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POKYČIŲ PLANAVIMAS IR VALDYMAS: 

KAIP ESAME PASIRENGĘ IR KAIP VEIKIAME REALIOJE MOKYKLOJE? 

 

PRETENDENTŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVUS SUPRATIMAS APIE POKYČIŲ MOKYKLOJE 

PLANAVIMĄ IR VALDYMĄ YRA TOBULINTINAS 

2018–2019 m. pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimo duomenys 

rodo, kad kas ketvirtas asmuo (24 proc.), siekiantis eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas, atitinka 

pakankamo lygio reikalavimus (3 balų vertinimo ribą). Asmens bendrųjų kompetencijų (asmeninio 

veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi) pakankamo lygio ribą įveikia daugiau nei pusė pretendentų (žr. 1 

lentelę). 

1 lentelė. Pretendentų bendrųjų kompetencijų įvertinimai 2018–2019 m. 

Duomenų šaltinis: NŠA 

 

Efektyvus pokyčių planavimas ir valdymas lemia sėkmingą mokyklos tobulinimą bei 

prisideda prie ugdymo proceso kokybės užtikrinimo. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 

kompetencijai turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys: mokyklos vadovui ir visai mokyklos bendruomenei 

svarbu turėti viziją, gebėti sistemiškai analizuoti situaciją, priimti sprendimus, būti atviram pokyčiams, 

mokėti juos planuoti ir valdyti. Ir nors strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencija yra itin svarbi, 

tačiau vertinimo duomenų analizė atskleidžia, kad dauguma asmenų, pretenduojančių tapti mokyklos 

vadovu, vis dar nepasižymi arba iš dalies pasižymi šiai kompetencijai būdingomis nuostatomis, žiniomis ir 

gebėjimais. 

 

 
 

Viltingai nuteikia ryškus pretendentų atvirumas pokyčiams – net 95 proc. pretendentų 

pakankamai arba gerai atskleidžia pozityvų požiūrį į pokyčių inicijavimo, įgyvendinimo ir sistemingo 

pokyčių palaikymo galimybes (1 pav.). Tai svarbi nuostata, lemianti asmenybės tobulėjimą, veiklų tvarumo 

užtikrinimą. Tačiau būsimiems (o ir esamiems) mokyklų vadovams vertėtų tobulinti ir gilinti mokėjimo 

planuoti ir valdyti pokyčius, gebėjimą konceptualiai mąstyti, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti 

situaciją,  priimti sprendimus, dirbti su informacija ir išskirti prioritetus: šių subkompetencijų 

(kompetencijos požymių raiškos) įvertinimų vidurkiai dažnai nesiekia 2,5 balo, o pakankamo lygio ribą 

kasmet įveikia 30–35 proc. vertinamų pretendentų. Reikia pastebėti, kad asmenys, pretenduojantys tapti 

mokyklų vadovais, turi įvairios profesinės patirties, neretai tai praktikuojantys pedagoginiai darbuotojai 

(mokytojai, pagalbos mokiniui ir kiti specialistai), kuriems kasdienėje veikloje tenka skirti mažai laiko 

įstaigos veiklos strategavimui ir pokyčių planavimui.  
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žmonėms 
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Įvertinimų vidurkis 

2018 

m. 
3,16 2,48 3,00 2,56 2,35 

2019 

m. 
3,13 2,51 2,93 2,59 2,32 
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dalis (proc.) 

2018 

m. 
75,6 41,6 83,6 51,9 34,0 

2019 

m. 
78,6 43,8 80,7 56,5 32,4 
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pokyčių valdymo kompetencijos minimalių 

reikalavimų ribą 
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1 pav. Pretendentų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo subkompetencijų įvertinimo rezultatai 

 
Duomenų šaltinis: NŠA 

 

Duomenų analizė leidžia teigti ir tai, kad silpnai strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 

kompetencijos raiškai įtakos turi gebėjimas dirbti su duomenimis ir informacija. Dažniausiai gerai gebama 

surinkti ir grupuoti kiekybinius duomenis, juos apibendrinti, tačiau per mažai gilinamasi į tai, kokias 

įžvalgas galima daryti, hipotezes kelti ir kokius priežastinius ryšius nustatyti, retai atliekama kokybinė 

(prasminė) duomenų analizė, per mažai analizuojami įvairūs kiti šaltiniai, kurie leistų paveikiau atskleisti 

esmines problemas ir preventyviai veikti. Taip pat vertėtų sistemingiau ugdytis gebėjimą skirti prioritetus, 

konceptualiai ir kritiškai mąstyti (įvaldyti indukciją ir dedukciją). 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VADOVAI PATENKINAMAI SUPLANUOJA 

VEIKLOS KAITĄ IR VALDO POKYČIUS  

 

Apžvelgus minėtus pretendentų į švietimo įstaigų vadovus vertinimo duomenis, pasigilinta į 

mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo duomenis, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 

kompetencijai priskirtinus  išorinio vertinimo rodiklių raktinius žodžius1 – reiklumas sau (4.3.2.), 

sprendimų pagrįstumas (4.1.1.), atkaklumas ir nuoseklumas (4.3.2.), tobulinimo kultūra (4.1.1.), sprendimų 

pagrįstumas ir veiksmingumas (4.1.3.), bendradarbiavimo kultūra (4.2.1.), prasmingumas (4.2.3.) – ir jų 

įvertinimo duomenis, atspindinčius dabartinių mokyklų vadovų gebėjimą planuoti ir valdyti pokyčius. 

 

Mokyklų veiklos kokybės 2017–2018 m. išorinio vertinimo duomenys2 rodo, kad pokyčių 

planavimas ir valdymas mokyklose yra vidutiniškas. Geriau vertinamas mokyklos atvirumas (3,28) – 

bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka, reaguoja į pasikeitimus, mezga socialinius ryšius; 

prasmingumas (3,08) – mokyklos tinklaveika padeda siekti užsibrėžtų tikslų;  bendravimo kultūra (2,73) – 

                                                             
1 Daugiau žiūrėti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a887310f70611e89fcaa4a4a9822176  
2 Pastaba: 2017–2018 m. įvertintos 143 bendrojo ugdymo mokyklos, stebėta 12 941 pamoka/veikla. Vertintos 79 gimnazijos (7 

355 pamokos/veiklos), 38 pagrindinės mokyklos (2 780 pamokų/veiklų), 23 progimnazijos (2 650 pamokų/veiklų) ir 3 pradinės 

mokyklos (156 pamokos/veiklos). 
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PRETENDENTŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVUS KOMPETENCIJŲ IR  

2017–2018 M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO DUOMENŲ SUGRETINIMAS 

3 

mokyklos personalas laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. Atvirumas net 29,4 proc. bendrojo 

ugdymo mokyklų priskiriamas prie stipriųjų mokyklos veiklos aspektų (2 pav.). 

 

2 pav. Pokyčių planavimas ir valdymas bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Duomenų šaltinis: NŠA 

 

Akivaizdu, kad mokyklų vadovams ir mokyklų bendruomenių nariams rūpi kintanti aplinka, 

mokyklose reaguojama į pokyčius, mezgami ryšiai, tačiau analizuojant mokyklos darbo kokybę 

iliustruojančius duomenis, juos palyginus su Geros mokyklos koncepcijoje fiksuotomis nuostatomis, 

pastebimas nepakankamas nuolatinės pažangos siekis aktualiausiose mokyklos veiklos – ugdymo(si) 

proceso planavimo ir organizavimo, ugdymo(si) aplinkų panaudojimo ir jų kūrimo, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo – srityse. Veiklos tobulinimo kultūra mokyklose vertinama vidutiniškai – 2,48; 

sprendimų pagrįstumas  taip pat vidutiniškas (2,42) ir bemaž ketvirtadalyje vertintų bendrojo ugdymo 

mokyklų (23,1 proc.) tai priskiriama prie būtinų tobulinti veiklų.  

Vertinant mokyklas pastebimas ir nepakankamai geras nuolatinio profesinio tobulėjimo 

siekis. Reiklumo sau, asmeninio meistriškumo (2,37) bei  atkaklumo ir nuoseklumo (2,45) vertinimų 

rezultatai  nesiekia vidurkio. Todėl rekomenduojama susitelkti asmeninio meistriškumo auginimą ir jo 

atkakliai siekti susiplanuojant aiškius, kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais išreikštus veikos kaitos 

(pažangos) stebėsenos ir vertinimo kriterijus. Tobulinti kompetencijas naudojantis įvairesnėmis (ne tik 

tradicinėmis) galimybėmis (savo mokykloje su kolegomis, su mokiniais ir jų tėvais, per informacinius ir 

socialinius kolegialaus mokymosi tinklus, nuotolinius kursus, seminarus), paveikiau remiantis asmenine 

praktine patirtimi ir netgi pedagogine intuicija. 

Duomenų analizė taip pat leidžia daryti prielaidas, kad pasirengimas vadovauti mokinių 

grupei (klasei) ir švietimo įstaigai atsispindi mokytojo ir mokyklos veiklos rezultatuose, mokinių mokymosi 

pasiekimų lygmenyje (daugiau apie tai kitose Vertinimo skyriaus rengiamose duomenų apžvalgose).  

Tiek pretendentai į švietimo įstaigų vadovus, tiek esami mokyklų vadovai turi pozityvų 

požiūrį į pokyčių įgyvendinimo galimybes ir yra atviri pokyčiams – atvirumas vertinamas aukščiausiais 

balais ir dažnai priskiriamas prie stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. Tačiau nuostatos, žinios bei gebėjimai 

planuoti ir valdyti pokyčius mokykloje dar yra nepakankami sėkmingai profesinei veiklai ir ugdymo proceso 

kokybei užtikrinti – daugumos pretendentų įvertinimai neperžengia pakankamo 3 balų lygio, o mokyklų 

vadovų gebėjimo planuoti ir valdyti pokyčius įvertinimai nesiekia vidurkio (2,5). 
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