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SITUACIJOS APŽVALGA 

 

Vienas svarbiausių švietimo sistemos veiksnių, lemiančių aukštą švietimo kokybę bei 

darnios ir sumanios visuomenės vystymąsi, yra pedagogų profesionalumo stiprinimas – 

naujų kompetencijų įgijimas bei esamų efektyvinimas. Daugelyje Europos Sąjungos šalių 

mokytojų rengimas bei sudarytos palankios sąlygos tolimesniam kvalifikacijos tobulinimui 

yra prioritetinės sritys. Teoriškai, pastaraisiais metais Lietuvos valstybės švietimo 

politikoje buvo skiriama pakankamai daug dėmesio mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų ir mokyklų vadovų rengimui, kvalifikacijai, kompetencijų tobulinimui. Vienas iš 

Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatų tikslų įvardijamas švietimo 

kokybės užtikrinimas. O 16-osios Lietuvos Vyriausybės 2012 – 2016 metų programoje 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau PKT) sistemos sukūrimas buvo nurodytas kaip 

vienas iš svarbiausių veiklos prioritetų. Tačiau numatyta PKT programa, turėjusi sudaryti 

galimybę pedagogams nuolat atnaujinti reikiamas žinias ir efektyviais jas pritaikyti 

praktikoje,  nebuvo iki galo įgyvendinta.  

PKT buvo panaudota 99,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tačiau 

remiantis tiek tarptautiniais, tiek nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimais, mokymosi 

rezultatai nėra  aukšti. Valstybinėje švietimo strategijoje 2013 – 2022m. akcentuojama, 

jog nepakankama pedagogų kompetencija, nesistemingas kvalifikacijos tobulinimas ir 

nepatvirtinti PKT prioritetai įtakoja negerėjančius mokinių pasiekimų rezultatus.  

 

 

Kas yra pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir kaip jis buvo 
formuojamas Lietuvos kontekste?  

 
Pedagogų profesionalumo stiprinimas yra vienas iš strateginių Lietuvos švietimo tikslų, 

kurio įgyvendinimui užtikrinti yra itin svarbi efektyviai veikianti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo sistema. Remiantis kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas yra suprantamas kaip savišvieta ir neformaliojo švietimo dalis, 

padedanti įgyti ir plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Profesinio rengimo 
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terminų aiškinamajame žodyne mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sąvoka glaudžiai 

siejama su dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimu įvairiais kvalifikacijos 

tobulinimo būdais, taip pat ir savišvieta. Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos 

koncepcijoje pabrėžiama personalo kvalifikacija, kaip vienas iš indėlio į švietimą aspektų, 

lemiančių kokybę.  

Pedagogų profesionalumo stiprinimui - vienam iš strateginių Lietuvos švietimo tikslų - 

užtikrinti buvo pradėta formuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Formuojama 

pagal dviejų Vyriausybių programas (2008-2012m. ir 2012-2016m.), sistema buvo 

paremta skirtingomis įgyvendinimo kryptimis (žiūrėti 1 pav.). 

15 –osios Vyriausybės (2008 – 2012 m.) programoje buvo numatyta parengti ir patvirtinti 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį, kuris remtųsi liberalia politika, t.y. 

savivaldybėms, švietimo centrams ir mokykloms būtų suteikiamas didesnis 

savarankiškumas, taip pat būtų siekiama didesnės ir įvairesnės mokymus 

organizuojančių institucijų pasiūlos. Minėtoji Vyriausybė siekė decentralizuoti pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Įgyvendinant programą buvo patvirtinta pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (2012 m.), turėjusi užtikrinti teisinio reguliavimo 

gaires. Atlikto valstybinio audito tyrimo duomenimis (2016 m.), nevisi koncepcijoje 

numatyti procesai ir tikslai buvo vykdomi ir įgyvendinami. Ugdymo plėtotės centras 

parengė 8 teisės aktų projektus, skirtus PKT modelyje numatytoms priemonėms diegti, 

tačiau jie turėjo būti tobulinami ir koreguojami, nes 16 –osios Vyriausybės programoje 

pateiktos kitokios prioritetinės priemonės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

įgyvendinimui.  

LR Vyriausybės 2013 – 2015 m. ir 2014 – 2016 m. strateginiuose veikos planuose buvo 

numatyta sukurti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarkos teisines 

prielaidas. Remiantis šios Vyriausybės programa, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

sistema turėjo užtikrinti pagalbą mokytojui, mokiniui ir mokyklai, grįstą ne formaliu 

kvalifikacijos patvirtinimu, o kompetencijų įgijimu ir vertinimu. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo modelio ir 8 teisės aktų projektų parengimas kainavo 99,8 tūkst. Eur ES 

struktūrinių fondų lėšų, tačiau nuoseklus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politikos 

įgyvendinimas užtikrintas nebuvo. 
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1 pav. PKT sistemos formavimasis  

 

šaltinis: Adaptuota iš valstybinio audito ataskaitos (2016) 
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Pedagogo kvalifikacija ir jos kėlimas taip pat yra reglamentuojamas LR teisės aktų (žiūrėti 

2 pav.). Traktuojamas kaip sudedamoji neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis, 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimas yra privalomas kiekvienam pedagogui, kuris turi teisę 

ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Pagrindinis, bendrasis teisės aktas, susijęs su pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimu, yra Darbo kodeksas. Šis teisės aktas reguliuoja pamatines darbo santykių 

normas, susijusias ir su darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimais, teisėmis ir atsakomybe 

kvalifikacijos tobulinimo klausimais. Darbo kodeksas apibrėžia, jog darbo įstatymai ir kiti 

norminiai teisės aktai nustato pagrindines profesinio pasirengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatas. 

Švietimo įstatymo 6 straipsnis nustato, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir kita jam 

teikiama pagalba yra sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos dalis. Pagal Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo įstatymą – pedagogų (kaip ir kitų suaugusiųjų) kvalifikacijos 

tobulinimas yra neformaliojo šveitimo dalis.  

Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011) ir Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

koncepcija (2012) įteisina kvalifikacijos tobulinimo programų turinio bei formų įvairovę, 

todėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema yra vis labiau decentralizuota ir 

liberalėjanti, suteikianti mokykloms ir savivaldybėms savarankiškumą. Tuo tarpu 

nacionalinio ir institucinio lygio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos nėra 

pakankamai išsamiai reglamentuotos ir nenumatytas tokių programų poreikis. Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo politikoje taip pat nėra numatyta, kaip PKT galėtų būti derinamas 

su mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir kitomis Švietimo įstatyme įvardintomis pagalbos 

mokytojui ir mokyklai priemonėmis.  

LR Švietimo ir mokslo ministerija veikia kaip viena pagrindinių pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo politiką formuojančių institucijų (žiūrėti 3 pav.). Kiti itin svarbūs pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos dalyviai yra LR švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios 

institucijos, mokymų tiekėjai, savivaldybės, mokyklose ir jose dirbantys ugdymo 

darbuotojai.  
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2 pav. Pagrindiniai pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojantys 
dokumentai  

Lietuvos Respublikos neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas 
(2014): 
 
• reglamentuojamas neformalusis suaugusiųjų 
švietimas, kartu ir kvalifikacijos tobulinimas, jų 
sandaros, organizavimo ir finansavimo pagrindai; 
• suteikiamos teisinės garantijos asmeniui į 
tinkamos kokybės neformalųjį suaugusiųjų 
švietimą ir tęstinį mokymąsi, finansavimą pagal 
Vyriausybės patvirtintas finansavimo metodikas, 
į mokymosi atostogas teisės aktų nustatyta 
tvarka, į neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu 
įgytų kompetencijų 
pripažinimą. 
 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
(2011): 
  
• kvalifikacijos tobulinimas yra sudėtinė Lietuvos 
švietimo sistemos dalis; 
• kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina 
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 
akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos; 
• pedagogų pareiga yra tobulinti savo 
kvalifikaciją; 
• mokytojai turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per 
metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose; 
• švietimo teikėjų prievolė yra rūpintis mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimu; 
• mokyklos savininkų ar jų teises ir pareigas 
įgyvendinančių institucijų prievolė yra savo 
nustatyta tvarka užtikrinti, kad mokytojams ir 
kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems 
asmenims būtų apmokėtos ne mažiau kaip 5 
dienų per metus kvalifikacijos tobulinimo išlaidos. 
 

 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
koncepcija (2012): 
  
• aptariama dabartinė šalyje pradėta įgyvendinti 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo samprata bei 
teisiniai ir administraciniai mechanizmai, kurie 
turėtų įtvirtinti pedagogų asmeninę ir institucinę 
motyvaciją, užtikrintų kvalifikacijos tobulinimo 
paslaugų kokybę bei tikslingą kvalifikacijos 
tobulinimui skirtų lėšų naudojimą; 
• numatyta nauja pedagogo profesijos 
kompetencijų sričių struktūra;  

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, 
jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo nuostatai (2007): 
 
• apibrėžtas kvalifikacijos tobulinimo tikslas ir 
uždaviniai, kvalifikacijos tobulinimo būdai, 
formos, organizavimas, kompetencijų vertinimas; 
kvalifikacijos tobulinimo finansavimo tvarka. 
 

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas 
(2007): 
 
• apibrėžtos būtinos mokytojo profesijos 
kompetencijos – bendrakultūrinė, bendrosios, 
profesinės ir specialiosios. 

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 
(2002): 
 
• darbdavys turi užtikrinti tinkamas sąlygas 
darbuotojų profesinės kvalifikacijos ir įgūdžių 
tobulinimui. 
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3 pav. LR Švietimo ir mokslo ministerijos funkcijos formuojant pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo politiką 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: Adaptuota iš valstybinio audito ataskaitos (2016) 
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Kaip finansuojama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema?  
 

 
Dabartinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema yra pakankamai decentralizuota – 

Lietuvoje veikia 63 švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos institucijos – 

savivaldybėse įsikūrę švietimo centrai kitos švietimo pagalbos įstaigos bei LR Švietimo ir 

mokslo ministerijai pavaldžios įstaigos, turinčios teisę organizuoti ir įgyvendinti PKT 

programas. PKT gali būti finansuojamas: 
 

• mokinio krepšelio lėšų 

• valstybės ir savivaldybių lėšų 

• Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

• pedagogų asmeninių lėšų 
 

Vadovaujantis Švietimo įstatymu (69 straipsnio 4 dalis), mokytojas privalo tobulinti savo 

kvalifikaciją, o mokyklos savininkas įpareigotas užtikrinti, kad mokytojams ir kitiems 

ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims būtų apmokėtos bent 5 dienų per metus 

kvalifikacijos tobulinimo išlaidos. Valstybinio audito ataskaitos duomenimis, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas yra finansuojamas nesant aiškios sistemos. LR Švietimo ir 

mokslo ministerija renka informaciją tik apie PKT panaudotas lėšas iš valstybės biudžeto 

ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tačiau yra ir kitų finansavimo šaltinių (žiūrėti 4 

pav.), apie kurių panaudotas lėšas PKT informacija valstybiniu lygmeniu nėra renkama.  

Nors ES struktūrinių fondų lėšos yra viena stipriausių investicijų PKT programoms 

įgyvendinti, projektams pasibaigus yra sunku užtikrinti veiklų tęstinumą ir vykdymą. Kitas 

PKT mokymų finansavimo būdas – lėšos, skirtos iš mokinio krepšelio – ne visuomet yra 

pilnai panaudojamos (žiūrėti 5 pav.).  

Iki 2012 m. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti 

turėdavo būti panaudota ne mažiau kaip 60 proc. rekomenduojamos lėšų sumos. Pagal 

įvestas pataisas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, nuo 

2013 m. mokyklos turi teisę panaudoti dalį mokinio krepšelio lėšų PKT mokymams savo 

nuožiūra, tačiau skirti ne mažiau nei 40 proc. rekomenduojamos lėšų sumos. Valstybinio 
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audito duomenimis, net 17 proc. savivaldybių, kurios kontroliuoja mokyklų lėšų 

panaudojimą, 2014 m. panaudojo mažiau nei 40 proc. rekomenduojamos lėšų sumos 

PKT vykdymui.  

 

4 pav. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui panaudotos lėšos savivaldybėse ir 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose 2012 – 2014 m., tūkst. Eur   
 

Šaltinis: Adaptuota iš Valstybinio audito ataskaitos (2016) 
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5 pav. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų PKT, 
panaudojimas savivaldybėse (tūkst. Eur) 2012 – 2014 m.  
 

 

Metai 

 
Pagal mokinio krepšelio metodiką 

priklausančios lėšos mokytojų ir kitų 
ugdymo procese dalyvaujančių 
asmenų kvalifikacijai tobulinti  

 
SKIRTA 

 PANAUDOTA nuo pagal 
mokinio krepšelio metodiką 
priklausančių lėšų 
mokytojų ir kitų ugdymo 
procese dalyvaujančių 
asmenų kvalifikacijai 
tobulinti 

 
2012 

 

2 395,1 

 

1 763,4 

 

1 434,6 

 
2013 

 

2 329,3 

 

1 744,4 

 

1 394,5 

 
2014 

 

2 242,0 

 

1 890,1 

 

1 618,3 
 

Šaltinis: Valstybės kontrolė savivaldybių duomenimis (2016.) 

 

Savivaldybių švietimo centrų ir kitų švietimo pagalbos įstaigų duomenimis, nepanaudotos 

lėšos, skirtos PKT, buvo panaudotos kitoms reikmėms, (mokymo priemonėms, darbo 

užmokesčiui ir kt.) nes nepanaudotų lėšų dalis nėra  grąžinama į valstybės biudžetą. 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos įgyvendinime vis dar trūksta rezultatyvesnio 

lėšų panaudojimo ir sistemingo duomenų rinkimo apie panaudojamas lėšas ir 

finansavimo šaltinius valstybės lygmeniu. Norint PKT įgyvendinti kryptingai, mokymų 

finansavimas turėtų būti reguliuojamas atsižvelgiant į nustatytą mokymų poreikį bei 

prioritetus.  
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Kaip vykdomas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas?  

 

Kvalifikacijos tobulinimo sistema, efektyviai įgyvendinta ir sėkmingai funkcionuojanti, 

turėtų suteikti galimybę kiekvienam pedagogui darbo metu įsivertinti savo profesinę 

veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, stiprinti esamas kompetencijas bei įsisavinti naujas 

ir kūrybiškai išbandyti skirtingus mokymo metodus. Pedagogo kompetencijos ugdymo 

gairės nėra vienareikšmiškai apibrėžtos, nustatytos tik kompetencijų sritys, kurias reikia 

įgyti ar stiprinti siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo koncepcijoje (2012) pagal gebėjimų pobūdį išskiriamos pagrindinės 

kompetencijų sritys: 

 

• bendrosios kompetencijos (mokymo kalbos tinkama vartosena, valstybinės bei 

užsienio kalbų mokėjimas, komunikaciniai gebėjimai, kritinis mąstymas, 

technologijų taikymo ir informacijos valdymo įgūdžiai, teisinis raštingumas, etiketo 

pagrindų išmanymas);  

• vadybinės organizacinės kompetencijos (įskaitant ekonominį ir finansinį 

raštingumą); 

• kultūrinės kompetencijos (įskaitant meninę raišką, kultūrinį aktyvumą – meno 

propagavimą ir kultūrinės veiklos organizavimą); 

• socialinės kompetencijos (pilietinis bei demokratinis sąmoningumas, visuomeninis 

aktyvumas, socialinis jautrumas, įskaitant labdaros ir paramos organizavimą, kitą 

pagalbą neįgaliesiems ir socialiai pažeidžiamiems asmenims); 

• dalykinės kompetencijos (mokomojo ir tai pačiai žinijos bei ugdymo sričiai 

(socialiniai, humanitariniai, gamtos mokslai, technologijos, menai, kūno kultūra ir 

sportas) priklausančių dalykų pagrindų bei naujovių išmanymas); 

• didaktinės kompetencijos (įskaitant psichologines žinias ir jų taikymą, profesinės 

etikos išmanymą ir laikymąsi). 

 

 Švietimo centrai ir kitos švietimo pagalbos įstaigos formuoja akredituotų mokymų pasiūlą 

pedagogams, iš kurios galima išskirti pagrindines mokymų formas (žiūrėti 6 pav.)      
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6 pav. Pagrindinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų formos ir 
kompetencijų sritys  
 

 

Siekiant efektyvaus pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo proceso ir veiksmingų rezultatų, 

itin svarbu, jog programų dalyviai gebėtų įsisavinti pateikiamą medžiagą, išbandyti 

mokomus dalykus praktikoje, todėl programų kūrime labai svarbią vietą užima ir programų 

trukmė. Kol kas Lietuvos pedagogai renkasi ne pačius efektyviausius kvalifikacijos 

tobulinimo būdus – seminarus ir kitus trumpalaikius renginius vykstančius mokykloje arba 
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rajono švietimo įstaigoje (žiūrėti 7 pav.). Nors apibūdindami kvalifikacijos tobulinimo 

renginį pagal įgytą naudą, pedagogai neišskiria seminarų kaip efektyvių būdų kvalifikacijai 

kelti (žiūrėti 8 pav.). 

7 pav. Dažniausiai mokytojų pasirenkama PKT renginio forma  (proc.) 
 
  

 6% 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8 pav. Mokytojų atsakymų pasiskirstymas pagal dalyvavimo renginyje naudą 
respondentui ir renginio formą (proc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: Adaptuota iš tyrimo ataskaitos „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei bendrojo 
ugdymo mokyklos mokytojo veiklai“ (2014) 
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Remiantis EBPO tyrimo 2008m. duomenis, 99.5% šalies pedagogų turėjo profesinio 

tobulėjimo mokymus per paskutinius 18 mėnesių.  

 

Tyrimo metu buvo susisiekta su 53 akredituotomis institucijomis visoje Lietuvoje, kurios 

gali įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Šioms akredituotoms 

institucijoms spalio mėnesio 10d. buvo nusiųsta apklausa apie kvalifikacijos tobulinimo 

programas, įvykdytas 2015m. Atsakymą gavome iš 34 švietimo centrų.  

 

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti: 

- kokio pobūdžio mokymai buvo organizuojami 

- kokios trukmės mokymai buvo organizuojami  

- dalyvių sk. pagal mokymo pobūdžio pasirenkamumą 

 

Tyrimas taip pat siekė ne tik atsakyti į aukščiau pateiktus klausimus, tačiau ir įsitikinti, kad 

tokio pobūdžio informaciją švietimo centrai renka. Patiems švietimo centrams ji suteikia 

pridėtinę vertę, įgalindama įsivertinti savo paslaugų galimybes, siekiant suteikti geriausią 

pasiūlą jų vartotojams.  

 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 2015m. buvo organizuojamos šios pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo formos: 

 

- seminarai iki 8 val.  

- konferencijos 

- atviros pamokos 

- edukacinės išvykos 

- paskaitos 

- kursai  

- seminarų ciklas 

- tęstiniai mokymai 

- kt. renginiai  
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Įvertinus tyrimą, buvo pastebėta, kad populiariausia pedagogų profesinio tobulinimo 

forma buvo pasirinkta ,,seminaras’’, antroji forma pagal populiarumą buvo pasirinkta 

,,kursai’’, trečioji - ,,konferencija’’ (žiūrėti 9 pav.) 

 

9 pav. Mokytojų atsakymų pasiskirstymas pagal dalyvavimo renginyje naudą 
respondentui ir renginio formą (proc.) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Didžioji dalis populiariausių kvalifikacijos tobulinimo mokymų – seminaro forma, truko nuo 

2val. iki 8val., kursai - iki 6val. ir konferencijos iki 8val. trukmės.  

Taigi, galime daryti prielaidą, kad didžioji dalis pedagogų buvo suinteresuoti dalyvauti kuo 

galima trumpesniuose mokymuose.  

 

Kaip ir buvo minėta pradžioje, tyrimo metu siekėme įvertinti ne tik pasiūlą, kuri buvo 

tiekiama pedagogams 2015 m., tačiau ir pažvelgti į duomenų renkamąją suvestinę.   

 

11.7% respondentų pateikė papildomos informacijos apie savo siūlomų mokymų detales, 

iš ko galima daryti išvadą, kad respondentų dalyvavusių apklausoje įsivertinimo metodo 

lygis labai skirtingas: vieni tiria mokymų paklausą detaliai, kiti tą daro remdamiesi tik 1-2 

kriterijais ir treti yra padarę vos vieną kitą išsamią mokymų poreikio ir įsivertinimo tyrimą.  



15 
  

 

Panaudotos statistinės analizės priemonės padėjo patvirtinti, kad remiantis 2016m. 

kiekybinio tyrimo rezultatais, ne visi švietimo centrai tinkamai renka informaciją apie 

vykdytus mokymus taip pat ne visi sėkmingai atlieka mokymų poreikio analizę ir vertina 

jų tolimesnį efektyvumą, t.y. pedagogų įgytų naujų žinių ir kompetencijų pritaikymą 

mokomose erdvėse.  

 

Kito tyrimo metu planuojama susisiekti su švietimo centrais, siūlančiais kvalifikacijos 

tobulinimo programas, kurių vieni naudojasi, o kiti nesinaudoja tam tikromis įsivertinimo 

priemonėmis naudingiems mokymams rengti ir jų kokybei nustatyti.  

 

Todėl, sukūrus ir tinkamai pritaikius įsivertinimo įrankį, būtų naudinga ištirti, kaip efektyviai 

tikslinė grupė naudotų įdiegtą priemonę. Toks tyrimas suteiktų naudingos informacijos 

apie tai, kokiu mastu įrankis turėtų būti populiarinimas, kad būtų pagerinta mokymų 

kokybė ir padidintas mokymosi proceso efektyvumas.  

 
 
 

Kokia yra pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos problematika?  

 

Lietuvoje šiuo metu yra priskaičiuojama per 60 akredituotų centrų, kurie yra remiami 

savivaldybių ir turi teisę siūlyti mokymus įvairios srities pedagogams. Mokymus teikia ir 

privatūs centrai, privačios kompanijos, kultūriniai centrai, tarptautinės institucijos, 

nacionaliniai ir regioniniai ugdymo centrai, kurie tik sustiprina konkurenciją pasiūloje. 

Tačiau, pastebima, kad šiandien tiekėjų gausa esančių problemų išspręsti nepadeda. 

Viena iš problemų įvardinama egzistuojanti mokyklų sistema, kuri neturi priemonių 

strategiškai įvertinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų poreikio. Tokios 

priemonės padėtų aiškiai nustatyti profesinio tobulėjimo programų prioritetus ir sudaryti 

tikslingą pasiūlą. 

 



16 
  

Nors Lietuva ir gali pasigirti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų gausa, didžioji 

dalis pasiūlos yra vertinama kaip neefektyvi mokytojų naujų kompetencijų įgijimui ir 

esamų vystymui. To priežastimi galėtų būti dažniausiai pedagogų pasirenkamos 

kvalifikacijos tobulinimo formos: seminarai, kursai ir konferencijos. Šiuo metu 

populiariausias mokymų pobūdis yra ,,seminaras’’, kurio trukmė neviršija 8 valandų 

trukmės. 

 

Daugelyje ES šalių jau kelerius metus yra naudojamasi pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo kūrimo strategija, kuri yra formuojama įvertinant ne tik pedagogų poreikį, tačiau 

kartu nustatant ir visos mokyklos bendruomenės prioritetus. Deja, Lietuvoje šis strategijos 

kūrimo metodas iki šiol dar nėra plačiai taikomas, nes buvo pastebėta, kad mokymų 

pasiūla yra sudaroma apsvarstant tik individualų pedagogų poreikį, neatsižvelgiant į 

vystymosi poreikius mokykliniu lygiu. 

 

Tikėtina, kad tinkamai struktūrizuotos, tikslingai suinteresuotų šalių remiamos ir 

profesionaliai ruošiamos mokymų programos sukurtų palankesnes sąlygas pedagogų 

švietimui planuoti ir jo kokybei užtikrinti.  
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Naudoti šaltiniai:  

 

Europos Komisija. Pagrindiniai duomenys apie Europos mokytojus ir mokyklų 
vadovus: 
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2013/12/KD-TeachersSchool-
Leaders_LT.pdf 
 
Lietuvos Pažangos Strategija ,,Lietuva 2030’’: 
https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf.html 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo kokybės ir regioninės politikos 
departamentas: Dėl pedagogų kvalifikacijos programų vykdymo: 
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/Informacija_apie_pedagogu_kvalifika
cijos_tobulinimo_programu_vyk.pdf 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerija. Kaip rengiami mokytojai? 
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kaip-rengiami-mokytojai.pdf 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerija. Dėl Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos 
tvirtinimo. 
http://www.ppsc.lt/media/file/kvalifikacijos%20tobulinimo%20koncepcija.pdf 
 
OECD Reviews of School resources: Lithuania: 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/9116051e.pdf?expires=1477925303&id=id&accna
me=guest&checksum=E206E3CAAA07528FD6548BC81013505B 
 
Tyrimas „Mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaštų ir naudos analizės bei 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo modelių apžvalga ir parengimas“:  
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai.../396737e2-87a1-4988-be93-252438dc49b3 
 
Ugdymo Sodas. Akredituotos nacionalinio lygio programos: 
https://duomenys.ugdome.lt/?/kt/nac/med=110/522 
 
Valstybinio audito ataskaita. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas:  
https://www.google.lt/search?q=valstybinio+audito+ataskaita+pedagogu+kvalifikacij
os+tobulinimas&biw=1366&bih=667&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPm_baw
4XQAhVHIsAKHfC8CGEQ_AUIBSgA&dpr=1 
 
 
 
 

 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2013/12/KD-TeachersSchool-Leaders_LT.pdf
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2013/12/KD-TeachersSchool-Leaders_LT.pdf
https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf.html
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/Informacija_apie_pedagogu_kvalifikacijos_tobulinimo_programu_vyk.pdf
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/Informacija_apie_pedagogu_kvalifikacijos_tobulinimo_programu_vyk.pdf
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kaip-rengiami-mokytojai.pdf
http://www.ppsc.lt/media/file/kvalifikacijos%20tobulinimo%20koncepcija.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9116051e.pdf?expires=1477925303&id=id&accname=guest&checksum=E206E3CAAA07528FD6548BC81013505B
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9116051e.pdf?expires=1477925303&id=id&accname=guest&checksum=E206E3CAAA07528FD6548BC81013505B
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9116051e.pdf?expires=1477925303&id=id&accname=guest&checksum=E206E3CAAA07528FD6548BC81013505B
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai.../396737e2-87a1-4988-be93-252438dc49b3
https://duomenys.ugdome.lt/?/kt/nac/med=110/522
https://www.google.lt/search?q=valstybinio+audito+ataskaita+pedagogu+kvalifikacijos+tobulinimas&biw=1366&bih=667&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPm_baw4XQAhVHIsAKHfC8CGEQ_AUIBSgA&dpr=1
https://www.google.lt/search?q=valstybinio+audito+ataskaita+pedagogu+kvalifikacijos+tobulinimas&biw=1366&bih=667&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPm_baw4XQAhVHIsAKHfC8CGEQ_AUIBSgA&dpr=1
https://www.google.lt/search?q=valstybinio+audito+ataskaita+pedagogu+kvalifikacijos+tobulinimas&biw=1366&bih=667&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPm_baw4XQAhVHIsAKHfC8CGEQ_AUIBSgA&dpr=1
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justina.lizikeviciute@kurklt.lt 
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