinimà (á pokyèius orientuo-

paþásta kitø organizacijos nariø teises priimant sprendi-

tas lyderis).

Vadovo kaip lyderio ypatybës

Mokyklos ypatybës

ESAMA PADËTIS

ESAMA PADËTIS

Lyderystës stilius

Vadovo orientacija

Lyderystës forma

Dalyvavimo

Á uþduotis

Pokyèiø

Mokyklos aplinka

„Laisvø vadþiø“

Á santykius

Charizmatinë

Akademiniai rezultatai

Autokratinis

Á tobulinimà

Sandoriø

Procesas

SIEKIAMYBË

SIEKIAMYBË

Vadovo orientacija
Á uþduotis

Mokyklos aplinka

Á tobulinimà

Akademiniai rezultatai

Á santykius

Procesas

8 pav. Lyderystës ir mokyklos ypatybiø vertinimas
Ið mokyklø bendruomeniø vertinimø matyti, kad jos labiau

visuomet ðilta, ðviesu ir jauku, saugu, mokyklos vadovas sie-

pageidautø á santykius orientuoto vadovo. Analizuojant at-

kia, kad mokytojai dirbtø kaip tikri savo dalyko specialistai,

skiras mokyklos ypatybes matyti, kad mokyklø bendruo-

kad bûtø atliktas pastato atnaujinimas, daþnai taikomos in-

menës pabrëþia rûpinimàsi „mokyklos aplinka” tiek kaip esa-

formacinës technologijos, naudojamasi vadovëliais, kuriuo-

mos padëties ypatybæ, tiek kaip siekiamybæ. Menkiausiai

se mokomoji medþiaga pateikiama suprantamai ir aiðkiai,

pabrëþiamas yra „procesas”. Vadinasi, mokyklø bendruome-

valgykloje gaminamas kokybiðkas ir skanus maistas, árengti

nëms svarbiausia, kad mokykla bûtø arti namø, joje bûtø

modernûs ávairiø dalykø kabinetai ir t. t.

patogus pamokø tvarkaraðtis, árengta moderni biblioteka,
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TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE
Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir Mokytojø kompetencijos cen-

klausimyno klausimus. Lyderystë buvo tiriama mokslinës lite-

tro uþsakymu 2006 m. buvo atliktas „Mokyklos vadovo lyde-

ratûros analizës, dokumentø analizës, apklausos raðtu, statis-

rystës raiðkos tyrimas“. Tyrimà atliko Kauno „Purienø“ viduri-

tinës duomenø analizës, atvejo analizës metodais. Tiksliniø

nës mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, KTU moks-

grupiø ir struktûrinio pokalbio metodais buvo siekiama pasi-

linis bendradarbis dr. Dainius Þvirdauskas. Tyrime dalyvavo

rinktà problemà iðanalizuoti nuodugniau (ðiame tyrimo etape

53 pradinës, pagrindinës, vidurinës mokyklos ir gimnazijos ið

dalyvavo 75 ávairiø mokyklø bendruomeniø nariai). Remiantis

deðimties Lietuvos apskrièiø. Tyrimo respondentai – 935 mo-

tyrimo rezultatais buvo apibûdinti Lietuvos bendrojo lavinimo

kytojai, 818 11–12 klasiø mokiniø, 503 mokiniø tëvai, 93 mo-

mokyklø vadovø lyderystës raiðkos ypatumai. Iðsami tyrimo

kyklø vadovø pavaduotojai ir 53 mokyklø vadovai (ið viso 2402

ataskaita skelbiama Ðvietimo ir mokslo ministerijos tinklala-

asmenys) – atsakë á vadovo kaip lyderio ypatybiø nustatymo

pyje (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_kiti.htm).

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams bei plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo
problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Gali bûti analizuojamos
ávairios ðvietimo problemos – ávardijama ir apraðoma pati problema; aptariami klausimai, susijæ su svarbiø problemø sprendimu;
siûlomi ir aptariami nauji iððûkiai ðvietimui; trumpai apraðomi konkretûs ðvietimo tyrimø rezultatai ir atradimai.
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. Dainius Þvirdauskas, Kauno „Purienø“ vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Kauno technologijos universiteto mokslinis bendradarbis.
MOKYKLØ VADOVAI: VADOVAUJA AR LYDERIAUJA?
2007-10-25. Tir. 500 egz.
Iðleido Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerijos
Ðvietimo aprûpinimo centras, Geleþinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
Spausdino UAB „Sapnø sala“, S. Moniuðkos g. 21, LT-08113 Vilnius

ISSN 1822-4156

