
Mokyklos valdymas. 
Kaip siekti  

geresnės ugdymosi kokybės ir geresnių 
mokinių pasiekimų? 

Snieguolė Vaičekauskienė 

2014 12 19 



Mokyklų misijos  
(pavyzdžiai) 

• teikti kokybišką išsilavinimą bendraujant ir 
bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti 
kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius 
pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį 
skirti dvasiniam, pilietiniam, socialiniam ir 
kultūriniam asmenybės ugdymui. 

• teikti valstybinius standartus atitinkantį 
išsilavinimą, sudaryti sąlygas individualybės 
plėtotei, padėti mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, 
būti savarankišku, veikliu, kritiškai mąstančiu ir 
atsakingu savo šalies bei Europos piliečiu. 
 



  

• „kuo stipresnis pasitikėjimas santykiais 
vyrauja mokyklos bendruomenėje (tarp 
mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių ir tėvų), 
tuo geriau atliekami standartizuoti testai.“ 

Bryk, Schneider, 2002 

 

• „Tik žinodami, ko neišmanome, galime 
mokytis“.  

Hattie, 2014 



Mokyklos vadovas (ŠĮ 64 str.): 

• vadovauja <...> tvirtina; 

• atsako už <...>. Užtikrina <...> santykius, <...> 
skaidriai priimamus sprendimus, <...> 
informavimą, <...> profesinį tobulėjimą, 
sveiką, saugią <...> aplinką; 

•  analizuoja <...>, inicijuoja <...>, atsako <...> 

• nustatyta tvarka <...> 

 

 



Kaip atpažinti gerą vadovą? 



Pasitikėjimo santykiais kriterijai 

• Pagarba – kiekvieno žmogaus vaidmuo mokymosi 
procese; 

• Kompetencija – gebėjimas pasiekti pageidaujamus 
rezultatus 

• Asmeninis dėmesys – rūpinimasis kitu pranoksta 
reikalavimus, susijusius su jo vaidmeniu 

• Sąžiningumas – veiksmų ir žodžių (mokyklos dokumentų) 
atitiktis 

Bryk, Schneider, 2002 



Šaržas ar? 

https://www.youtube.com/watch?v=LPXtyQmwRdY  

https://www.youtube.com/watch?v=LPXtyQmwRdY
https://www.youtube.com/watch?v=LPXtyQmwRdY


Svarbiausios vadybinės kompetencijos  
vadovų ir mokytojų požiūriu (proc.) 
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Mažiau svarbios vadybinės kompetencijos vadovų ir 
mokytojų požiūriu (proc.) 



Mokyklų,  
kurių direktoriai dažniau  

bendradarbiauja su mokytojais,  
mokiniai pasiekia geresnių  

mokymosi rezultatų. 
 

 
OECD PISA 2012 ataskaita  



 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenys 



Veiklos vertinimas/įsivertinimas - 

procesas, kurio metu metodiškai 
nuosekliai surenkami ir įvertinami 

svarbiausi duomenys,  

atskleidžiantys mokyklos situaciją, 
vadovo veiklą ir jos poveikį mokyklos 

situacijai.  



Visose veiklose yra SVARBŪS 

TIKSLAS / REZULTATAI 

PROCESAS 



Užduotis švietimui:  

„sutelkti švietimo 
bendruomenę ir visus 

Lietuvos žmones 
(solidarumas) nuolat 

kryptingai lavintis 
(mokymasis) siekiant 

asmeninės ir šalies 
sėkmės (veiklumas)“ 

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (VŠS) 
Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”   

Besimokanti 

Veikli Solidari 



Pedagogo karjeros iššūkiai 

• https://www.youtube.com/watch?v=LQxAYXyYL_8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQxAYXyYL_8
https://www.youtube.com/watch?v=LQxAYXyYL_8
https://www.youtube.com/watch?v=LQxAYXyYL_8


Valdymo proceso nestabilumo  
pojūtis ir įtampa  

• M. Fullan (1998): vadovai turi išmokti veikti ir 
koordinuoti sudėtingus pokyčių procesus - 
vykstant pokyčiams plečiasi ne tik vadovo 
veiklos sritys, bet didėja jo darbo atsakomybė 

• H. Mintzberg (1983): paprastai pokyčių metų 
daug problemų kyla dėl biurokratinių 
apribojimų 

• E. H. Schein (2004): dėl konservatyvios 
organizacinės kultūros  



Mokyklos valdymo kaitos veiksniai 

nors mokyklos valdymas yra švietimo 
dokumentuose formaliai reglamentuotas, jo 
efektyvumas priklauso ne tiek nuo formalios 
valdžios, kiek nuo  

o vadovo asmeninių savybių,  

o gebėjimo prisiimti atsakomybę  

o mokėjimo dirbti su savivaldos institucijomis 

R. Mečkauskienė, 2010 



Asmeninis veiksmingumas 
• pasitikėjimas savimi ir atvirumas;  
• pagarba sau ir kitiems;  
• kūrybingumas, lankstumas;  
• tolerancija socialinei įvairovei;  
• pozityvumas;  
• platus akiratis; 
• atsakomybė ir sąžiningumas; 
• kryptingumas, orientacija į tikslus; 
• iniciatyvumas, organizuotumas; 
• streso valdymas; 
• drąsa ir ryžtas; 
• Integralumas – žodžių  ir elgesio darna ir kt. 

E. Bakonis, 2013 
 



??? 





Mokyklos 5 veiklos ričių vertinimas 
(2011-2014 m. išorinio vertinimo duomenys, N=300) 



5 sričių koreliacijos ryšiai (N=300) 

Kultūra  Ugdymas ir 
mokymasis 

Pasiekimai  Pagalba 
mokiniui 

Strategija 

Kultūra  
 

1 

Ugdymas ir 
mokymasis 

0,352 1 

Pasiekimai 
 

0,459 0,511 1 

Pagalba 
mokiniui 

0,440 0,457 0,527 1 

Strategija 
 

0,540 0,442 0,470 0,577 1 



Vadovavimo tobulinimo  galimybės 

• lyderystės ugdymas; 

• efektyvesnis bendruomenės įtraukimas; 

• patikima informacija pagrįstų sprendimų 
priėmimas 

(R. Želvys, 2014) 



Dinamiškas valdymas 



„Atrask sėkmę“ 

• http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask
-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos  

 

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/217/atrask-sekme-sekmingiausiu-mokyklu-istorijos


Kvalifikacinių reikalavimų švietimo įstaigos 
vadovui aprašas 

• 5.2.  vadovavimo sričių kompetencijos:  

• 5.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo; 

• 5.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;  

• 5.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimui;  

• 5.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, 
išteklių valdymo;  

• 5.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir 
bendradarbiavimo. 



Pokyčio veiksniai 

 

 

 

Įgūdžiai 

 

 

 

Nusitei-

kimas 

 

 

 

Ištekliai 

 

 

 

Veiksmų 

planas 

 

 

Įvykęs 

pokytis  

 

 

 

Vizija 



Kas padeda įtvirtinti pokyčio rezultatą? 

Įgūdžiai Nusiteikimas Ištekliai Veiksmų planas Pasimetimas 

Vizija Įgūdžiai Nusiteikimas Ištekliai Veiksmų planas Įvykęs pokytis 

(naujovė) 

Vizija Nusiteikimas Ištekliai Veiksmų planas Nerimas 

Vizija Įgūdžiai Ištekliai Veiksmų planas Priešinimasis 

Vizija Įgūdžiai Nusiteikimas Veiksmų planas Nusivylimas 

Vizija Įgūdžiai Nusiteikimas Ištekliai „Malimasis“ 



Personalo valdymas 



3.2.Pasiekimai = 0,297 + 5.4. Personalo valdymas*0,266 + 
3.1. Pažanga*0,243 + 1.1.1. Vertybės*0,213 + 

2.4.Mokymosi kokybė*0,086 + 1.2.1.Asmenybės raidos 
lūkesčiai*0,066 + 2.3.Mokymo kokybė*0,031 

  
 



Mokyklos valdymas ir mokytojų darbo 
vertinimas pagal EBPO PISA 2012 duomenis 

  
Niekada arba 1–2 kartus 

per metus 

3–4 kartus per 

metus 

Nuo karto per 

mėnesį iki karto per 

savaitę 

Dažniau nei kartą per 

savaitę 

  Remdamasis mokinių pasiekimų rezultatais, formuluoju ugdymo tikslus 

Lietuva 72,8 19,5 6,2 1,4 

EBPO 

vidurkis 
31,7 33,1 26,0 9,2 

  Užtikrinu, kad mokytojų darbas atitiktų mokyklos ugdymo tikslus 

Lietuva 10,9 17,8 44,8 26,5 

EBPO 16,6 25,4 37,7 20,3 

  Kai mokytojas turi problemų su savo klase, imuosi iniciatyvos jas aptarti 

Lietuva 9,6 14,8 64,7 10,8 

EBPO 11,3 21,3 49,1 48,3 

  Darbuotojams suteikiu galimybę dalyvauti priimant sprendimus mokykloje 

Lietuva 6,1 29,3 50,0 14,6 

EBPO 5,8 22,5 53,5 18,2 



Mokyklos valdymas ir mokytojų darbo 
vertinimas pagal EBPO PISA 2012 duomenis 

  
Niekada arba 1–2 

kartus per metus 

3–4 kartus per 

metus 

1 k. per mėn. – 1 

k. per sav. 

Dažniau nei kartą 

per savaitę 

  Užtikrinu, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimas atitiktų mokymo tikslus 

Lietuva 35,2 24,9 34,5 5,4 

EBPO 

vidurkis 
30,4 29,3 30,6 9,8 

  Per susirinkimus su mokytojais aptariu akademinius mokyklos tikslus 

Lietuva 17,5 53,4 28,6 0,5 

EBPO 17,7 35,1 42,1 5,1 

  Kai mokytojas iškelia problemą, klausimą sprendžiame kartu 

Lietuva 9,5 23,4 51,6 15,5 

EBPO 7,1 17,7 51,3 23,9 

  Prašau mokytojų dalyvauti peržiūrint mokyklos valdymo politiką 

Lietuva 61,1 24,6 10,0 4,2 

EBPO 49 21,9 23,6 5,5 



21,0 

99,3 

Pokyčiai

Veikla

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Mokyklos įsivertinimo anketa 2011-2012 m. m. 

• 2011-2012 m. m.: 
Parašykite konkrečias veiklas ir pokyčius mokykloje 
tobulinant pasirinktą rodiklį.  
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Ar gali viena veikla  

(dokumentas)  

tarnauti kitai(-am)? 



Vadovo atestacijos nuostatų 5 priedas 

Vadybinės veiklos kriterijai 

(privalomi vadovui)  

 

Sąsajos su išorinio  

vertinimo ir įsivertinimo 

rodikliais 

1 kriterijus. Švietimo politikos 

išmanymas, mokyklos veiklos 

planavimas ir įgyvendinimas 

 5.1.  

2 kriterijus. Vadovo veikla formuojant 

ir keičiant mokyklos kultūrą 

 1.1., 5.2., 5.4. 

6 kriterijus. Ugdymo turinio vadyba   2 sritis, 3 sritis 

(ypač 2.1., 2.2., 1.2.) ir 5.4  

8 kriterijus. Mokinių saugumo ir lygių 

galimybių  užtikrinimas  

 4 sritis,  

ypač 4.1., 4.2., 4.5.  



Vadovo atestacijos nuostatų 5 priedas 
3 kriterijus. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 1.4., 5.3.  

4 kriterijus. Mokyklos veiklos įsivertinimo  organizavimas ir 

gautų duomenų  naudojimas veiklai tobulinti 

 5.2. 

5 kriterijus. Savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas 

į mokyklos valdymą 

 5.3., 1.1., 

1.3.1 

7 kriterijus. Edukacinės aplinkos kūrimas ir tobulinimas  1.3.3., 5.5.  

9 kriterijus. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir 

švietimas 

 4.5. 

10 kriterijus. Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir 

saugumo užtikrinimas 

1.3.1, 5.4.  

11 kriterijus. Darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas, jų 

veiklos vertinimas 

5.2., 5.4.2  

12 kriterijus. Turto ir lėšų administravimas ir valdymas   5.5. 



Perkeliamosios kompetencijos 
(pagal mokyklos vadovo kompetencijų aprašą) 

9.1. mokymosi kaip mokytis – 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 5.4.3 

 
9.2. komunikacinė –1.4, 1.2, 5.2, 5.3 

 
9.3. informacijos valdymo – 1.3, 1.4, 2.6.3, 3.2.3,  

 

9.4. pokyčių valdymo – 5.1.4, 5.2.2, 4.1.1,  
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Šeši vadybos kompetencijų blokai  

VADOVO 

ELGESYS 

Veiklos 

efektyvumo 

užtikrinimas 

Pokyčių 

inicijavimas ir 

vykdymas 

Žmogiškųjų išteklių 

valdymas 

Tiesioginis 

elgesys 

vaidmenų ir tikslų 

nustatymas; 

veiklos stebėjimas 

ir vertinimas; 

Problemų 

sprendimas ir pan. 

išorinių veiksnių 

stebėjimas; 

strateginis 

planavimas;  

kt. 

darbuotojų parama ir 

palaikymas; 

darbuotojų gebėjimų 

vystymas; 

komandos(ų) 

formavimas  

Netiesioginis 

elgesys 

(diegimas ir 

palaikymas) 

kaštų mažinimo 

programos; 

skatinimo ir 

motyvacinės 

sistemos; 

Vadybos/lyderystės 

sistemos  

idėjų vystymo 

programos; 

poreikių tyrimai;  

informacijos 

valdymo sistemos 

įgaliojimų suteikimo,  

darbuotojų ugdymo, 

darbo sąlygų,  

kokybės gerinimo 

programos  



Suvokiama kompetencija %  
 

Organizacinis tapatumas 94  
Orientacija į asmenį 92  
Pažiūros 92 
Savęs ir kitų ugdymas 92 
Profesinis sumanumas ir interesas 
92  

Orientacija į užduotį  91  
Tradicinės funkcijos 89  
Komunikavimas 87  
Emocinė kontrolė 83 

Reali kompetencija % 
 

Profesinis sumanumas ir interesas 
80 

Orientacija į užduotį 79 
Organizacinis tapatumas 77 
Savęs ir kitų ugdymas 74 
Pažiūros 74 
Orientacija į asmenį 73 
Komunikavimas 73 
Tradicinės funkcijos 72 
Emocinė kontrolė 68 

N. Petkevičiūtė, E. Kaminskytė, 2003  



5 srities temų vertinimo vidurkiai 



5 srities ir temų vertinimo sklaida 
(2011-2014 m. išorinio vertinimo duomenys, N=300) 



Vertinimai pagal lokalizaciją 



Vertinimai pagal mokyklos tipą 



Vertinimai pagal mokyklos direktoriaus kval. kategoriją 
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Mokytojo profesinės kompetencijos 

• informacinių technologijų naudojimo; 

• ugdymo/si aplinkų kūrimo; 

• dalyko turinio planavimo ir tobulinimo; 

• mokymo/si proceso valdymo; 

• mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo; 

• mokinių motyvavimo ir paramos jiems; 

• mokinio pažinimo  ir jo pažangos pripažinimo; 

• profesinio tobulėjimo. 

5.5.2. 
 
5.5.3. 
2.2.3. 
2.2.1. 
2.1. 
 
2.6. 
 
2.3.3. 
4.2.1. 
1.2.1. 
3.1.1 
5.4. 
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Mokytojo bendrosios kompetencijos 

• komunikacinė ir informacijos valdymo; 

• bendravimo ir bendradarbiavimo; 

• tiriamosios veiklos; 

• reflektavimo ir mokymosi mokytis; 

• organizacijos tobulinimo bei pokyčių 

    valdymo. 

1.1.4.; 
 

2.3.3. 
5.4.3. 
5.2.1. 
 
5.2.1. 
1.2.3. 
 
5.3.2. 
 



5.1. Mokyklos strategija ir kitų temų koreliacijos ryšiai 

Etosas 

Pažangos 

siekiai Tvarka Ryšiai 

0,475 0,424 0,559 0,414 

Ugdymo 

organiza- 

vimas 

Pamokos 

organiza- 

vimas 

Mokymo 

kokybė 

Mokymosi 

kokybė 

Diferencijavi

mas  

Vertinimas 

ugdant  

0,518 0,327 0,297 0,280 0,319 0,369 

Pažanga  Pasiekimai  

0,435 0,342 

Rūpinima- 
sis  
mokiniais 

Ped., psichol.,  

soc. pagalba 

Spec. por. 

tenkinimas 

Pagalba 

planuojant 

karjerą 

Tėvų 

švietimas 

0,423 0,456 0,372 0,422 0,441 

Strategija  Įsivertinimas  

Vadovavi- 

mo stilius 

Personalo 

valdymas 

Išteklių 

valdymas 

1 0,666 0,522 0,507 0,439 



5.2. Mokyklos įsivertinimas ir kitų temų koreliacijos 
(N=300) 

Etosas 

Pažangos 

siekiai Tvarka Ryšiai 

0,364 0,500 0,321 0,327 

Ugdymo 

organiza- 

vimas 

Pamokos 

organiza- 

vimas 

Mokymo 

kokybė 

Mokymosi 

kokybė 

Diferencijavi

mas  

Vertinimas 

ugdant  

0,406 0,315 0,301 0,189 0,357 0,339 

Pažanga  Pasiekimai  

0,437 0,281 

Rūpinima- 
sis  
mokiniais 

Ped., psichol.,  

soc. pagalba 

Spec. por. 

tenkinimas 

Pagalba 

planuojant 

karjerą 

Tėvų 

švietimas 

0,354 0,418 0,393 0,370 0,392 

Strategija  Įsivertinimas  

Vadovavi- 

mo stilius 

Personalo 

valdymas 

Išteklių 

valdymas 

0,666 1 0,484 0,440 0,363 



5.3. Vadovavimo stilius ir kt. temų koreliacijos 

Etosas 

Pažangos 

siekiai Tvarka Ryšiai 

0,503 0,533 0,482 0,491 

Ugdymo 

organiza- 

vimas 

Pamokos 

organiza- 

vimas 

Mokymo 

kokybė 

Mokymosi 

kokybė 

Diferencijavi

mas  

Vertinimas 

ugdant  

0,415 0,296 0,324 0,272 0,300 0,315 

Pažanga  Pasiekimai  

0,458 0,372 

Rūpinima- 
sis  
mokiniais 

Ped., psichol.,  

soc. pagalba 

Spec. por. 

tenkinimas 

Pagalba 

planuojant 

karjerą 

Tėvų 

švietimas 

0,484 0,447 0,365 0,385 0,356 

Strategija  Įsivertinimas  

Vadovavi- 

mo stilius 

Personalo 

valdymas 

Išteklių 

valdymas 

0,522 0,484 1 0,588 0,483 



5.4. Personalo valdymas ir kt. temų koreliacijos 

Etosas  

Pažangos 

siekiai Tvarka Ryšiai 

0,495 0,505 0,483 0,459 

Ugdymo 

organiza- 

vimas 

Pamokos 

organiza- 

vimas 

Mokymo 

kokybė 

Mokymosi 

kokybė 

Diferencijavi

mas  

Vertinimas 

ugdant  

0,443 0,341 0,378 0,312 0,298 0,309 

Pažanga  Pasiekimai  

0,390 0,383 

Rūpinima- 

sis  

mokiniais 

Ped., psichol.,  

soc. pagalba 

Spec. por. 

tenkinimas 

Pagalba 

planuojant 

karjerą 

Tėvų 

švietimas 

0,559 0,515 0,325 0,363 0,404 

Strategija  Įsivertinimas  

Vadovavi- 

mo stilius 

Personalo 

valdymas 

Išteklių 

valdymas 

0,507 0,440 0,588 1 0,410 



5.5. Materialinių išteklių valdymas ir kt. temų koreliacijos 

Etosas  

Pažangos 

siekiai Tvarka Ryšiai 

0,406 0,453 0,447 0,423 

Ugdymo 

organiza- 

vimas 

Pamokos 

organiza- 

vimas 

Mokymo 

kokybė 

Mokymosi 

kokybė 

Diferencijavi

mas  

Vertinimas 

ugdant  

0,399 0,298 0,277 0,318 0,219 0,296 

Pažanga  Pasiekimai  

0,379 0,354 

Rūpinima- 

sis  

mokiniais 

Ped., psichol.,  

soc. pagalba 

Spec. por. 

tenkinimas 

Pagalba 

planuojant 

karjerą 

Tėvų 

švietimas 

0,424 0,428 0,305 0,387 0,356 

Strategija  Įsivertinimas  

Vadovavi- 

mo stilius 

Personalo 

valdymas 

Išteklių 

valdymas 

0,439 0,363 0,483 0,410 1 



Pamokų kokybės įvertinimų palyginimas pagal klasių 
koncentrus 2012 m. 



PAŽANGOS STEBĖJIMAS 
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MOKYMASIS 

ir MOKYMO 

PRINCIPAI 

BENDROSIOS 

PROGRAMOS 

VERTINIMAS: 
Formuojamasis, 

Diagnostinis,         

Apibendrinamasis 

UGDYMO TURINYS 

VAIKAS 

Tikslų  peržiūrėjimas 

ir koregavimas 

Strategijų vystymas 

tikslų pasiekimui 

Išmokimo 

stebėjimas 

Grįžtamasis ryšys 

pasiektų  tikslų 

PAŽANGA 







Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas 

• Pasiekimų lygmenys ir pažymiai: 

patenkinamas – 4/5; 

pagrindinis – 6/7/8; 

aukštesnysis – 9/10; 

 

• „Vaikas centre“. Ne klasė, koncentras, pakopa... 

 

• Ar/kaip kiekvieno vaiko pažangos stebėjimo informacija 

pasiekia mokyklos vadovus?  

    Ką jie daro su šia informacija? 

 

 

 



Mokymosi veiksniai 
• Mokytojo turimos mokomojo dalyko žinios 

• Mokinių skirstymas į grupes pagal gebėjimus  

• Klasės dydis  

• Namų darbai 

• Lankymasis mokinių namuose 

• Pamokos valdymas 

• Namų aplinka  

• Mokymasis mažomis grupėmis  

• Savęs vertinimas ir lūkesčiai  

• Formuojamasis vertinimas 

• Klasės diskusijos 

• Mokytojo dėstymo aiškumas 

• Grįžtamoji informacija 

• Mokytojų-mokinių santykiai 

• Tėvų įsitraukimas 

• Ikimokyklinio ugdymo programos 

• Mokytojų lūkesčiai 

• Žinių patikrinimo dažnumas 

 



Mokymosi veiksnių poveikis:  

mažas ir neigiamas  

(d<30) 

• Televizija – -0,18 

• Mokinių palikimas kartoti kurso – -0,13 

• Vasaros atostogos – -0,02 

• Mokytojo turimos mokomojo dalyko žinios – 0,09 

• Mokinių skirstymas į grupes pagal gebėjimus – 0,12 

• Lytis – 0,12 

• Klasės dydis – 0,22 

• Skaičiuotuvų naudojimas – 0,27 

• Namų darbai – 0,29 

• Lankymasis mokinių namuose – 0,29 
Pagal J. Hattie, 2014 



Didelio poveikio mokymosi veiksniai (d>0,60) 

• Savęs vertinimas ir lūkesčiai – 1,44 

• Formuojamasis vertinimas – 0,90 

• Klasės diskusijos – 0,82 

• Mokytojo dėstymo aiškumas – 0,75 

• Grįžtamoji informacija – 0,75 

• Mokytojų-mokinių santykiai – 0,72 

• Ankstesni pasiekimai – 0,65 

• Idėjų formulavimas sau ir savęs klausinėjimas – 0,64 

• Mokymo(si) metodai – 0,62 

• Mokymas spręsti problemas – 0,61 

• Bendraklasių vienas kitam teikiama mokymosi pagalba – 0,55 

 

Pagal J. Hattie, 2014 
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Vertinimo 

komponentai  

Kokybės vadybos aspektas  Besimokančios 

organizacijos aspektas  

Vertinimo 

tikslas  

Organizacijos vadybos 

tobulinimas, atskaitomybė, 

veiklos planavimas ir 

strategavimas  

Organizacijos 

tobulėjimas mokymosi 

dėka, susitarimas dėl 

bendrų siekių, 

bendradarbiaujančios ir 

diskusinės aplinkos 

kūrimas  

Vertinimo 

organizavi-

mas  

Duomenų rinkimą ir vertinimą 

atlieka kvalifikuoti 

specialistai, optimaliai 

įtraukdami bendruomenę  

Vertinimo iniciatyva 

priklauso bendruomenei  

Vertinimo 

metodas  

Kokybės komponentų 

matavimas ir duomenų 

analizė atliekama politikos 

analizės metodais 

Situacijos vertinimas, 

remiantis patirtimi, 

situacijų analizės ir 

sprendimų priėmimo 

metodai, įvairūs 

mąstymo modeliai  
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Vertinimo 

komponentai 

Kokybės vadybos aspektas Besimokančios 

organizacijos aspektas  

Vertinimo 

dokumenta-

vimas  

Griežtai apibrėžtas, 

gausus, privalomas  

Neapibrėžtas, 

minimalus, 

neprivalomas  

Vertinimo 

kokybės 

kriterijus  

Objektyvumas, nauda 

sprendimų priėmimui. 

Reikalavimus nusako 

vertinimo kokybės 

standartas  

Susitarimas, naujos 

žinios, nėra aiškiai 

apibrėžtų reikalavimų, 

dažniau orientuojamasi 

į konstruktyvizmo 

tradiciją  

Vertinimo 

rezultatas  

Specialistų suformuluoti 

siūlymai vadybininkams 

dėl  veiklos tobulinimo  

Mokytojų asmeninių 

siekių ir organizacijos 

siekių suderinimas  



Tėvų įtraukimo į mokinių ugdymą (-si) pasiskirstymas 
Lietuvos mokyklose (2013 m.) 

pagal šešis J. Epstein tipus 
 

Vaičekauskienė S., Kardelytė K., Ar mokyklos rodo dėmesį personalui ir mokinių tėvams? // Švietimo problemos analizė, 2014, Nr. 6 (111). 

55,9 

100,0 

17,6 
11,8 

41,2 

32,4 

Tėvystės
ugdymas

Komunikacija Savanoriavimas Mokymasis
namuose

Sprendimų
priėmimas

Partneriški ryšiai
su bendruomene



„Kino diena“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLrLv_e5EmY   

https://www.youtube.com/watch?v=MLrLv_e5EmY
https://www.youtube.com/watch?v=MLrLv_e5EmY

