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Simona DANIUTĖ, Lina MILTENIENĖ
Šiaulių universitetas

PEDAGOGŲ IR BŪSIMŲJŲ
PEDAGOGŲ SKIRTYBIŲ
PRIPAŽINIMO IR TOLERAVIMO
KOMPETENCIJA
Anotacija
Straipsnyje analizuojamos pedagogų ir būsimųjų pedagogų vertybės, žinios ir gebėjimai,
susiję su besimokančiųjų skirtybių pripažinimu
ir toleravimu. Pedagogai ir būsimieji pedagogai
patys įsivertino kompetenciją anketinės apklausos metodu. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetencija apima: 1) švietimo prieinamumo
užtikrinimą visiems mokiniams; 2) inkliuzinio
ugdymo, kaip būdo, užtikrinančio kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą, pripažinimą;
3) nuostatą, kad skirtingi ugdymosi poreikiai –
ne kliūtis; 4) inkliuzinio ugdymo sampratą;
5) gebėjimą laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje. Apibendrinus tyrimo rezultatus
paaiškėjo, jog pedagogai ir studentai išreiškė
bendrą vertybinę orientaciją: išryškėjo pozityvus požiūris į inkliuzinį ugdymą; inkliuzinis
ugdymas pripažįstamas kaip būdas užtikrinti
kiekvieno besimokančiojo poreikių tenkinimą.
Tačiau respondentai nėra įsitikinę, ar tiksliai suvokia inkliuzinį ugdymą. Pedagogai mano, jog
jie geriau negu studentai supranta inkliuzinio
ugdymo sąvoką, pagrindinius principus. Tyrimu
nustatyta, jog studijuojama pedagoginių studijų
programa (specializacija) daro įtaką studentų
kompetencijai, t. y. būsimieji specialieji pedagogai geriau nei dalyko pedagogikos studentai
vertina savo skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetenciją visose 5 srityse. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentai, studijuojantys skirtingų

• Šiauliai University
EDUCATORS AND FUTURE
EDUCATORS’ COMPETENCE
OF ACKNOWLEDGING AND
TOLERATING DIVERSITY
Annotation
The article analyzes educators and future
educators’ values, knowledge and abilities related to the acknowledgement and tolerance
regarding students. Educators and future educators evaluated this competence in the form of
questionnaire. The empirical data revealed that
the competence of acknowledging and tolerating diversity embraces: 1) the assurance of the
availability of education for all students; 2) the
acknowledgement of inclusive education as a
measure, ensuring the needs of all students; 3)
the provision that different education needs are
not an obstacle; 4) the conception of inclusive
education; 5) the ability to follow the provision of inclusive education in practice. Having
concluded the results of the research, it became
clear that educators and students expressed a
general value orientation: a positive approach
to inclusive education became apparent; inclusive education is acknowledged as a measure,
ensuring the needs of all students. However,
the respondents are not sure whether they correctly understand the conception of inclusive
education. Educators believe that compared to
students they better understand the conception
of inclusive education and its main principles.
The research identified that pedagogic education programme (specialization) influences
students’ competence which means that future
special pedagogy students better evaluate their
competence of acknowledging and tolerating di-
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specializacijų pedagoginių studijų programose,
demonstruoja skirtingas vertybines orientacijas,
susijusias su besimokančiųjų skirtybėmis ir jų
toleravimu.
Prasminiai žodžiai: inkliuzinis ugdymas,
požiūris, kompetencija, pedagogai, būsimieji
pedagogai.
Įvadas
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos
švietimo sistema perėmė Vakarų Europos,
Skandinavijos šalių vertybes, principus, pažangias integracijos ir inkliuzijos idėjas, taip pat
sukūrė ir kuria gan tvirtus teisinius pagrindus
šalies viduje, pasirašė ir ratifikavo daug itin
reikšmingų tarptautinių dokumentų. 2000 m.
Lietuva priimta į Europos specialiojo ugdymo
plėtros agentūrą, įstojo į Jungtinių Tautų organizaciją (JTO), į Europos Sąjungą (ES), tapo
UNESCO nare. Mokiniai, turintys negalių ar
sutrikimų, jau du dešimtmečius ugdomi drauge
su bendraamžiais.
Akivaizdu, kad užsienio šalyse ir Lietuvoje
inkliuzinis ugdymas yra pripažįstamas kaip švietimo politikos prioritetas, siekiamybė, bet kartu
ir iššūkis. Didžiausias iššūkis, siekiant plėtoti
inkliuzinio ugdymo politiką, tenka mokytojui.
Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad inkliuzinio ugdymo idėjų plėtojimas, jų skvarba ypač
priklauso nuo pedagogų, jų veiklos klasėje, patirties, įsitikinimų (Avissar, 2012; Ališauskas ir
kt., 2011; Mažylienė, 2011). Pedagogų rengimo
kokybė Europoje laikoma prioritetine sritimi ir
esmine sąlyga, siekiant švietimo kokybės ir inkliuzinio ugdymo plėtros (Damskis ir kt., 2013;
Mokytojų rengimas..., 2012; Mokytojų rengimas..., 2011a; ir kt.). Taigi vienareikšmiškai
pripažįstama, kad inkliuzijos sėkmė priklauso
nuo pedagogo kompetencijos.
Lietuvos ir užsienio autoriai (Gudzuka,
2009; Sugumar, 2009; Smith, 2005; Jovaiša,
2012; Jucevičienė, 2007; Laužackas, 2005; ir
kt.) pateikia įvairių kompetencijos apibrėžčių,
tačiau pastebima bendra tendencija: autoriai,
apibūdindami kompetencijos turinį, dažniausiai
išskiria žinias, įgūdžius, gebėjimus. Taip pat
pastaruoju metu, apibrėžiant minėtąjį termi-

versity in all 5 spheres compared to educators of
a specific subject. The results show that educators, studying in different pedagogic specialization programmes demonstrated different value
orientations related to the acknowledgment and
tolerance of the diversity of students.
Key words: inclusive education, competence, pedagogues, future pedagogues.

Introduction
After regaining its independence, the
Lithuanian education system adopted values,
principles and advanced integration and inclusion ideas from Western European and Scandinavian countries and also created a rather rigid
legal basis inside the country as well as signed
and ratified many important international documents. In 2000, Lithuania was accepted to the
European Agency for Development in Special
Education, joined the United Nation (UN), the
European Union (EU) and became a member of
UNESCO. Students with disabilities and disorders have been taught together with their peers
for two decades.
It is clear that Lithuania and other foreign
countries acknowledge inclusive education as
both a priority and aspiration of an education
policy and a big challenge. A teacher assumes
the greatest challenge in the attempt to develop
inclusive education. Scientific literature points
out that the development of ideas of inclusive
education, as well as its importance depends
on an educator and his / her in-classroom activities, experience and beliefs (Avissar, 2012;
Ališauskas et al., 2011; Mažylienė, 2011). The
quality of the preparation of educators is a prioritized sphere in Europe and the main condition
in an attempt to develop the quality of education
and inclusive education (Damskis et al., 2013;
Mokytojų rengimas..., 2012; Mokytojų rengimas..., 2011a; et al.). Therefore, it is unambiguously acknowledged that the success of inclusion
mainly depends on an educator’s experience.
Lithuanian and foreign authors (Gudzuka,
2009; Sugumar, 2009; Smith, 2005; Jovaiša,
2012; Jucevičienė, 2007; Laužackas, 2005; et
al.) offer different definitions of competence,
however there is one common tendency: by de-





ną, vis daugiau dėmesio skiriama asmeninėms
savybėms ir vertybinėms nuostatoms. Jos itin
reikšmingos pedagoginėje veikloje, ypač dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais (Mažylienė, 2011; Baranauskienė, 2010; Pearce, 2009;
Martišauskienė; 2007; Galkienė, 2003). Be to,
nuostatos įvardijamos kaip viena iš pagrindinių
kompetencijos sudedamųjų dalių, t. y. kompetencijos pamatas. A. Galkienė (2003) teigia, jog
efektyvų ugdymą lemia ne pedagogo profesinis
pasirengimas (žinios, gebėjimai), o nuostatos,
susijusios su mokykla, su vaikų, turinčių negalią, socialine integracija.
Tačiau tarp pedagogų vyraujančios nuostatos yra nevienareikšmės: vieni pritaria inkliuziniam ugdymui (Jerlinder, Danermark, Gill,
2010; Balčiūnas, Kardelis, 2005; Gudonis,
Valantinas, Strimaitienė, 2003), kiti jam prieštarauja (Rakap, Kaczmarek, 2010; Kalyva, Gojkovic, Tsakiris; 2007; Gribačiauskas, Merkys,
2003). Dar kitų autorių atliktų tyrimų išvadose
irgi pastebima prieštaringa situacija: nors pedagogai teoriškai demonstruoja toleranciją, realiai prieštarauja specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių ugdymui savo klasėse (Engelbrecht ir
kt., 2013; Hwang, Ewans, 2011; Gafoor, Asaraf, 2009; Miltenienė, 2005). Taip pat iš tyrimų
paaiškėjo, jog nuostatos dėl inkliuzinio ugdymo
dažniausiai priklauso nuo mokytojų pedagoginio darbo patirties (ypač dirbant su specialiųjų
poreikių turinčiais mokiniais), vaikų, su kuriais
dirba pedagogas, negalios pobūdžio, ugdymosi
sunkumų, mokytojų pasirengimo tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, kvalifikacijos, jiems suteikiamos paramos ir kitų sąlygų (Ališauskas ir kt., 2011; Meijer, 2005).
Lietuvos mokslinėje literatūroje pedagogų
kompetencijų analizė nėra naujas reiškinys, o
tyrimo objektas priklauso nuo tyrėjų interesų.
T. y. kompetencija nagrinėjama įvairiapusiškai:
autoriai gilinasi į ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, vyresniųjų klasių dalykų mokytojų didaktines, dalykines, profesines ar bendrąsias kompetencijas ir pan. (Čiužas, Navickaitė,
Ušeckienė, 2009; Čiužas, Šiaučiukienė, 2007;
Subotkevičienė, 2006; Jucevičienė, 2005; Zaukienė, 2005; ir t. t.). Pedagogams būdingos

fining the content of competence, the authors
often single out knowledge, skills and abilities.
Additionally, the definition of the aforementioned term has lately drawn more attention to
individual attributes and moral values. They are
particularly important in pedagogy, especially
in the work with students with special needs
(Mažylienė, 2011; Baranauskienė, 2010; Pearce,
2009; Martišauskienė; 2007; Galkienė, 2003).
Additionally, provisions are considered to be
one of the main components of competence
i.e. the basis of competence. Galkienė (2003)
claims that an effective education is decided not
by a professional qualification of an educator
(knowledge, abilities), but by provisions related
to school, children with disabilities as well as
social integration.
However, provisions prevailing among educators are not unambiguous: some support inclusive education (Jerlinder, Danermark, Gill,
2010; Balčiūnas, Kardelis, 2005; Gudonis, Valanitnas, Strimaitienė, 2003), while some challenge it (Rakap, Kaczmarek, 2010; Kalyva, Gojkovic, Tsakiris, 2007; Gribčiauskas, Merkys,
2003). Also, conclusions of different studies
carried out by various researchers reveal a rather
contradicting situation: even though educators
theoretically demonstrate tolerance, they actually do not support the education of students with
special needs in their classrooms (Engelbrecht
et al., 2013; Hwang, Ewans, 20100; Gafoor,
Asaraf, 2009; Miltenienė, 2005. The research
also revealed that provisions regarding inclusive
education mainly depend on an educator’s pedagogic experience (particularly while working
with students with special needs), a type of disability of children with whom an educator works,
education difficulties, an educator’s qualification to satisfy various special education needs
of students, support provided for them as well
as some other factors (Ališauskas et al., 2011;
Meijer, 2005).
The analysis of educators’ competences is
not a new phenomenon in the Lithuanian scientific literature; it depends on a researcher’s interests. This means that competence is analyzed in
various ways: authors explore didactic, professional and general competences of pre-school

Simona DANIUTĖ, Lina MILTENIENĖ
Pedagogų ir būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencija

kompetencijos taip pat aprašomos įvairiuose
Lietuvos ir tarptautiniuose dokumentuose (Mokytojų rengimas..., 2012). Taigi išsami mokslinės literatūros analizė rodo, jog Lietuvoje
pedagogų rengimas, jų kompetencija bendrajame švietimo kontekste yra nuolatinis diskusijų
objektas. Tačiau užsienio šalyse (Savolainen ir
kt., 2012; Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis, 2012; Mokytojų rengimas..., 2011; Hwang,
Ewans, 2011; Gafoor, Asaraf, 2009; Pavone,
2007; ir kt.) vis daugiau dėmesio pastarąjį dešimtmetį skiriama pedagogų rengimo aktualijoms ir pedagogo kompetencijų analizei būtent
inkliuzinio švietimo kontekste.
Mokyklų klasėse mokinių įvairovė nuolat
didėja, daugėja skirtingų poreikių turinčių vaikų. Pasak G. Petty (2007), kiekvienas mokinys
yra skirtingas ir turi individualius poreikius.
Jeigu mokytojas išsiaiškina ir patenkina savo
mokinių poreikius, tai smarkiai padidina jų galimybę pasiekti gerų rezultatų. Todėl, siekiant
praktikoje įgyvendinti „mokyklos visiems“ modelį, mokytojams nebeužtenka išmokti naujų
mokymo metodų – jiems tenka keisti požiūrį,
neretai ir įsitikinimus (Kišonienė, Dudzinskienė, 2007). Inkliuzinį ugdymą praktikuojantys
mokytojai yra atsidavę, patyrę ir empatiški
negalių turintiems mokiniams (Pearce, 2009).
Taip pat nereikėtų pamiršti, jog pedagogas turi
būti kūrybiška, atsakinga, reflektuojanti ir pritarianti mokymuisi visą gyvenimą asmenybė.
Labai svarbu, jog šių dienų mokykloje dirbantis
pedagogas būtų tolerantiškas. Mokytojai turi
gerbti individualius skirtumus, nes skirtybės
yra normali gyvenimo dalis (Pearce, 2009).
V. V. Khitruk, O. A. Ulianova (2012) toleranciją apibūdina kaip būsimųjų pedagogų kompetencijos pagrindą. Pasak autorių, akivaizdu, kad
pedagogai nėra visada pasiruošę demonstruoti
toleranciją ir bendrauti su kitokiais ugdymo
proceso dalyviais.

education, primary education and older classes
teachers (Čiužas, Navickaitė, Ušeckienė, 2009;
Čiužas, Šiaučiukienė, 2007; Subotkevičienė,
2006; Jucevičienė, 2005; Zaukienė, 2005; etc.).
Competences which are the feature of educators are also described in different Lithuanian
and international documents (Mokytojų rengimas...,2012). Therefore, a thorough analysis of
scientific literature shows that teacher training
and their competences in a general context of education is a constant object of discussion. However, during the last decade in foreign countries
(Savolainen et al., 2012; Inkliuzinio švietimo
mokytojo profilis, 2012; Mokytojų rengimas...,
2011; Hwang, Ewans, 2011; Gafoor, Asaraf,
2009; Pavone, 2007 et al.) more attention has
been dedicated to the topicalities of preparing
educators and analyzing competences of educators in the context of inclusive education.
The diversity of students in school classes is
increasing as well as the number of students with
special needs. According to Petty (2007) every
student is different and has individual needs. If a
teacher finds out and satisfies the needs of his/her
students, it dramatically increases their opportunity to achieve good results. Therefore, seeking
to practically implement the ‘school for everyone’ model, it is not enough for a teacher to learn
new education methods – they need to change
their approach and often beliefs. (Kišonienė,
Dudzinskienė, 2007). Teachers applying inclusive education are devoted, experienced and have
empathy for students with disabilities (Pearce,
2009). Also it should not be forgotten that educators have to be creative, responsible and willing
to learn all life. It is of considerable importance
that educators working in schools are tolerant.
Teachers have to respect individual differences,
since diversity is a normal part of lives (Pearcher,
2009). Khitruk, Ulianova (2012) define tolerance as the basis for future educators. Accord-

 Mokiniai, turintys įvairių mokymosi negalių (intelekto, regos, klausos ir kt.), mokymosi, emocijų ir elgesio, kalbėjimo ir
kalbos ar kompleksinių sutrikimų. Taip pat daugėja mokinių,
kuriems dėl patiriamų mokymosi sunkumų kuriuo nors laikotarpiu reikia papildomos pagalbos. Tai vaikai, gyvenantys kitoje kultūrinėje ar kalbinėje aplinkoje; vaikai, patiriantys nepalankius aplinkos veiksnius ar emocines krizes (pvz., nepilnų
šeimų vaikai); vaikai, turintys sveikatos problemų ar ypatingų
gabumų.

 Children with various learning disabilities (intellectual, eyesight, hearing etc.), education, emotional, behavioral, speaking
and language disorders. Also, there are more students who need
additional help due to experienced education difficulties at a
certain period. These are children living in a different culture
or linguistic environment; children experiencing unfavorable
environmental factors or emotional crisis (for example children
from single-parent families); children having health problems
or special abilities.





Šiuolaikiniame nuolat kintančiame pasaulyje būtina ne tik orientuotis į šiandienos reikalavimus, keliamus mokytojo kompetencijai, bet
ir numatyti, kokios kompetencijos lems sėkmę
ateityje. Būtent šiuo tikslu Europos specialiojo
ugdymo plėtros agentūra parengė „Inkliuzinio
švietimo mokytojo profilį“ (Teacher education..., 2012), kuriame išskiriami keturi esminiai
vertybiniai komponentai: 1) pagarba mokinių
įvairovei – skirtybės laikomos galimybėmis ir
ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis; 2) pagalba kiekvienam mokiniui – mokytojai puoselėja didelius lūkesčius
dėl kiekvieno mokinio pasiekimų; 3) darbas
drauge su kitais – bendradarbiavimas ir darbas
komandoje yra pagrindiniai visų mokytojų veiklos būdai; 4) asmeninis nenutrūkstamas profesinis tobulėjimas – „mokyti“ reiškia „mokytis“:
mokytojai prisiima atsakomybę už mokymąsi
visą gyvenimą.
Pedagogikos studentus galima įvardyti kaip
jaunąją kartą, kuri įneš naujovių, perteiks pažangias idėjas, nulems esminius pokyčius švietimo
sistemoje. Kitaip tariant, nuo šių žmonių priklausys, kokiomis vertybėmis bus grindžiamas
švietimas ateityje. Mokytojas laikomas pagrindiniu švietimo kaitos ir mokyklos tobulinimo
veiksniu (Damskis ir kt., 2013). Todėl, analizuojant šių dienų pedagogui būtinas inkliuzinio
ugdymo kompetencijas, svarbu įvertinti ne tik
jau dirbančių, bet ir būsimų mokytojų nuostatas, žinias ir įgūdžius. Mūsų šalyje artimiausias
šiai temai yra tik L. Miltenienės atliktas tyrimas
(Miltenienė, 2010). Todėl tenka konstatuoti,
kad iki šiol Lietuvoje trūksta mokslinių tyrimų,
kurie išsamiai atskleistų inkliuzinėje mokykloje
dirbančių (dirbsiančių) pedagogų kompetencijas ir pasirengimą inkliuziniam ugdymui.
Tyrimo problemos turinį sudaro tokie
klausimai: kokia yra inkliuzinio ugdymo skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijos
struktūra; kaip pedagogai ir būsimieji pedagogai
vertina savo kompetenciją pripažinti ir toleruoti
skirtybes; ar skiriasi šios kompetencijos įsivertinimas tarp pedagogų ir būsimųjų pedagogų; ar
skiriasi skirtingose specializacijos studijų programose studijuojančių studentų kompetencijos

ing to the authors, it is evident that educators are
now always prepare to demonstrate their tolerance and communicate with other participate of
the educational process.
In a constantly changing world it is necessary not only to consider today’s requirements,
set for a teacher’s competence, but also to envision what competences will be necessary in the
future. Particularly for this purpose, the European Agency for Development in Special Education prepared ‘Profile of Inclusive Teachers’
(Teacher education..., 2012) which highlights
four essential components: 1) respect for the diversity of students – diversity is considered to be
opportunities and resources which can be used
to educate every student; 2) help for every student – teachers have great expectations for every
student’s achievements; 3) cooperation with
others – cooperation and teamwork are main
method’s of teachers; 4) personal continuous
professional development – ‘teaching’ means
‘studying’: teachers assume the responsibility to
study all life.
Students of pedagogy can be referred to
as a new generation which will bring innovation, deliver advanced ideas and decide essential changes in the education system. In other
words, these people will decide what values will
be used as the basis for education in the future.
A teacher is considered the main factor of the
educational change and the improvement of
schools (Damskis et al., 2013). Therefore, by
analyzing necessary competences of inclusive
education of a today’s educator, it is important
to evaluate knowledge and skills not only of already working teachers, but of future teachers as
well. Lithuania has only one completed study on
this topic which was carried out by Miltenienė
(2010). Therefore it is possible to state that up till
now Lithuania lacks scientific researches which
would thoroughly analyze competences of educators working in inclusive schools as well as
their preparation for inclusive education.
The problem of the study includes the following questions: what is the structure of the
competence of acknowledging and tolerating
diversity; how educators and future educators
evaluate their competence to acknowledge and
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įsivertinimas; kokios inkliuzinio ugdymo kompetencijos sritys yra plėtotinos.
Tyrimo tikslas – įvertinti pedagogų ir būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetenciją.
Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti pedagogų ir būsimųjų pedagogų
skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijos struktūrinius komponentus ir raišką.
2. Palyginti pedagogų ir būsimųjų pedagogų
skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetenciją.
3. Palyginti skirtingose specializacijos studijų
programose studijuojančių būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetenciją.
Tyrimo dalyviai. Tyrimo imtį sudarė 333
tyrimo dalyviai. Buvo apklausti 166 bendrojo
lavinimo mokyklose dirbantys pedagogai (pradinių ir aukštesniųjų klasių mokytojai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai) ir 167 pedagogikos studentai (pradinio ir
ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, dalyko pedagogikos, edukologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos ir kt.). Nuspręsta
apklausti įvairių specializacijų pedagogus, tarp
jų ir specialiuosius pedagogus, nes mokinių
įvairovę šiandieninėse mokyklose sudaro ne
tik mokiniai, turintys negalių ar sutrikimų, bet
ir skirtingomis socialinėmis, kultūrinėmis ar
kt. charakteristikomis pasižymintys ugdytiniai.
Tyrimu siekta įvertinti apskritai visų pedagogų kompetenciją ir turėti galimybę analizuoti
kompetencijos skirtumus, atsirandančius tarp
skirtingų specializacijų pedagogų. Mokyklos ir
tiriamieji (pedagogai) buvo pasirinkti atsitiktinės atrankos būdu, orientuojantis tik į tai, kad
pedagogų darbo vieta būtų bendrojo lavinimo
mokykla. Pagrindinis studentų atrankos kriterijus – studentai, studijuojantys pedagoginių
bakalauro studijų paskutiniame kurse (4–5 kursai) arba magistro studijų 1–2 kurse. Apklausti
studentai, studijuojantys pedagogiką Šiaulių
universitete, Vilniaus edukologijos universitete
ir Klaipėdos universitete. Taip pat orientuotasi į
tai, kad apklausa apimtų bent po keletą skirtingų Lietuvos administracinių vienetų (apskritis,
miestus, miestelius ir kaimus).

tolerate diversity; is there a difference between
the evaluation of such competence by educators and future educators; is there a difference
between the evaluation of such competence by
students studying in different pedagogic specialization programmes; what spheres of inclusive
education could be developed.
The aim of the study – to evaluate the competence of educators and future educators to acknowledge and tolerate diversity
The goals of the research:
1. To determine structural components and the
expression of the competence of educators
and future educators to acknowledge and
tolerate diversity.
2. To compare the competence of educators and
future educators to acknowledge and tolerate
diversity.
3. To compare acknowledgment and tolerance competence among students studying
in different pedagogic specialization programmes.
The participants of the study. The study
sample consists of 333 participants. 166 educators, working in general education schools and
167 pedagogy students (primary and pre-school
pedagogy, subject pedagogy, educational science, special pedagogy, social pedagogy etc.)
were interviewed. It was decided to interview
educators of different specializations, including
special educators, since the diversity of students
in today’s schools consists of not only students
with disabilities or disorders, but of students
with various social, cultural characteristics. The
study attempted to evaluate competences of all
educators and have the opportunity to analyze
competence differences which appear among
educators of different specializations. The participants were randomly chosen. The only requirement was that they worked in general education schools. The main criterion for selecting
students was that they have to be last year pedagogy Bachelor students (4‒5 course) or Master
students (1‒2 course). The interviewed students
study in Šiauliai University, Vilnius University
of Educational Sciences and Klaipėda University. It was also considered that the questionnaire would include at least several Lithuanian
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Tyrimo metodika. Tyrimo duomenys rinkti anketinės apklausos metodu. Tyrimui atlikti
sudaryta pusiau uždaro tipo anketa tiek pedagogams, tiek pedagogikos studentams. Anketos
pagrindą sudarė Europos specialiojo ugdymo
plėtros agentūros parengtame „Inkliuzinio švietimo mokytojo profilyje“ (Teacher education...,
2012) įvardytos vertybinės nuostatos, žinios ir
gebėjimai, būtini mokytojui, dirbančiam inkliuzinėje mokykloje. Anketa susidėjo iš 2 dalių:
bendroji informacija ir pagrindinė, papildomai
dar suskirstyta į 4 skales: 1) pagarba mokinių
įvairovei; 2) pagalba kiekvienam besimokančiajam; 3) darbas drauge su kitais; 4) asmeninis
profesinis tobulėjimas. Šiame straipsnyje pristatomi apibendrinti pirmosios skalės – „Pagarba mokinių įvairovei“ – duomenys.
Pirmoji anketos dalis – bendroji informacija – pedagogams ir pedagogikos studentams iš
dalies buvo parengta skirtingai. Ši anketos respondentams dalis atspindėjo bendrąją informaciją, kuri buvo reikšminga analizuojant tyrimo
duomenis: bendri klausimai pedagogams ir pedagogikos studentams (lytis, gyvenamoji vieta,
amžius, klasės situacija, kurioje respondentai
dirba ar atliko pedagoginę praktiką (ar klasėje
yra mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si)
poreikių (toliau – SUP), jei taip – SUP laipsnis,
mokinių skaičius pagal SUP klasifikaciją, vaikų,
priklausančių, religinėms, etninėms grupėms,
vaikų, kurių gimtoji kalba skiriasi nuo kitų,
vaikų imigrantų, ypač gabių vaikų skaičius ir
pan.)); klausimai tik pedagogams (pedagoginio
darbo stažas, kvalifikacinė kategorija, išsilavinimas, klasė, kurioje pedagogas dirba, mokinių
skaičius mokykloje); klausimai tik studentams
(studijų kursas, pedagoginių studijų sritis, ar
yra tekę užsiimti pedagogine veikla, neskaitant
praktikos).
Pagrindinė anketos dalis abiem respondentų
grupėms buvo identiška. Tik pedagogikos studentai išsakydami savo nuomonę dėl pateiktų
teiginių turėjo remtis pedagoginės praktikos asmenine patirtimi. Straipsnyje pristatoma skalė
buvo sudaryta iš 25 uždarųjų klausimų (teiginių), susijusių su mokytojų požiūriu į mokinių
įvairovę ir inkliuzinio ugdymo samprata. Teigi-

administrative units (county, cities, towns and
villages).
The methods of the study. The data of
the study was acquired by using the questionnaire method. A semi-closed questionnaire was
designed for both educators and pedagogy students. The basis of the questionnaire included
provisions, knowledge and abilities, necessary
for a teacher working in an inclusive school provided in ‘Profile of Inclusive Teachers’ prepared
by the European Agency for Development in
Special Education. The questionnaire consisted
of 2 parts: general and main information which
was additionally divided into 4 scales: 1) respect
for students’ diversity; 2) help for every student;
3) teamwork; 4) individual professional development. This article presents a generalized data
from the first scale ‘respect for students’ diversity’.
The first part of the questionnaire (general
information) was prepared separately for educators and pedagogy students. This parts of the
questionnaire reflected general information
which is important for the analysis of the data:
general questions for educators and pedagogy
students (gender, place of residence, age, classroom situation where the respondents work or
had pedagogical practice (if there are students
with special education needs (hereinafter SEN)
in classrooms, if yes – the degree of SEN, the
number of students according to SEN classification, the number of children, belonging to
religious, ethnical groups etc.)); questions only
for educators (years of experience, qualification
category, education, classroom where an educator works, the number of students at school);
questions only for students (course of studies,
sphere of pedagogical studies, pedagogical experience apart from practice).
The main part of the questionnaire for the
respondents was identical. Pedagogy students
had to use their individual pedagogical practice
experience for the expression of their opinion.
The scale used in the article included 25 close
questions (statements) related to teacher’s approach to students’ diversity and the conception
of inclusive education. The statements expressed
educators’ and future educators’ competence
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niai atspindėjo pedagogų ir būsimųjų pedagogų
kompetenciją, susidedančią iš trijų elementų:
nuostatų, žinių ir įgūdžių (gebėjimų). Pateiktus
teiginius buvo siūloma vertinti 1, 2, 3, 4, 5, 6
ranginės skalės balais pagal tokius kriterijus:
1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – iš dalies nesutinku, 4 – iš dalies sutinku, 5 – sutinku,
6 – visiškai sutinku.
Tyrimas vykdytas 2013 m. balandžio–gegužės ir rugsėjo–spalio mėnesiais.
Buvo parengtos ir platinamos atspausdintos
ir elektroninės anketos. Anketas internetu užpildė 44 pedagogai ir 23 būsimieji pedagogai
(N = 67). Likusieji tyrimo dalyviai (N = 266)
pildė atspausdintas anketas. Iš viso buvo išdalytos 304 anketos, iš jų sugrįžo 266 (grįžtamumas – 87,5 %). Respondentai buvo supažindinti
su atliekamo tyrimo uždaviniais, tyrimo duomenų panaudojimu ir anketų pildymo instrukcija. Po to anketos pildytos individualiai, tyrimo
dalyvių neveikė aplinka ir tyrėjas. Taip pat buvo
užtikrinamas duomenų konfidencialumas, sąžiningumas.
Tyrimo duomenys buvo apdoroti SPSS
statistine programa ir aprašomi remiantis aritmetiniu vidurkiu bei faktorine analize. Demografinių charakteristikų ir inkliuzinio ugdymo
kompetencijos ryšys ir pedagogų bei studentų
kompetencijos raiškos skirtumas atskleistas taikant parametrinius testus (Student t testą, porinį
Student t testą, sklaidos analizę ANOVA).

consisting of 3 elements: provisions, knowledge
and skills (abilities). The provided statements
were offered to rate on the scale from 1 to 6 according to the following criteria: 1 – completely
disagree, 2 – disagree, 3 – partially disagree, 4 –
partially agree, 5 – agree, 6 – completely agree.
The study was carried out in April‒May and
September‒October, 2013.
Printed and electronic questionnaires were
distributed. 44 educators and 23 future educators
completed the questionnaire online (N = 67).
The other respondents (N = 266) completed the
printed questionnaires. In total, 304 questionnaires were distributed, 266 of which were returned (reversibility accounts for 87.5 %). The
respondents were given information about the
goals of the study, the usage of the data and how
to complete the questionnaire. After that the
questionnaire was completed individually, the
respondents were not affected by the setting or
the researcher. Additionally, data confidentiality
and honesty was ensured.
The data was processed by SPSS statistical
software and described by using the arithmetic
average and factor analysis. The link between
demographic characteristics and inclusive education competences as well as the expression
difference of educators’ and students’ competence was revealed by applying parametric
tests (Student’s t test, paired Student’s t test and
ANOVA test).

Tyrimo rezultatai
Skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijos struktūra. Skirtybių pripažinimo ir
toleravimo kompetencijos struktūrą atskleidžia
skalės „Pagarba mokinių įvairovei“ rezultatai.
Šioje anketos dalyje didžioji dalis teiginių pateikti siekiant atskleisti tarp respondentų vyraujančias nuostatas dėl inkliuzinio ugdymo,
nes daugelis Lietuvos ir užsienio mokslininkų
pritaria, kad pedagogų nuostatos labai svarbios ugdant mokinius, turinčius SUP, ir lemia
inkliuzinio ugdymo sėkmę. Pedagogų ir studentų buvo prašoma pagal skalę įvertinti savo
kompetenciją: požiūrį į mokinių įvairovę, žinias
apie inkliuzinio ugdymo sampratą ir gebėjimą

Results
The structure of the competence of acknowledging and tolerating diversity. The
competence of acknowledging and tolerating diversity is revealed in the results of the ‘Respect
for students’ diversity’ scale. In this part of the
questionnaire, the majority of the statements is
presented in order to reveal provisions prevailing among the respondents regarding inclusive
education due to the fact that many Lithuanian
and foreign researchers agree that educators’
provisions are very important for educating students with SEN and decides the success of inclusive education. Educators and students were
asked to evaluate their competences according
to the scale: approach to students’ diversity,
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turimas žinias, nuostatas pritaikyti praktikoje.
Respondentai turėjo įvertinti 25 teiginius pagal
tokius kriterijus: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – iš dalies nesutinku, 4 – iš dalies sutinku, 5 – sutinku, 6 – visiškai sutinku.
Analizuojant tyrimo rezultatus ir siekiant
atskleisti skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetencijos struktūrą, atlikta faktorinė analizė. Faktorinės analizės rezultatai parodė, kad
duomenys puikiai jai tinka, nes gauta KMO
reikšmė yra 0,918, o Bartlett sferiškumo kriterijaus p reikšmė 0,000, kas rodo, kad p < 0,05,
vadinasi, kintamieji nėra nepriklausomi. Analizuojant kiekvieno kintamojo MSA (angl. Measure of Sampling Adequacy) koeficientus, buvo
nustatyta, kad MSA reikšmės yra 0,773–0,971,
t. y. jie visi viršija 0,6 ir nėra prasmės pašalinti iš
instrumento nė vieno kintamojo. Faktorių aprašomoji galia (sklaida) svyruoja nuo 4,04 %. iki
36,97 %, o visa paaiškinta sklaida lygi 58,58 %.
Pavienių faktorių vidinė konsistencija, įvertinta
Cronbach α, svyruoja nuo 0,74 iki 0,88, todėl
galima teigti, jog faktoriai yra gana homogeniški. Apibendrinant visus šiuos rodiklius, galima teigti, jog egzistuoja statistinis ryšys tarp
nurodytų teiginių, t. y. koreliacinė matrica yra
tinkama faktorinei analizei. Faktorinės analizės
rezultatai buvo pakankamai prasmingai interpretuojami ir statistiškai pagrįsti. 25 teiginiai
buvo suskirstyti į 5 faktorius, kurie ir sudarė 5
kompetencijos vidinius struktūrinius elementus
(1 lentelė).

knowledge about the conception of inclusive
education and the ability to apply knowledge
and provisions in practice. The respondents
were asked to rate 25 statements according to
the following criteria: 1 – completely disagree,
2 – disagree, 3 – partially disagree, 4 – partially
agree, 5 – agree, 6 – completely agree.
By analyzing the results and seeking to reveal the structure of acknowledging and tolerating diversity, factor analysis was carried out.
The results of factor analysis showed that data
is compatible with it, because the KMO value is
0,918, while p value of Barlett’s sphericity test
is 0,000 which shows that p<0,05 and therefore
the variables are not independent. By analyzing the MSA coefficients (Measure of Sampling
Adequacy) of every variable, it was determined
that the MSA values are 0,773-0,971 which
means that they exceed 0,6 and there is no need
to remove any variables from the instrument.
The dissemination of factors ranges from 4,04%
to 36,97%, while the explained dissemination
account for 58,58%. The internal consistency
of individual factors which was evaluated by
Cronbach α ranges from 0,74 to 0,88. Therefore,
it is possible to state that there is a statistical link
between the provided statements which means
that the correlation matrix is suitable for factor analysis. The results of factor analysis were
rather adequately interpreted and statistically
based. 25 statements were divided into 5 factors
which included 5 internal structural elements of
competence (Table 1).

1 lentelė. Skalės „Pagarba mokinių įvairovei“ faktorinė analizė (N = 333, KMO = 0,918)
Table 1. Factor analysis of ‘Respect for students’ diversity’ scale (N = 333, KMO = 0,918)
Eil. Nr.
Line
number
F1

F2

FAKTORIAI (M = 4,83)
Factors (M = 4,83)
Švietimo prieinamumo užtikrinimas visiems
mokiniams
The assurance of the availability of education
for all students
Gebėjimas laikytis inkliuzinio ugdymo
nuostatų praktikoje
The ability to follow inclusive education
provisions in practice

Vidurkis (M)
Average (M)

Cronbach α
Cronbach α

Faktoriaus
aprašomoji galia
Dispersion of a factor

5,31

0,88

36,97 %

4,71

0,80

7,37 %
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Eil. Nr.
Line
number
F3
F4
F5

FAKTORIAI (M = 4,83)
Factors (M = 4,83)
Inkliuzinis ugdymas – būdas užtikrinti
kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą
Inclusive education – a measure to ensure
every student’s needs
Inkliuzinio ugdymo samprata
The conception of inclusive education
Skirtingi ugdymosi poreikiai – ne kliūtis
Different education needs are not an obstacle

Pirmasis faktorius švietimo prieinamumo
užtikrinimas visiems mokiniams, kuris paaiškina 36,97 % sklaidos, atskleidžia tyrimo dalyvių
požiūrį į inkliuzinį ugdymą, lygių galimybių ir
teisių į švietimo sistemą užtikrinimą kiekvienam asmeniui. Antrasis faktorius gebėjimas
laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje paaiškina 7,3 % sklaidos ir parodo turimus
esminius įgūdžius bei gebėjimus, susijusius su
darbo etikos principų laikymusi, empatija, asmeninių nuostatų įsivertinimu, švietimo plėtros
analize ar darbu segreguotose situacijose, t. y.
gebėjimą prisitaikyti prie švietimo pokyčių.
Trečiasis faktorius inkliuzinis ugdymas – būdas
užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą
paaiškina 5,88 % sklaidos. Šis faktorius atskleidžia respondentų supratimą, jog inkliuzinis
švietimas padeda užtikrinti visų mokinių, ne tik
turinčių SUP, gerovę ir poreikių tenkinimą. Ketvirtasis faktorius inkliuzinio ugdymo samprata paaiškina 4,3 % sklaidos ir rodo inkliuzinio
ugdymo sąvokos, principų supratimą. Penktasis faktorius skirtingi ugdymosi poreikiai – ne
kliūtis paaiškina 4,04 % sklaidos. Šis faktorius
parodo tyrimo dalyvių požiūrį, nuostatas dėl
mokinių įvairovės, jų skirtingų ugdymosi poreikių, kitaip tariant, atskleidžia, ar skirtingi ugdymosi poreikiai respondentų labiau pripažįstami
privalumu (ištekliumi), suteikiančiu galimybę
tobulėti, ar kaip tik priešingai – kliūtimi. Apibendrinant galima teigti, jog pirmasis, trečiasis
ir penktasis struktūriniai komponentai labiau
fiksuoja tyrimo dalyvių vertybines nuostatas,
o likusieji (antrasis ir ketvirtasis) atskleidžia,
kaip respondentai vertina savo žinias ir gebėjimus šioje inkliuzinio ugdymo kompetencijos
srityje.

Vidurkis (M)
Average (M)

Cronbach α
Cronbach α

Faktoriaus
aprašomoji galia
Dispersion of a factor

4,93

0,80

5,88 %

4,30

0,75

4,30 %

4,90

0,74

4,04 %

The first factor the assurance of the availability of education for all students, which
explains 36,97% of the dispersion, reveals the
approach of the participants of the study to inclusive education and the assurance of equal
possibilities and rights to education system for
every person. The second factor the ability to
follow inclusive education provisions in practice explains 7,3% of the dispersion and shows
essential skills and abilities related to the compliance with work ethic principles, empathy, the
evaluation of individual provisions, the analysis of the development of education as well as
work in segregated situations, i.e. the ability to
adapt to changes in education. The third factor
inclusive education – a measure to ensure every
student’s needs explain 5,88% of the dispersion. The fourth factor the conception of inclusive education explains 4,3% of the dispersion
and shows the perception of the principles of
inclusive education conception. The fifth factor
different education needs are not an obstacle
explains 4,04% of the dispersion. This factor
shows the approach and provisions of the participants to students’ diversity, their different education needs. In other words, it reveals whether
various education needs are acknowledged as
an advantage (resource) which provides an opportunity to develop or, on the other hand, as an
obstacle. By summarizing it is possible to state
that the first, the third and the fifth structural
components register values of the respondents,
while the other components (the second and the
fourth) reveal how the respondents evaluate
their knowledge and abilities in this sphere of
inclusive education competences.
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Skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijos raiška. Visi teiginiai buvo vertinami
pagal 6 balų skalę. Analizuojant faktorių vidurkių rezultatus atskleista kiekvieno kompetenciją sudarančio struktūrinio komponento raiška.
Respondentai, vertindami faktorių teiginius
(testo žingsnius), dažniausiai išreiškė pritarimą jiems (bendras visų faktorių vidurkis siekia
4,83). Nors respondentai inkliuzinio ugdymo
kompetenciją pripažinti ir toleruoti skirtybes
visose 5 srityse vertina gana aukštai, aukščiausi
vidutiniai įverčiai teko vertybiniams komponentams: švietimo prieinamumo užtikrinimas
visiems mokiniams, inkliuzinis ugdymas – būdas
užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą,
skirtingi ugdymosi poreikiai – ne kliūtis.
Labiausiai pedagogai ir studentai palaiko
nuostatą, jog švietimas turi būti prieinamas
kiekvienam mokiniui (švietimo prieinamumo
užtikrinimas visiems mokiniams (M = 5,31),
o tai išryškina pozityvų tyrimo dalyvių požiūrį
į inkliuzinį ugdymą. Kitaip tariant, respondentai pritaria skirtingų poreikių turinčių mokinių
ugdymuisi bendrojo ugdymo mokyklose: švietimo sistema turi būti prieinama visiems mokiniams (M = 5,69); kiekvienas besimokantysis
yra svarbus ir turi teisę į kokybišką ugdymąsi
(M = 5,50); švietimo sistema turi būti grindžiama žmonių lygybės, žmogaus teisių ir demokratinių vertybių principais (M = 5,42). Respondentai suvokia, jog siekiant visavertės inkliuzijos nepakanka mokinius, turinčius skirtingų
ugdymosi poreikių, perkelti į bendro ugdymo
klases – būtinas ir visapusiškas šių mokinių įsitraukimas: nepakanka tik suteikti galimybę mokytis bendroje ugdymo įstaigoje visiems mokiniams, taip pat svarbu, kad kiekvienas įsitrauktų į prasmingą ugdymosi veiklą (M = 5,29);
kiekvieno mokinio nuomonė turėtų būti išgirsta
ir gerbiama (M = 5,50). Taip pat dauguma demonstruoja supratimą (vienareikšmiškai sutinka), kad mokymas ir mokymasis yra partnerystė
tarp mokinių ir mokytojų (M = 5,33), kad mokiniai mokosi skirtingai, todėl patobulinti kiekvieno mokinio mokymąsi gali padėti mokymosi
stilių pažinimas (M = 5,07), mokyklos bendruomenė ir aplinka daro įtaką mokinių savivertei

The expression of acknowledging and tolerating diversity. All statements were rated on
the 6-point scale. The analysis of the average
results of the factors revealed the expression of
each structural component which forms competence. By rating the factor statements (test steps),
usually supported them (the overall average of
all factors accounts for 4,83). Even though the
respondents highly rated the competence of inclusive education to acknowledge and tolerate
diversity in all 5 spheres, the highest rates were
registered in value components: the assurance
of the availability of education for all students,
inclusive education as a measure, ensuring the
needs of all students, different education needs
are not an obstacle.
Educators and students show the most support to the provision that education has to be
available for every student (the assurance of
the availability of education for all students
(M = 5,31)) which reveals a positive approach to
inclusive education. In other words, the respondents support the idea of educating students with
different needs in general education schools:
the education system should be available for all
students (M = 5,69); every students is important
and has the right to high quality education (M
= 5,50); the education system should be based
on human equality and the principles of human
rights and democratic values (M = 5,42). The
respondents understand that seeking to achieve
a complete inclusive education, it is not enough
to put students with special education needs to
general education classes – it is necessary to ensure a complete inclusion of such students: it is
not enough to only provide all students with the
opportunity to study in general education institutions, it is also important that every student
is involved in meaningful educational activities
(M = 5,29); every student’s opinion should be
heard and respected (M = 5,50). Also, the majority expresses the understanding (completely
agree) that studying and teaching is a partnership between students and teachers (M = 5,33)
that students study differently and therefore their
education can be improved by learning various
education styles (M = 5,07), a school’s community and setting influences students’ self-esteem
and education potential (M = 5,04), the diversity
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ir mokymosi potencialui (M = 5,04), mokinių
įvairovę lemia skirtingas pagalbos poreikis,
kultūros ypatumai, kalbos skirtybės, socialinėsekonominės situacijos (M = 4,98). Taigi apibūdinant mokytojų požiūrį į mokinių įvairovę
galima reziumuoti, jog tyrimo dalyviai išreiškė
pritarimą visų mokinių, nepaisant jų individualių išskirtinumų, ugdymui(si) bendro ugdymo
įstaigose. Šio tyrimo rezultatai artimi Lietuvos
ir užsienio mokslininkų (Jerlinder, Danermark,
Gill, 2010; Balčiūnas, Kardelis, 2005; Gudonis,
Valantinas, Strimaitienė, 2003) tyrimų rezultatams, iš kurių taip pat paaiškėjo, jog mokytojai
teigiamai vertina įvairių poreikių ir skirtybių
turinčių vaikų mokymąsi kartu.
Tyrimu nustatyta, jog respondentai inkliuzinį ugdymą visų pirma pripažįsta kaip
būdą užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių
tenkinimą: inkliuzinis ugdymas – būdas užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą
(M = 4,93). Šio komponento vidutinis įvertis
rodo, kad tiek pedagogai, tiek būsimieji pedagogai mokinių skirtybes ir įvairovę vertina
palankiai, gerbia ir laiko ištekliais, naudingais
visai bendruomenei: mokinių įvairovė turi būti
gerbiama ir laikoma ne kliūtimi, o ištekliais,
praplečiančiais mokinių ugdymosi galimybes,
padidinančiais mokyklos, bendruomenės ir visuomenės vertę (M = 5,07); pažįstant įvairovę,
mokiniai yra patys geriausi ištekliai tiek sau
patiems, tiek savo bendraklasiams (M = 4,98).
Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, jog
mokytojai ir studentai palaiko vienos mokyklos
visiems idėją bei kūrimą: kiekvienas mokinys
gali atsidurti iškritimo iš švietimo sistemos situacijoje, todėl svarbu kurti inkliuzinę mokyklą,
užtikrinančią visų mokinių poreikių tenkinimą,
o ne tik turinčių SUP (M = 4,93). Taip pat respondentai mano, kad yra normalu būti kitokiam
(M = 5,00), o besimokančiųjų kategorizavimas
ir etiketizavimas apriboja mokinių ugdymosi
galimybes (M = 4,92). Rečiausiai pritarta teiginiui inkliuzinis ugdymasis padeda užtikrinti
švietimo kokybę (M = 4,69). Tokiam vertinimui
įtakos galėjo turėti visuomenėje vyraujanti nuomonė, jog geriausiomis mokyklomis laikomos
tos, kurios daugiausia dėmesio skiria akademi-

of students is influenced by different needs, cultural peculiarities, language differences and socio-economical situations (M = 4,98). Therefore,
by describing teachers’ approach to students’ diversity it is possible to conclude that the participants of the study expressed their support for all
students, disregarding their differences in general education institutions. The results of the study
are similar to the results of the studies carried out
by Lithuanian and foreign researchers (Jerlinder,
Danermark, Gill, 2010; Balčiūnas, Kardelis,
2005; Gudonis, Valantinas, Strimaitienė, 2003)
which revealed that teachers evaluate positively
the inclusion of students with special needs to
general education classes.
The study determined that the respondents
acknowledge inclusive education as a measure
to ensure the satisfaction of various needs of
every student: inclusive education – a measure
to ensure every student’s needs (M = 4,93). The
average of this component show that both educators and future educators positively evaluate the
diversity of students and consider it as resources,
useful for the community: the diversity of students should be respected and considered not as
an obstacle, but rather as resources expanding
education opportunities of students and increasing the value of schools, the community and the
society (M = 5,07); by exploring diversity, children are the best resources both for themselves
and for their classmates (M = 4,98). By summarizing the results of the study, it became clear
that teachers and students support the idea of
establishing a school for everyone: all students
can find themselves in the situation of falling out
of an education system and therefore it is important to establish inclusive schools which would
ensure the satisfaction of all students’ needs, not
only those having SEN (M = 4,93). Additionally,
the respondents think that it is normal to be different (M = 5,00), while the categorization and
labelling of students limits their educational
opportunities (M = 4,92). The respondents the
least often support the statement that inclusive
education helps to ensure the quality of education (M = 4,69). Such evaluation may have been
influenced by the prevailing opinion in the society that the best schools are considered to stress
the importance of academic results, rather than
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niams rezultatams, o ne socialinių santykių, narystės bendruomenėje skatinimui, mokinių skirtybių, individualumo pripažinimui. Spaudimas
siekti aukštų mokymosi rezultatų taip pat gali
būti vertinamas kaip mokinių perkėlimo į specialiąsias mokyklas ar klases priežastis (Meijer,
2005, p. 7).
Taip pat faktorių vidurkiai rodo, jog tyrimo
dalyviams skirtingi ugdymosi poreikiai – ne
kliūtis (M = 4,9). Respondentai įgyvendindami
ugdymo programą atsižvelgia į mokinių poreikių įvairovę (M = 5,05), o įvairovę ir skirtybes
laiko galimybe tobulėti (M = 5,01).
Faktoriaus gebėjimas laikytis inkliuzinio
ugdymo nuostatų praktikoje teiginiams pritarta
šiek tiek rečiau (M = 4,71). Respondentai teigia,
jog gerbia mokinio ir jo šeimos konfidencialumą (aš laikausi konfidencialumo principo savo
darbe, nuolat tobulinu savo etiką (M = 5,08),
yra empatiški mokiniams, turintiems įvairių ugdymosi poreikių, geba juos suprasti (suprantu,
ką jaučia ir išgyvena mokinys, turintis įvairių
ugdymosi poreikių (M = 4,74), turi pakankamai
strategijų ir būdų, padedančių kovoti su negatyviu požiūriu į inkliuzinio ugdymo plėtrą ir
dirbti segreguoto ugdymo situacijose (stengiuosi įvairiais būdais kovoti su diskriminuojančiu
požiūriu ir lengvai atpažįstu segreguojančias
(atskiriančias) situacijas (M = 4,90). Bet respondentai tik iš dalies sutinka, jog jie analizuoja švietimo sistemos plėtros istoriją, siekdami
geriau suprasti dabar vykstančius pokyčius ir
kontekstą (M = 4,27) ir geba kritiškai įsivertinti asmeninį požiūrį ir nuostatas bei jų poveikį
savo veiklai (M = 4,55).
Analizuoti pedagogų ir būsimųjų pedagogų
inkliuzinio ugdymo sampratą paskatino tai, jog
tarptautiniuose dokumentuose (Common European..., 2010; Mokytojų rengimas..., 2012),
kuriuose apibūdinamos pedagogo kompetencijos, pabrėžiama, kad šiuolaikinis mokytojas turi
išmanyti inkliuzinio ugdymo sampratą (teorines
koncepcijas ir principus, kuriais grindžiama inkliuzinio švietimo sistema) tiek nacionaliniu,
tiek pasauliniu lygmeniu. Vienas iš struktūrinių
komponentų inkliuzinio ugdymo samprata būtent parodo pedagogų ir studentų inkliuzinio ug-

encouraging social relations in the society and
acknowledging diversity and individuality of students. The pressure to seek high results in education may be also considered as the reason to
move students to special schools or classrooms
(Meijer, 2005, p. 7).
Additionally, the averages of factors show
that the participants of the study think that different education needs are not an obstacle
(M = 4,9). By implementing education programmes, the respondents consider the diversity
of students’ needs (M = 5,05), while they look at
diversity and differences as an opportunity to improve (M = 5,01).
The statements of the factor the ability to follow inclusive education provisions in practice
were supported slightly less (M = 4,71). The respondents claim that they respect the confidentially of a student and his/her family (I follow the
principles of confidentiality at work and always
improve my ethics (M = 5,08), express empathy
for students with special education needs, are
able to understand them (I understand what a
student with special education needs feels and
experiences (M = 4,74), have a sufficient number
of strategies and measures which help to overcome negative approach to the development of
inclusive education and work in segregated education situations (I try to deal with a discriminative approach and easily identify segregative
(separating) situations (M = 4,90). However, the
respondents only partially agree that they analyze
the history of the development of the education
system in order to better understand the ongoing changes and context (M = 4,27) and are able
to critically evaluate their individual approach
and provisions and the affect on their activities
(M = 4,55).
The analysis of educators’ and future educators’ conception of inclusive education was
encouraged by the fact that international documents (Common European..., 2010; Mokytojų
rengimas..., 2012), which define competences of
an educator, stress that fact that a contemporary
educator has to know the conception of inclusive
education (theoretical conceptions and principles
which are the basis of inclusive education system) both on national and global level. One of the
structural components which is the conception
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dymo sąvokos supratimą ir pagrindinių principų
žinojimą. Palyginti su kitais skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijos komponentais,
minėtasis faktorius turi mažiausią vidutinį įvertį
(M = 4,3), kas rodo, kad respondentai nėra įsitikinę, ar jų inkliuzinio ugdymo samprata tiksli,
turi dėl to abejonių.
Apibendrinant galima teigti, kad pedagogai
ir būsimieji pedagogai palaiko inkliuzinį švietimą, tačiau siekiant efektyviai jį įgyvendinti
svarbu padėti pedagogams ir pedagogikos studentams suprasti inkliuzinio ugdymo sąvoką,
pagrindinius principus, kuriais šis ugdymas
grindžiamas. Pedagogų inkliuzinio ugdymo
sampratą galima patikslinti rengiant daugiau
kursų, seminarų, paskaitų šia tema. Norint, kad
studentai kur kas geriau suprastų šią sąvoką,
vertėtų į visų pedagoginių studijų programas
įtraukti kursus (modulius), susijusius su inkliuziniu ugdymu. Taip pat vertėtų skatinti gerosios
inkliuzinės patirties sklaidą ne tik tarp pedagogų, bet ir tarp studentų.

of inclusive education reveals that educators and
students understand the notion and principles of
inclusive education. Compared to other components of the competence acknowledging diversity
and tolerance, the aforementioned factor has the
lowest average estimate (M = 4,3) which shows
that the respondents are not sure whether their
conception of inclusive education is precise.
By summarizing, it is possible to claim that
educators and future educators support inclusive
education, however seeking to effectively implement it is necessary to help educators and pedagogy students to understand the notion and main
principles of inclusive education. Educators’ notion of inclusive education can be specified by organizing more course, seminars or lectures on this
topic. Seeking to ensure that student would better
understand this notion, it is necessary to include
courses (modules) related to inclusive education
in all pedagogic education programmes. Also, it
is necessary to encourage the dispersion of good
experience of inclusive education not only among
educators, but among students as well.

Pedagogų ir būsimųjų pedagogų
skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetencijos palyginimas
Atliekant tyrimo duomenų analizę buvo
siekiama palyginti pedagogų ir būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetenciją. Porinis Student t kriterijus parodė,
kad tik vieno iš penkių faktorių p reikšmė yra
mažesnė už 0,05, vadinasi, šio faktoriaus vertinimas tarp pedagogų ir studentų yra statistiškai
reikšmingas (2 lentelė).

The comparison of educators’ and future
educators’ competence of acknowledging
and tolerating diversity
The analysis of the data attempted to compare educators’ and future educators’ competence of acknowledging and tolerating diversity.
The paired Student’s t criterion showed that only
1 out of 5 p values of factors was lower that 0,05
which means that the evaluation of this factor
among educators and students is statistically significant (Table 2).

2 lentelė. Faktorių vertinimo palyginimas tarp dirbančių pedagogų ir būsimųjų pedagogų
Table 2. The comparison of the evaluation of the factors between working educators and
future educators
Faktoriai
Factors
Švietimo prieinamumo užtikrinimas
visiems mokiniams
The assurance of the availability of
education for all students
Gebėjimas laikytis inkliuzinio ugdymo
nuostatų praktikoje
The ability to follow inclusive education
provisions in practice

Vidurkiai (M)
Averages (M)
Pedagogai
Studentai
Educators
Students

Vidurkių
skirtumas
Difference of
averages

SD

p reikšmė
P value

5,36

5,25

0,11

0,85

0,099

4,77

4,64

0,13

1,21

0,169
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Faktoriai
Factors
Inkliuzinis ugdymas – būdas užtikrinti
kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą
Inclusive education – a measure to ensure
every student’s needs
Inkliuzinio ugdymo samprata
The conception of inclusive education
Skirtingi ugdymosi poreikiai – ne kliūtis
Different education needs are not an
obstacle

Vidurkiai (M)
Averages (M)
Pedagogai
Studentai
Educators
Students

Vidurkių
skirtumas
Difference of
averages

SD

p reikšmė
P value

4,91

4,89

0,02

1,07

0,830

4,61

4,05

0,56

1,65

0,000

4,92

4,88

0,04

1,19

0,659

Apibendrinant lentelėje pateiktus duomenis,
galima teigti, kad dirbantys pedagogai dažniau
negu būsimieji pedagogai aukštesniais balais
vertina savo žinias apie inkliuzinio ugdymo
sampratą (M = 4,61). Taigi atlikus duomenų
analizę paaiškėjo, jog pedagogai geriau negu
studentai supranta (išmano) inkliuzinio ugdymo
sąvoką ir žino pagrindinius principus, kuriais
šis ugdymas grindžiamas.
Studentų ir dirbančių pedagogų požiūris
į švietimo prieinamumo užtikrinimą visiems
mokiniams ir inkliuzinį ugdymą kaip būdą užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą
sutapo – tai rodo bendrą vertybinę orientaciją.
Tiek pedagogai, tiek studentai teigia, jog geba
laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje.
Pedagogų ir būsimųjų pedagogų
socialinių demografinių charakteristikų
ir skirtybių pripažinimo ir toleravimo
kompetencijos ryšys
Socialinių demografinių veiksnių įtaka inkliuzinio ugdymo kompetencijos pripažinti ir
toleruoti skirtybes struktūriniams komponentams buvo tikrinama Student t testu ir sklaidos
analize ANOVA, pasirinkus p ≤ 0,05 reikšmingumo slenkstį. Sklaidos analizė ANOVA pasirinkta todėl, kad faktoriai yra pasiskirstę pagal
normalųjį skirstinį ir ji leidžia įvertinti tiriamojo
faktoriaus įtaką esant mažam duomenų kiekiui.
Be to, tai efektyvus metodas skirtumo tarp trijų
ir daugiau grupių reikšmingumui patikrinti. Akcentuotina, kad pateikiamos tik tos lyginamos
grupės, kurios statistiškai reikšmingai skiriasi
(3 lentelė).

By summarizing the data provided in the table,
it is possible to state that working educators, compared to future educators, more often evaluated
their knowledge about inclusive education with
higher grades (M = 4,61). Therefore the analysis
of the data revealed that compared to future educators, educators better understand the notion of inclusive education and know main principles which
are used as the basis for this type of education.
The approach of educators and future educators to the assurance of the availability of education for all students and inclusive education as a
measure to ensure every student’s needs was the
same which shows a general value orientation.
Both educators and students claim that they are
able to follow provisions of inclusive education in
practice.

The relation between educators and future educators’ social and demographic
characteristics and the competence of
acknowledging and tolerating diversity

The effect of social and demographic factors
on the structural components of inclusive education competences of acknowledging and tolerating diversity was verified by Student t test and
ANOVA, by choosing p ≤ 0,05 value threshold.
The dispersion analysis ANOVA was chosen due
to the fact that factors are distributed according
to a normal distribution which enables to evaluate the effect of a factor with a small amount of
data. Additionally, this is an effective method for
investigating the importance of difference between three or more groups. It should be stressed
that only those groups are presented which have a
statistically important difference.
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3 lentelė. Socialinių demografinių veiksnių įtaka skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencijai
Table 3. The effect of social and demographic factors on the competence of acknowledging
and tolerating diversity
Socialiniai
demografiniai
duomenys
Social and
demographic data

Lyties įtaka
Gender influence

Gyvenamosios vietos
įtaka
The influence of the
place of residence

Amžiaus įtaka
Age influence

Statistiškai reikšmingų skirtumų aprašymas
The description of a statistically important difference
Reikšmingų statistinių skirtumų pastebėta komponentuose, išryškinančiuose tyrimo dalyvių
vertybines orientacijas: švietimo prieinamumo užtikrinimas visiems mokiniams; inkliuzinis
ugdymas – būdas užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą; skirtingi ugdymosi
poreikiai – ne kliūtis. Moterys dažniau negu vyrai pripažįsta, jog švietimo sistema turi
būti prieinama visiems mokiniams. Taip pat moterys dažniau inkliuzinį ugdymą pripažįsta
kaip būdą užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą ir teigia, jog skirtingi ugdymosi
poreikiai – ne kliūtis.
There are statistically important differences in components, highlighting value orientations
of the respondents: The assurance of the availability of education for all students; Inclusive
education – a measure to ensure every student’s needs; Different education needs are not
an obstacle. Women more often than men acknowledge that the education system should
be available for all students. Also, women more often acknowledge that inclusive education
is a measure which ensures the satisfaction of all students’ needs and state that different
education needs are not an obstacle.
Respondentai, gyvenantys kaime, labiau linkę pritarti, jog švietimo prieinamumas turi būti
užtikrinamas visiems mokiniams. Skirtingi ugdymosi poreikiai jiems taip pat nėra kliūtis.
Be to, tyrimo dalyviai, gyvenantys kaime, dažniau negu gyvenantieji mieste ar miestelyje
pritaria, jog inkliuzinis ugdymas padeda užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą.
The respondents living in villages are more inclined to agree that the availability of
education has to be ensured for all students. Different education needs for them are not an
obstacle. Also, the respondents living in villages, compared to those living in cities, more
often agree that inclusive education helps to ensure the satisfaction of all students’ needs.
40–59 metų amžiaus respondentai dažniau negu jauni (22–25 m.) linkę pritarti, jog būtina
užtikrinti švietimo prieinamumą visiems mokiniams. Taip pat vyresnio amžiaus (26–39 ir
40–59 m.) tyrimo dalyviai dažniau negu jauni teigia, jog jiems skirtingi ugdymosi poreikiai
nėra kliūtis. Pastarieji asmenys dažniau mano (teigia), jog geba laikytis inkliuzinio ugdymo
nuostatų praktikoje ir geriau supranta inkliuzinio ugdymo sąvoką.
The respondents aged 40‒59, compared to the respondents aged 22‒25, are more inclined
to support the fact that it is necessary to ensure the availability of education for all students.
Also, the older respondents (26‒39 and 40‒59) more often than the young respondents
claim that different education needs are not an obstacle for them. The latter individuals
more often believe (claim) that they are able to follow inclusive education provisions in
practice and better understand the notion of inclusive education.
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Statistiškai reikšmingų skirtumų aprašymas
The description of a statistically important difference

Specialiosios pedagogikos ir edukologijos studijų programose studijuojantys studentai
dažniau negu socialinės pedagogikos studijų programos studentai pritaria, jog švietimas
turi būti prieinamas visiems mokiniams. Taip pat būsimieji specialieji pedagogai dažniau
negu studijuojantieji dalyko pedagogiką pritaria visiems 5 kompetencijos struktūriniams
komponentams. Specialiosios pedagogikos studentai dažniau negu socialinės pedagogikos
ar ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos studentai yra linkę pritarti, jog inkliuzinis
ugdymas padeda užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą. Studijuojantieji
specialiąją pedagogiką, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogiką dažniau negu
socialinės pedagogikos studentai tvirtina, jog jiems skirtingi ugdymo poreikiai nėra kliūtis.
Tarp studentų lyginant komponento „Inkliuzinio ugdymo samprata“ vidutinius įverčius
išryškėjo, jog inkliuzinio ugdymo sąvoka labiau suprantama socialinės pedagogikos studijų
Studijų programos
srities studentams negu studijuojantiesiems dalyko pedagogiką ar edukologiją. Taip pat
įtaka
inkliuzinė ugdymo samprata kur kas aiškesnė specialiosios pedagogikos studentams negu
(tik studentams)
edukologams ar dalykininkams.
The influence of study
Students studying in special pedagogic education programmes more often than students of
programmes (only for
social pedagogy study programmes supported the fact that education has to be available
students)
for all students. Also, future special educators more often than students of pedagogy of
a certain subject support all 5 structural components. Students of special pedagogy more
often than students of social pedagogy or pre-school and primary pedagogy are inclined
to agree with the fact that inclusive education helps to ensure the satisfaction of all
students’ needs. Special pedagogy, pre-school and primary education students more often
than social pedagogy students claim that different education need is not an obstacle for
them. By comparing the average estimate of the component ‘The conception of inclusive
education’ among students, it became apparent that the notion of inclusive education is
better understood by social pedagogy students rather than students of pedagogy of a certain
subject or education. Also, the notion of inclusive education is clearer for special pedagogy
students rather than students of education and subject pedagogy.
Pedagoginės veiklos Studentai, kuriems teko užsiimti pedagogine veikla ne tik per pedagoginę praktiką (pvz.,
be praktikos įtaka (tik savanoryste), dažniau teigia, jog skirtingi ugdymo poreikiai jiems nėra kliūtis.
studentams)
Students who have done pedagogic activities not only by doing practice (for instance
The influence of
volunteering) more often state that different education needs is not an obstacle for them.
pedagogical activities
without practice (only
for students)
Darbo stažo įtaka (tik Inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje labiau geba laikytis 15–19 metų pedagoginio darbo
pedagogams)
stažą turintys mokytojai negu turintieji 5–9 metų stažą.
The influence of job Educators with 15‒19 years of experience are more able to follow provisions of inclusive
experience (only for education compared to educators with 5‒9 years of experience.
educators)
Klasės, kurioje
Pagrindinėse (5–10) ir aukštesnėse klasėse (11–12) dirbantys pedagogai dažniau mano, jog
dirbama, įtaka
geba laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje, negu su įvairaus amžiaus mokiniais
(tik pedagogams)
(1–12 klasių) dirbantys mokytojai.
The influence of
Educators working in 5‒10 classes or 11‒12 classes more often assume that they are able
classrooms where
to follow provisions of inclusive education in practice compared to teachers working with
work takes place
students of different age groups (1‒12 classes).
(only for educators)
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Išvados
1. Skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetenciją sudaro 5 struktūriniai komponentai: 1) aiški inkliuzinio ugdymo samprata;
2) švietimo prieinamumo visiems mokiniams užtikrinimas; 3) inkliuzinio ugdymo,
kaip būdo užtikrinti kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą, pripažinimas; 4) supratimas, kad skirtingi ugdymo poreikiai – ne
kliūtis; 5) gebėjimas laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje.
2. Tiek pedagogai, tiek būsimieji pedagogai
gan aukštai vertina savo kompetenciją ugdyti įvairių gebėjimų turinčius mokinius
visose srityse, tačiau kompetencijos struktūroje labiausiai išreiškiamas vertybinis
komponentas:
• pritariama, jog švietimo sistema turi būti
prieinama visiems mokiniams, t. y. respondentai išreiškė pozityvias nuostatas
dėl inkliuzinio ugdymo. Manoma, kad
kiekvienas besimokantysis yra svarbus,
vertinama jo nuomonė, sutinkama, jog
būtina visus mokinius įtraukti į bendrą
ugdymo(si) veiklą, demonstruojamas
supratimas apie mokinių įvairovę, o
mokymas(is) pripažįstamas kaip partnerystė tarp mokinių ir mokytojų;
• pedagogai pripažįsta, kad inkliuzinis
ugdymas padeda užtikrinti visų besimokančiųjų poreikių tenkinimą, todėl mokinių įvairovė ir skirtybės vertinamos
palankiai ir laikomos ištekliais. Taip pat
pedagogai ir studentai palaiko mokymosi drauge idėją ir inkliuzinės mokyklos
kūrimą;
• tyrimo dalyviai mano, jog skirtingi ugdymosi poreikiai jiems nėra kliūtis,
įgyvendinant ugdymo(si) programą, respondentų teigimu, visuomet atsižvelgiama į mokinių individualius poreikius.
3. Gebėjimus atskleidžiančių komponentų
įverčiai buvo šiek tiek žemesni, tačiau iš esmės pedagogai ir būsimieji pedagogai aukštai įsivertino gebėjimą laikytis inkliuzinio
ugdymo nuostatų praktikoje. Respondentai
teigia, jog gerbia mokinio, jo šeimos kon-

Conclusions
1. The competence of acknowledging and tolerating diversity is formed by 5 structural
components: 1) a clear conception of inclusive education; 2) the assurance of the availability of education for all students; 3) the
acknowledgment of inclusive education as
a measure to ensure every students’ education needs; 4) the understanding that different education needs are not an obstacle; 5)
the ability to follow provisions of inclusive
education.
2. Both educators and future educators evaluate
highly their competence to educate students
with various abilities in different spheres,
however, value component is highlighted
the most in the structure of competence:
• It is supported that the education system
should be available for all students, i.e.
the respondents expressed a positive
approach to inclusive education. It is
thought that every student is important,
his / her opinion is valued. It is supported that it is necessary to include all
students in general education activities;
students’ diversity is understood, while
teaching is acknowledged as a partnership between students and teachers;
• Educators acknowledge that inclusive
education helps to ensure the satisfaction
of every student’s needs and therefore
the diversity of students is considered
to be a resource. Additionally, educators
and students support the idea of studying together and the establishment of an
inclusive school;
• The participants of the study think that
different education needs are not an obstacle for them; according to them, individual needs of students should always
be considered during the implementation of an educational programme.
3. The component estimates revealing abilities
were slightly lower; however educators and
future educators highly evaluated their ability to follow provisions of inclusive education in practice. The respondents state that
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fidencialumą, yra empatiški, geba suprasti
mokinius, turinčius įvairių ugdymosi poreikių, ir dirbti segreguoto ugdymo situacijose,
kovoti su diskriminaciniu požiūriu. Tačiau
respondentams trūksta reflektyvių įgūdžių,
padedančių kritiškai įsivertinti nuostatas, jų
įtaką pedagoginiam darbui, ir gebėjimų analizuoti švietimo sistemos plėtros istoriją.
4. Remiantis statistinių duomenų analizės rezultatais, galima teigti, jog žemiausias vidutinis įvertis – komponento, atskleidžiančio
tyrimo dalyvių teorines žinias apie inkliuzinio ugdymo sąvoką. Respondentams inkliuzinio ugdymo samprata nėra visiškai aiški.
Pedagogai mano, jog geriau negu studentai
supranta inkliuzinio ugdymo esmę ir svarbiausius principus. Taip pat nustatyta, jog ši
sąvoka geriau suprantama socialinės ir specialiosios pedagogikos studijų studentams
negu studijuojantiesiems dalyko pedagogiką ar edukologiją.
5. Pedagoginių studijų programa yra svarbus
veiksnys, lemiantis skirtybių pripažinimo
ir toleravimo kompetenciją. Kompetencijos
pripažinti ir toleruoti skirtybes įsivertinimą palyginus pagal studentų specializaciją, paaiškėjo, jog specialiąją pedagogiką
studijuojantys studentai savo kompetenciją
visose išskirtose srityse vertina aukščiau nei
studijuojantieji dalyko pedagogiką.
6. Be to, studentai, studijuojantys skirtingų specializacijų pedagoginių studijų programose,
išreiškė šiek tiek skirtingas vertybines orientacijas: specialiąją pedagogiką ir edukologiją
studijuojantys studentai labiau nei studijuojantieji socialinę pedagogiką pabrėžia, jog
švietimo prieinamumas turi būti užtikrinamas kiekvienam mokiniui. Taip pat būsimi
specialieji pedagogai dažniau negu socialinės pedagogikos, ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo pedagogikos studentai yra linkę
pripažinti, jog inkliuzinis ugdymas užtikrina
kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą.

they respect the confidentiality of a students
and his / her family, express empathy, are
able to understand students with special education needs, work in segregated education
situations and deal with a discriminative approach.
4. The results of the data analysis show that
the lowest average estimate is the component revealing theoretical knowledge of the
respondent about the notion of inclusive education. The notion of inclusive education
is not completely clear for the respondents.
Educators think that, compared to students,
they better understand the essence and the
main principles of inclusive education. It
was also determined that this notion is better
understood by social and special pedagogy
students compared to students of pedagogy
of a certain subject or education.
5. The programme of pedagogic studies is an
important factor, influencing the competence of acknowledging and tolerating diversity. The comparison of the self-evaluation of the competence of acknowledging
and tolerating diversity according to students’ specialization showed that students
of special pedagogy higher evaluate their
competence in all spheres compared to students of pedagogy of a certain subject.
6. Additionally, students of different pedagogic specialization study programmes expressed slightly different value orientations:
students of special pedagogy and education,
compared to social pedagogy, more often
indicate that the availability of education
should be ensure for every student. Also,
future special educators more often than
social pedagogy, pre-school and primary
education pedagogy students acknowledge
that fact that inclusive education ensures the
satisfaction of every student’s needs.
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MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS
RAIŠKOS IR JOS SKATINIMO
YPATUMAI BENDROJO UGDYMO
MOKYKLOJE
Anotacija
Straipsnyje analizuojama mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo problematika. Tyrimo
rezultatai rodo, kad svarbiausios asmeninės
savybės, darančios įtaką mokytojų lyderystės
raiškai, yra ryžtingumas, ekstraversija, sąmoningumas, intelekto raiška, pasitikėjimas savimi,
kolegiškumas ir atvirumas naujovėms. Mokytojų
lyderystės raiška mokykloje labiausiai susijusi
su veiklumo ir dalyvavimo skatinimu. Nustatyta,
kad pedagogų lyderystės potencialas vertinamas
bei naujų lyderių ugdymu tirtose mokyklose
rūpinamasi ribotai. Lyderystės sklaida būdinga
nedaugeliui mokytojų. Labiausiai mokykloje
skatinamas mokytojų veiklumas. Mokytojų lyderystės raiška stipriausiai išreikšta veiklumo,
dalyvavimo, mokymosi faktoriais, susijusi sociodemografiniais kintamaisiais – lytimi ir kvalifikacine kategorija. Ryškesnė lyderystės raiška
būdinga mokytojoms moterims bei aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams.
Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų požiūris į lyderystę yra jos raiškai mokykloje įtaką darantis
veiksnys. Konstatuotina, kad ne visiems vadovams mokyklos bendruomenės narių lyderystė
yra priimtina.
Prasminiai žodžiai: mokytojų lyderystė, lyderystės skatinimas, raiška.
Įvadas
Pastarojo meto strateginiuose ES ir šalies
švietimo dokumentuose, mokslininkų darbuo-

PECULARITIES OF EXPRESSION
AND PROMOTION OF
TEACHERS‘ LEADERSHIP IN
GENERAL EDUCATION SCHOOL
Abstract

The article analyses the issue of expression
and promotion of teachers’ leadership. Study
results reveal that determination, extroversion,
consciousness, expression of intelligence, selfconfidence, collegiality and openness to innovation are the most important personal qualities that
influence the expression of teachers’ leadership.
The expression of teachers’ leadership at school
is mostly related to promotion of activity and participation. It was found that there is a limited assessment of the potential of teachers’ leadership
as well as limited education of the new leaders
in the schools researched. The dissemination of
leadership is characteristic of not many teachers.
Teacher’s activity is mostly encouraged at school.
Teacher’s leadership is strongly expressed in the
factors of activity, participation and learning, related to socio-demographic variables – gender
and the category of certification. The expression
of teachers’ leadership is more characteristic of
female teachers and teachers who have a higher
qualifying category. The attitude of the heads of
general education schools towards leadership is a
factor affecting its expression at school. It is presumed that not all heads accept the leadership of
the school community.
Keywords: teachers’ leadership, promotion of
leadership, expression.

Introduction

The importance of leadership development
in education in order to change and modernize
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se akcentuojama lyderystės plėtotės švietime
svarba siekiant keisti, modernizuoti žmogiškųjų išteklių, švietimo procesų vadybą, gerinant
švietimo kokybę, plėtojant asmeninį, organizacinį kūrybiškumo potencialą ir įgyvendinant
organizacinės kultūros pokyčius. EK komunikato „Švietimo persvarstymas. Investavimas į
gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ priede „Mokytojo profesijos
rėmimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų“
(2012) pažymima, kad lyderystė yra antrasis
po mokymo veiksnys, darantis įtaką mokinių
mokymosi pasiekimams, o esant efektyviai lyderystei mokykloje mokytojai yra labiau motyvuoti, jų darbo kokybė geresnė. Lyderystės mokykloje kokybę galima atpažinti iš mokyklos
mikroklimato, mokytojų motyvacijos, profesinio tobulėjimo mastų, mokymo ir mokymosi
kokybės. „Tobulindamos ugdymo ir mokymosi
kokybę, mokyklos dažniau renkasi tobulinti tai,
kas susiję su mokiniais ir jų tėvais, o išorės vertintojai siūlo mokyklose tobulinti veiklas, kurios tiesiogiai priklauso nuo mokytojo – ugdyti
lyderius, prisiimančius atsakomybę“ (NMVA,
2012, p. 40). Hallinger (2012) atlikta 30 metų
vykdytų mokyklų lyderystės tarptautinių tyrimų
analizė rodo, kad iki 1990 m. lyderystės mokyklose tyrimai daugiausia buvo orientuoti į vadovą, kaip pagrindinį lyderystės šaltinį, vėliau
dėmesį imta fokusuoti į mokytojų profesionalumą, jų lyderystę ir jos reikšmingumą. Tai paskatino rekonceptualizuotos mokyklos lyderystės
kaip paskirstyto proceso sampratos įtvirtinimo
ir jos įgyvendinimo modelių mokyklose paieškas, sutelkiant dėmesį į žmonių išteklių vystymo veiksnį, kaip organizacijos pokyčių ir tikslų
įgyvendinimo pagrindą. Šitaip formavosi pasidalytosios / paskirstytos lyderystės koncepcija,
kurios esmė – vadovas dalijasi savo lyderyste
su ją priimti pasirengusiais mokyklos bendruomenės nariais. Taikant personologinę prieigą,
lyderystės kompetencija organizacijos lygmeniu pradėta priskirti tiek vadovui, tiek ir darbuotojui, o kalbant apie individo lygmenį – bet
kuriam individui, kuris siekia savo asmeninių
gyvenimo ir karjeros tikslų (Šilingienė, 2011).
Lyderis – tai kūrybingas žmogus, galintis prisi-

the management of human resources, education
processes by improving the quality of education,
developing personal, organizational creativity potential and by implementing changes of organizational culture is emphasized in the recent strategic EU and Lithuania’s education documents and
scientific studies. The Annex of Communication
from the EC Rethinking Education. Investing in
skills for better socio-economic outcomes, Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes (2012), indicates that leadership is
the second factor after teaching affecting pupils’
learning achievements. When effective leadership is present, teachers are more motivated and
the quality of their work is better. The quality of
leadership at school can be identified from the microclimate of a school, teachers’ motivation, the
scale of professional development, teaching and
learning quality. “When improving education and
learning quality, schools tend to choose to improve
the things that are related to pupils and their parents, whereas external evaluators suggest to improve the activities at schools that directly depend
from a teacher – to educate leaders that take responsibility” (National Agency for School Evaluation (NMVA), 2012, p. 40). International research
analysis of school leadership, that had been carried
out by Hallinger (2012) for a period of 30 years,
reveals that the research of leadership at schools
until 1990 was mainly focused on the director
as the main source of leadership. Later, attention
was started to be paid to the professionalism of
teachers, their leadership and its importance. This
prompted the search for reconceptualised school
leadership as consolidation of the concept of distributed process and search of its implementation
models at schools by focusing on the factor of developing human resources as the basis for implementing changes and aims of an organization. This
is how the concept of distributed leadership was
forming, the purpose of which is that the director
is sharing his leadership with the members of the
community who are ready to accept it. By applying personological access, leadership competence
on the organizational level was started to be attributed both to the director and to the employee.
When it comes to the individual level, it was
started to be attributed to any individual aiming
to achieve the goals in his personal life and career
(Šilingienė, 2011). Leader is a creative person ca-
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imti atsakomybę už savo mokyklos gyvenimo
keitimąsi, mokymą ir mokymąsi (Blandrford,
Jackson, 2010). Aiškios ateities vizijos turėjimas ir veiklos rezultatų siekis, kitų įkvėpimas, ryžtingumas, pasiaukojimas, patikimumas – svarbiausios visų kultūrų lyderio savybės (House ir kt., 2004, cit. Northouse, 2009).
Lyderystės esmę sudaro pokyčio inicijavimas
(Kotter, 2001). Jau minėtame EK komunikato
priede akcentuojamos tokios lyderystę mokykloje puoselėjantiems asmenims svarbios savybės, kaip drąsa, optimizmas, gebėjimas greitai
atgauti fizines ir dvasines jėgas, tolerancija,
emocinė inteligencija, savimonė, energingumas, ambicingumas, atsidavimas ir troškimas
mokytis (EK komunikato „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ priedas
„Mokytojo profesijos rėmimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų“, 2012). Lyderystė
šiandien vertintina kaip sisteminis organizacijos bruožas, o ne vien organizacijos vadovo
veiksmai. Procesiniu požiūriu lyderystė suprantama kaip procesas, grindžiamas individualia ir
organizacine plėtote (Cibulskas, Žydžiūnaitė,
2012). Lyderystės mokykloje funkcija – skatinti „organizacijos mokymąsi“: padėti mokytis
kitiems, mokytis iš kitų ir paveikti kitų mokymąsi (Pont, Nusche, Moorman, 2011; Lambert,
2011). NMVA (2012) duomenimis, lyderystė
ir jos raiška mokyklose suprantama skirtingai:
tai ir iniciatyvūs mokytojai, ir gerai organizuoti
darbai, projektai, ir geresni mokinių rezultatai,
o vienas mokyklos vadovas kaip lyderis akcentuojamas rečiau negu vadovų lyderių komanda
arba iniciatyvūs mokytojai. Anot Avolio (2009),
Yukl (2006), lyderystė nebėra tiesiog apibūdinama kaip individuali savybė ar išskirtinumas,
ji greičiau vaizduojama kaip įvairūs modeliai,
tokie kaip diadiniai, dalijimosi, bendravimo,
strateginiai, globalūs ir socialinės dinamikos
kompleksai (Avolio, Walumbwa, Weber, 2009).
Lyderystės kaip daugiamačio reiškinio sampratos, tipologijos, raiškos, kontekstualumo,
plėtotės galimybių, lyderio savybių, kompetencijų ir kt. tyrimų randama daugelio užsienio ir
šalies mokslininkų darbuose: Marzano, Waters,

pable of taking the responsibility for the change in
the life of his school, teaching and learning (Blandrford, Jackson, 2010). The most important qualities of a leader in all cultures are the following:
having a clear future vision and aiming for activity
results, inspiring others, determination, dedication
and reliability (House et al., 2004, cit. Northouse,
2009). Initiating change is the core of leadership
(Kotter, 2001). The aforementioned Annex of the
Communication from the EC highlights the following qualities important for persons fostering
leadership at school: courage, optimism, ability to
quickly recuperate physically and mentally, tolerance, emotional intelligence, self-consciousness,
energy, ambitiousness, dedication and a desire to
learn (Annex of Communication from the EC Rethinking Education. Investing in skills for better socio-economic outcomes, Supporting the Teaching
Professions for Better Learning Outcomes, 2012).
Nowadays leadership is assessed as not only a systemic feature of an organization but also as the actions of the head of the organization. From the procedural point of view, leadership is perceived as a
process based on an individual and organizational
development (Cibulskas, Žydžiūnaitė, 2012).
The role of leadership at school is to encourage
the learning of the organization, i.e. to help others learn, to learn from others and to influence the
learning of others (Pont, Nusche, Moorman, 2011;
Lambert, 2011). The information of NMVA (2012)
has revealed that leadership and its expression at
school are perceived differently. It is perceived as
proactive teachers, well-organized work, projects
and better pupils’ learning results. A team of head
leaders or proactive teachers is emphasized more
often than a single head of a school. Avolio (2009)
and Yukl (2006) think that leadership is no longer
simply described as an individual characteristic or
difference, but rather is depicted in various models
as dyadic, shared, relational, strategic, global, and
a complex social dynamic (Avolio, Walumbwa,
Weber, 2009).
When it comes to researching leadership as a
concept of multi-dimensional phenomenon, typology, expression, contextuality, development opportunities, leadership qualities, competences etc.,
there are a lot of studies carried out both by foreign
and Lithuanian scientists: Marzano, Waters, Mc
Nulty (2011), Hallinger (2012), Leithwood, Sun
(2012), Bennis, Nanus (1998), Bass (2000), Mul-
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Mc Nulty (2011), Hallinger (2012), Leithwood,
Sun (2012), Bennis, Nanus (1998), Bass (2000),
Mulford (2003), Bush (2008), Pont, Nusche,
Moorman (2011), Fullan (2001, 2006), Gronn
(2002, 2009), Hall & Hord (2001), Harris
(2003), Kleine-Kracht (1993), Lambert (2003),
Marks & Printy (2003), Spillane (2006), Stoll
& Fink (1996), Hargreaves, Fink (2008),
Harris (2010), Lambert (2011) ir kt. Lietuvoje
mokyklos vadovo lyderystę tyrė Žvirdauskas
(2006), Melnikova (2008; 2011), Navickaitė
(2012). Mokytojų lyderystės savybes nagrinėjo Rupšienė ir Skarbalienė (2010). Jonušaitė ir
Valuckienė (2007) išryškino lyderystės bendrojo ugdymo mokykloje charakteristikas. Anot
Navickaitės (2012), mokytojų lyderystė – tai
priemonė, kuria siekiama mokymo ir mokymosi
kokybės mokyklose. Norint įtvirtinti mokytojų
lyderystę, mokyklų vadovams teks tapti lyderių
lyderiais, kurių tikslas – kurti pasitikėjimu grįstus santykius su visais darbuotojais ir skatinti
lyderystę visoje mokykloje.
Sėkminga mokytojų lyderystė skatina mokytojus bendradarbiauti, siekiant tobulinti mokymą, mokyklos veiklą ir gerinti mokinių mokymosi rezultatus. Mokyklos, kuriose remiama
mokytojų lyderystė, yra rezultatyvesnės bei
novatoriškesnės (Leithwood ir kt., 2012). Stipri
ir akivaizdi lyderystė yra mokyklos kaitos į
besimokančią organizaciją pagrindas, o ją mokykloje suprasti reikėtų kaip tam tikrus ryšius
tarp žmonių, kuriems įtakos turi kontekstas ir
veiksmai (Cibulskas, Žydžiūnaitė, 2012, p. 41).
Pont, Nusche, Moorman (2011) identifikavo
teigiamas besimokančių bendruomenių ir pasidalytosios lyderystės sąsajas.
Akivaizdu, kad mokytojų lyderystė yra
reikšminga, nes didina teigiamą įtaką mokytojų
darbo rezultatyvumui ir mokinių įsitraukimui į
mokymosi procesą; skatina organizacijos mokymąsi, turi didelę reikšmę mokinių pasiekimams; reikšmingai veikia neakademinės mokinių veiklos rezultatus. Švietimo lyderystės
plėtotės gairėse (2012) akcentuojamas lyderystės plėtojimas mokykloje lyderystės kultūros ugdymo, lyderystės kompetencijų vystymo,
lyderystės modelių taikymo kryptimis. Tai tar-

ford (2003), Bush (2008), Pont, Nusche, Moorman
(2011), Fullan (2001, 2006), Gronn (2002, 2009),
Hall & Hord (2001), Harris (2003), Kleine-Kracht
(1993), Lambert (2003), Marks & Printy (2003),
Spillane (2006), Stoll & Fink (1996), Hargreaves,
Fink (2008), Harris (2010), Lambert (2011) etc.
Žvirdauskas (2006), Melnikova (2008; 2011),
Navickaitė (2012) researched the leadership of
a head in Lithuania. Rupšienė and Skarbalienė
(2010) studied the qualities of teachers’ leadership.
Jonušaitė and Valuckienė (2007) highlighted the
characteristics of leadership in a general education
school. Navickaitė (2012) thinks that teachers’
leadership is a measure to strive for teaching and
learning quality at schools. In order to consolidate
teachers’ leadership, school heads will have to become the leaders of the leaders whose goal is to
build trust-based relationships with all employees
and encourage leadership throughout the school.
Successful teachers’ leadership encourages
teachers to cooperate in order to improve teaching, school work and improve pupils’ learning
outcomes. Schools, where teachers’ leadership
is supported, demonstrate better results and are
more innovative (Leithwood et al., 2012). Strong
and obvious leadership is the basis for turning a
school into a learning organization which at school
should be perceived as certain relationship among
the people influenced by context and actions (Cibulskas, Žydžiūnaitė, 2012, p. 41). Pont, Nusche,
Moorman (2011) identified positive links between
learning communities and distributed leadership.
It is obvious that teachers’ leadership is important because it has more positive effect on the effectiveness of teachers’ work and pupils’ involvement into the learning process; induces learning of
the organization, has a lot of importance on the pupils’ achievements; has an important effect on the
non-academic performance of pupils. The development of leadership at school towards leadership
culture education, development of leadership competences, application of leadership competences is
highlighted in the Guidelines for Education Leadership Development (2012). These processes are
closely related together and result in the expression of leadership for a school and the expression
of leadership models. Assumptions and conditions
have to be created for expression of leadership
at school so that leadership would be developed
throughout the whole school community. Previous
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pusavyje glaudžiai susiję procesai, kurie lemia
vadovavimo mokyklai ir lyderystės modelių
raišką. Lyderystės mokykloje raiškai turi būti
kuriamos prielaidos ir sąlygos, kad lyderystė
būtų plėtojama visos mokyklos bendruomenės
mastu. Atlikti tyrimai liudija, kad šiandien bendrojo ugdymo mokyklose, kaip ir kitose švietimo organizacijose, stokojama lyderystės raiškos ir palankaus konteksto jos plėtotei. Šiame
kontekste formuluojami probleminiai klausimai: kokie mokytojų lyderystės raiškos ir jos
skatinimo požymiai būdingi bendrojo ugdymo
mokyklose?
Tyrimo objektas – mokytojų lyderystės
raiška ir jos plėtotės galimybės mokykloje.
Tyrimo tikslas – atskleisti mokytojų lyderystės raiškos ir skatinimo tendencijas bendrojo
ugdymo mokykloje.
Tyrimo metodologija grindžiama sistemine
lyderystės samprata, kuriai būdingas mokyklų
tobulinimas pritraukiant, puoselėjant ir ugdant
lyderius visais lygmenimis: individualiuoju,
grupės, klasės, mokyklos, savivaldybės, nacionaliniu mastu (Cibulskas, 2012); pasidalytos lyderystės teorijų (Barth, 1990, 2001; Clift, Johnson, Holland & Veal, 1992; Fullan, 2001, 2006;
Gronn, 2002, 2009; Hallinger, 2012; Hargreaves, Fink, 2008; Harris, 2010; kt.) esminėmis
nuostatomis, teigiančiomis, kad tvarus mokyklų
tobulinimas turi būti paremtas lyderystės pasidalijimu tarp suinteresuotų šalių; lyderių bruožų
teorijomis (Stogdill; Judge, Bono, Iliesas, Gerhard, cit. Northouse, 2009; Goldberg, 1999),
pagal kurias lyderių bruožai yra svarbūs ir juos
asmenys gali įgyti arba puoselėti; lyderystės
įgūdžių modeliu (Mumford, Zaccaro, Harding,
Jacobs, Fleishman, 2000), pagrindžiančiu, kad
lyderiai gali išsiugdyti savo gebėjimus per patyrimą.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros,
strateginių ir švietimo veiklą reglamentuojančių
dokumentų analizė; anketinė mokyklos vadovų,
pedagogų apklausa; statistinė tyrimo duomenų
analizė; content analizė.
Tyrimo metodika, organizavimas ir
tiriamųjų charakteristikos
Tyrimo tikslui realizuoti pasirinkta kiekybinio ir kokybinio tyrimo derinimo strategija.

studies demonstrate that nowadays there is a lack
of leadership expression and favourable context
for its development in general education schools
as well as other education organizations. The following problematic issues are being formulated
in this context: what features of teachers’ leadership expression and its promotion are characteristic to general education schools?
Object of the study – expression of teachers’
leadership and the possibilities of its development
at school.
Aim of the study – to disclose the tendencies
of teachers’ leadership expression and its promotion at a general education school.
Research methodology is based on the systematic leadership concept which is characterized by the improvement of schools by drawing
up, fostering and educating leaders on all levels:
individual, group, class, school, municipality and
national scale (Cibulskas, 2012). The methodology of the study is also based on the substantive provisions of distributed leadership theories
(Barth, 1990, 2001; Clift, Johnson, Holland &
Veal, 1992; Fullan, 2001, 2006; Gronn, 2002,
2009; Hallinger, 2012; Hargreaves, Fink, 2008;
Harris, 2010; etc.) stating that sustainable school
improvement has to be based on leadership shared
among interested parties. Leaders’ trait theories
(Stogdill; Judge, Bono, Iliesas, Gerhard, cit. Northouse, 2009; Goldberg, 1999), according to which
leaders’ traits are important and which persons can
acquire and foster, were also used. This study was
also based on the leadership skill model (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, Fleishman, 2000)
proving that leaders can develop their abilities via
their experience.
Research methods: analysis of scientific literature as well as that of strategic documents and
documents regulating educational activities; a
questionnaire for heads of schools and teachers;
statistical analysis of research data; content analysis.

Research methodology, organization and
characteristic of the surveyed

A strategy of matching qualitative and quantitative studies was chosen for the purpose of the
research. 2 questionnaires for heads of schools and
teachers were composed to get results, based on
the model of leadership skills created by Gold-
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Rezultatams gauti, remiantis Goldberg (1999),
Mumford, Zaccaro, Harding ir kt. (2000) lyderystės įgūdžių modeliu, Šilingienės (2011),
Melnikovos (2012), Balevičienės ir Urbanovič
(2012) bei kitų mokslininkų darbais, sudarytos
2 anketos, skirtos mokyklų vadovams ir mokytojams. Diagnostinių kintamųjų bloką sudarė pusiau uždaro tipo klausimai, kuriais siekta
išsiaiškinti respondentų nuostatas ir orientacijas lyderystės atžvilgiu, asmeninės lyderystės
savybes, lyderystės raiškos ir skatinimo ypatumus. Tyrimo duomenys apdoroti kompiuterine programa SPSS (Statistical Package for
Social Science) 17.0 for WINDOWS, naudojantis aprašomosios statistikos (dažnių lentelės,
vidurkiai, procentai, standartinis nuokrypis),
faktorinės analizės (pagrindinių komponentų
VARIMAX/KMO rotacija; α – skalės tinkamumo faktorinei analizei – testas) metodais.
Statistinių ryšių stiprumui įvertinti taikyta koreliacinė analizė (Pearson Correlation). Tyrimas
atliktas 2013 m. 7 Šiaulių miesto mokyklose (4
progimnazijose ir 3 gimnazijose). Apklausoje
dalyvavo 210 respondentų: 193 mokytojai ir 17
mokyklų vadovų (direktorių ir jų pavaduotojų).
11,4 proc. respondentų sudarė vyrai. Tyrime
daugiausia dalyvavo 41–50 metų amžiaus mokytojų (39,2 proc.) ir 51–60 metų mokyklų
vadovų (47,1 proc.). 30–49 metų mokytojai
sudarė 66,2 proc. 47 proc. mokytojų turėjo vyresniojo mokytojo, 41 proc. – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 6 proc. mokyklų
vadovų buvo įgiję I, 70 proc. – II, 6 proc. – III
vadybinę kategoriją, 18 proc. vadovų neturėjo
vadybinės kategorijos. Mokytojų darbo stažas
svyravo nuo 2 iki 44 metų, tačiau daugiausia
respondentų (34,4 proc.) turėjo vidutinį darbo
stažą (11–20 m.). 45 proc. tyrime dalyvavusių
mokytojų dirbo pagal vidurinio, 38 proc. pagal
pagrindinio ir 17 proc. pagal pradinio ugdymo
programas.
Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Mokyklos vadovų nuostatos lyderystės
atžvilgiu. Daugelis autorių mokytojų lyderystės mokykloje plėtotę sieja su vadovų nuostatomis lyderystės atžvilgiu. Laikantis požiūrio,
kad mokyklos vadovų teigiamos nuostatos yra

berg (1999), Mumford, Zaccaro, Harding et al..
(2000) and based on the studies carried out by
Šilingienė (2011), Melnikova (2012), Balevičienė
and Urbanovič (2012) and other scientists. The
diagnostic variables block was composed of semiclosed type of questions in order to find out the attitude and orientations of the respondents towards
leadership, personal leadership qualities, the peculiarities of leadership expression and promotion. The study data was processed with computer software SPSS (Statistical Package for Social
Science) 17.0 for WINDOWS, using the methods
of descriptive statistics (frequency tables, mean,
percentages, standard deviation) and factor analysis (rotation of principal components VARIMAX/
KMO; α test for suitability of scale suitability for
factor analysis). Correlation analysis (Pearson
Correlation) was applied to assess the strength
of statistical links. The study was carried out at
7 schools of the Šiauliai city (4 progymnaziums
and 3 gymnaziums) in 2013. 210 respondents:
193 teachers and 17 heads of schools (directors
and assistant directors) took part in the survey.
11.4% of the respondents were men. The majority
of the surveyed teachers were of the age of 41-50
(39.2%), whereas the majority of heads of schools
(47.1%) were 51-60 years of age. Teachers of the
age of 30-49 made up 66.2% of the respondents.
47% of teachers had the qualifying category of a
senior teacher, whereas 41% had the qualifying
category of a teacher supervisor. 6% of the heads
of schools had management category I, 70% had
management category II, 6% had had management
category III, whereas 18% of the heads of schools
did not have a management category. Teachers’
length of employment varied from 2 to 44 years
but the majority of respondents (34.4%) had an
average length of employment (11-20 years). 45%
of the surveyed teachers were working according
to the secondary educational programmes, 38% of
the were working according to the basic education
educational programmes and 17% of them were
working according to the elementary educational
programmes.

Study results and their analysis

Attitude of heads of schools towards leadership. Many authors link the development of teachers’ leadership at school to the attitude of the heads
towards leadership. During the study an approach

Aušrinė GUMULIAUSKIENĖ, Asta VAIČIŪNIENĖ
Mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje

svarbi lyderystės mokykloje plėtotės prielaida,
tyrimo metu mokyklų vadovams buvo užduotas atviras klausimas: ,,Kam lengviau vadovauti – lyderiams ar pasekėjams? Kodėl?“ Tyrimo
rezultatai pateikiami 1 lentelėje.

was taken that the positive attitude of the heads
of schools is an important presumption of leadership at school, the heads of schools were asked an
open question: Who is easier to manage – leaders
or followers? Why? Study results are presented in
Table 1.

1 lentelė. Mokyklos vadovų nuostatos lyderystės atžvilgiu (N = 17)
Table 1. Attitude of heads of schools towards leadership (N = 17)
Vadovauti
lengviau
Easier to
manage

N
5

Lyderiams
For leaders

Autentiški teiginiai
Original statements
Lengviau dirbti drauge su lyderiais, nes jiems reikia mažiau vadovauti.
Lyderiai – iš kitų išsiskiriantys žmonės, matantys daugiau galimybių,
turintys daugiau idėjų, energijos, potencialo, gebantys prisiimti
atsakomybę ir vesti paskui save.
Organizacijos vadovui svarbu sudaryti sąlygas įvairiems lyderystės
aspektams ir organizuoti veiklas taip, kad lyderių kryptys ne kirstųsi, o
duotų vertingų rezultatų.
Lyderius reikia paskatinti ir netrukdyti.
Pasekėjams vadovauti lengviau tik siekiant trumpalaikių rezultatų.
Kuriant tvariąją lyderystę, pasekėjai turi tapti lyderiais, kad ir savo
konkrečios užduoties.
Working with leaders is easier because they need less management.
Leaders are the persons standing out of others, seeing more opportunities,
having more ideas, energy, potential, being able to take responsibility and
guide with oneself.
Head of an organization should set conditions for various aspects of
leadership and organize work so that the directions of leaders would not
change but provide valuable results,
Leaders need be encouraged; not disturbed.
Managing followers is easier only when striving for short-term results.
When creating sustainable leadership followers have to become leaders,
even if it is becoming the leader of one’s particular task.
Lyderiai turi daug idėjų, minčių.
Leaders have a lot of ideas, thoughts.
Lyderiai dažniausiai patys imasi iniciatyvos, ieško naujų idėjų ir
galimybių.
Most frequently leaders take the initiative themselves, search for new
ideas and opportunities.
Lyderiai nebijo prisiimti atsakomybės, turi aiškius tikslus.
Leaders are not afraid to take responsibility; they have clear goals.
Lyderiams iš esmės nė nereikia vadovauti. Jie iniciatyvūs, ne tik iškelia,
bet ir organizuoja idėjos įgyvendinimą.
Essentially, leaders do not need to be managed. They are proactive, not
only put forward an idea but also organise its implementation.

Pareigos
Occupation
Direktorė
Director

Pavaduotoja
Assistant director
Pavaduotoja
Assistant director

Pavaduotoja
Assistant director
Pavaduotoja
Assistant director
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Vadovauti
lengviau
Easier to
manage

N
5

Nuomonių
išsiskyrimas
Diverging
opinions

5

Pasekėjams
For followers

Autentiški teiginiai
Original statements
Pasekėjams lengviau, bet maža prasmės. Tikra kokybė, efektyvumas
pasiekiami lyderių.
It is easier for followers but there is less meaning. Leaders achieve the
real quality and effectiveness.
Viena vertus, vadovauti lengviau lyderiams, nes tai veikti norintys žmonės.
Kita vertus, sunkiau, nes dažnai jie yra labiau užimti, arogantiški, savimi
pasitikintys žmonės.
On the one hand, it is easier to manage leaders because they are the people
who want to act. On the other hand, it is harder because they are often
busier, more arrogant and self-confident people.
Turi savų pliusų ir minusų.
It has its pros and cons.
Vadovauti lyderiams nėra lengviau, nes jau pati lyderystė įpareigoja
būti priekyje, vadovauti kitiems. Lyderiams reikia ne vadovauti, o
bendradarbiauti su jais, dalytis atsakomybe.
It is not easier to manage leaders because the leadership obliges to be
ahead, manage others. Instead of being managed, leaders need to be
communicated with, share responsibility with.
Pasekėjai mažiau iniciatyvūs ir su jais reikia (galima) mažiau dirbti.
Followers are less proactive and it should (can) be worked less with
them.
Toks jų vaidmuo arba pasirinkimas. Pasekėjai tiki lyderiu ir eina su juo,
o ne konkuruoja.
This is their role or choice. Followers believe in leader and follow him but
do not compete with him.
Lyderiai – asmenybės, gebančios argumentuoti savo nuomonę, idėjas,
aktyvios veiklose…, tačiau ne visada pritaria kitų idėjoms ar kitokiai
nuomonei. Pasekėjams reikalingas tikslas (ko siekiama) ir bendri
susitarimai, kaip tai įgyvendinti.
Leaders are the personalities who are able to reason their opinions, ideas,
active in activities… but they do not always approve the ideas of others
or a different opinion. Followers need a purpose (what is being aimed for)
and joint agreements how to implement this.
Pasekėjams.
For followers.
Lengviau vadovauti pasekėjams.
Followers are easier managed.

Rezultatai leidžia teigti, kad tyrime dalyvavę mokyklų vadovai pasižymi teigiamomis
nuostatomis į lyderystę; akivaizdžiai daugiau
vadovų suvokia lyderių reikšmę organizacijai.
Tačiau yra ir šiek tiek abejojančių vien teigiamu
lyderystės reikšmingumu, kurie pripažįsta, kad
lyderiams nėra ,,lengviau vadovauti“. Beveik
vienodai vadovų nuomonės pasiskirstė dėl to,
kam lengviau vadovauti – lyderiams ar sekėjams. Darytina prielaida, kad vadovų požiūris į
lyderystę yra jos raiškai mokykloje įtaką daran-

Pareigos
Occupation
Direktorė
Director

Pavaduotoja
Assistant director

Direktorius
Director
Pavaduotoja
Assistant director

Direktorius
Director
Direktorė
Director

Pavaduotoja
Assistant director

Pavaduotoja
Assistant director
Pavaduotoja
Assistant director

The results suggest that the heads of schools
who took part in the study are characterized as
having positive attitudes towards leadership. Demonstrably more heads of schools comprehend
the importance of leaders for an organization. But
some of them slightly doubt in only the positive
importance of leadership and admit that leaders
are not easier to manage. An equal number of
heads of schools expressed their opinions about
who was easier to manage – leaders or followers.
It is assumed that the attitude of heads towards
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tis veiksnys. Nors mokyklų vadovai pripažįsta, kad ,,tikra kokybė, efektyvumas pasiekiami
lyderių“, ,,pasekėjams vadovauti lengviau tik
siekiant trumpalaikių rezultatų“, – toks požiūris nėra vyraujantis ir galima pastebėti, kad ne
visiems vadovams mokyklos bendruomenės narių lyderystė yra priimtina.
Mokytojų lyderystės potencialas ir raiška. Siekiant išsiaiškinti mokytojų lyderystės
nuostatas ir orientacijas, tyrimo metu domėtasi,
ar mokytojai norėtų būti mokyklos vadovais.
Tyrime dalyvavę 32 proc. mokytojų turi vadovavimo patirties, tačiau mokyklos vadovais
norėtų būti tik 5 proc. mokytojų. Katiliūtės ir
kt. (2013) autorių lyderystės tyrimai taip pat atskleidė, kad mokytojai nenori užimti mokykloje
vadovaujančių pareigų (2011 m. – 65 proc. mokytojų, o 2012 m. – net 75 proc.). Analogišką
tendenciją patvirtino Gumuliauskienės ir Martusevičienės (2013) atlikto gimnazijos mokytojų lyderystės tyrimo rezultatai. Tai liudija, jog
mokytojai nėra orientuoti į formaliąją lyderystę,
kuri susijusi su tam tikru statusu organizacijoje.
Nustatyta, kad mokytojų nenoro būti mokyklos
vadovu priežastys įvairios, tačiau didžioji dalis
respondentų nepasitiki savo vadovavimo gebėjimais, mano, kad kliūtis vadovauti yra brandus
amžius, mokytojai nenori didelės atsakomybės.
Tokios priežastys, kaip gausus administracinis
darbas, mokyklų finansavimo problemos, reformos, nestabili švietimo situacija, yra mažiau
reikšmingos mokytojų nenoro būti mokyklų
vadovais priežastys. 9 proc. tyrime dalyvavusių
mokytojų pažymėjo, kad jiems patinka dirbti
su mokiniais, 82 proc. mokytojų yra patenkinti
savo pasirinkta specialybe, todėl jų nedomina
vadovo darbas.
Siekiant ištirti mokytojų lyderystės savybes
ir polinkį lyderiauti, pateikti 44 uždaro tipo klausimai su atsakymų pasirinkimais pagal Likerto
skalę. Šios skalės tinkamumas įvertintas faktorinės analizės būdu, panaudojus VARIMAX
rotaciją. Remiantis faktorinės analizės duomenimis paaiškėjo, kad mokytojams būdingos šios
lyderių savybės: ekstraversija (geri viešo kalbėjimo įgūdžiai; L = 0,717); lyderystės sklaida
(dalyvavimas įvairiose veiklose šalies mastu;

leadership is a factor affecting its expression at
school. Although the heads of schools acknowledge that leaders achieve the real quality and effectiveness, it is easier to manage followers only
when striving for short-term results – this attitude
is not dominant and it can be observed that not all
the leaders of schools accept the leadership of the
members of the school community.
Potential and expression of teachers’ leadership. In order to find out the provisions and
orientations of teachers’ leadership, the teachers
participating in the research were asked whether
they would like to be the heads of a school. 32%
of the surveyed teachers said they had leadership
experience but only 5% of teachers wanted to be
the heads of a school. Studies on leadership carried out by Katiliūtė et al. (2013) have also revealed that teachers do not want to take leading
positions at school (65% of teachers in 2011, as
many as 75% of teachers in 2012). Results of
gymnzium teachers’ leadership study carried out
by Gumuliauskienė and Martusevičienė (2013)
approved an analogous tendency. This testifies
that teachers are not focused on formal leadership
which is related to a certain status in an organization. It was found that there are many reasons
for not wanting to be the head of a school but the
majority of respondents do not trust their leadership abilities and think that old age is an obstacle
for management; teachers do not want to take big
responsibility. The reasons such as abundant administrative work, school financial problems, reforms, unstable situation of education are less important reasons why teachers do not want to be the
heads of schools. 9% of the teachers who took part
in the study indicated that they enjoyed working
with pupils, whereas 82% of teachers were happy
with the profession of their choice; thus they were
not interested in the job of a head.
44 close-type questions with the possible answers according to the Likert scale were presented in order to research the qualities of teachers’
leadership and the tendency to take the leading
role. The suitability of this scale is assessed by
the method of factor analysis after the VARIMAX
rotation was used. The data of the factor analysis has revealed that teachers have the following
characteristic features: extroversion (good public
speaking skills; L = 0.717); leadership dissemination (taking part in various activities nationwide;
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L = 0,795); intelekto raiška (lyderio įvaizdis tarp
kolegų; L = 0,765); atvirumas naujovėms (domėjimasis naujovėmis ir jų taikymas profesinėje veikloje; L = 0,766); kolegiškumas (polinkis
bendradarbiauti; L = 0,853); pasitikėjimas savimi (nebijojimas suklysti ir pripažinti klaidų, pasitikėjimas savimi; L = 0,673); sąmoningumas
(veikimas kryptingai, racionaliai; L = 0,660);
ryžtingumas (polinkis vadovauti; L = 0,545); socialumas (pozityvumas; L = 0,595). Labiausiai
mokytojams, jų pačių vertinimu, būdingas socialumas (M = 4,3; SD = 0,58) ir kolegiškumas
(M = 4,16; SD = 0,60). Atvirumas naujovėms
(M = 4,12; SD = 0,53) pasižymėjo ne tik pakankamai aukštu reitingu, bet ir mažiausiu SD,
o tai rodo nuomonės vieningumą. Sąmoningumo (M = 3,80; SD = 0,53), pasitikėjimo savimi
(M = 3,71; SD = 0,56), ekstraversijos (M = 3,56;
SD = 0,68) faktorių yra vidutinė raiška mokytojų grupėje. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad mokytojams, jų pačių vertinimu,
būdingi vidutiniški viešo kalbėjimo įgūdžiai, jie
mano esantys vidutiniškai komunikabilūs, iniciatyvūs, kūrybiški ir originalūs. Mokslininkai
Judge, Bono, Iliesas ir Gerhard ekstraversiją
labiausiai sieja su lyderyste (Northouse, 2009).
Atliekant statistiškai reikšmingų ryšių analizę,
stipriausias ryšys nustatytas tarp sąmoningumo
ir ekstraversijos faktorių (r = 0,667). Kaip teigia
Žukauskienė ir Barkauskienė (2006), kompetencija, tvarka, pareigingumas, tikslo siekimas, savidrausmė bei apdairumas priklauso asmenybės
sąmoningumo dimensijai. Sąmoningumas labai
svarbus besimokančios bendruomenės bruožas,
o ekstraversija susijusi su lyderystės raiška. Taigi mokytojų, kaip lyderių, asmeninės savybės
sudaro prielaidas formuotis lyderystės kompetencijai. Tačiau nustatyta, kad lyderiauti mėgsta
tik apie 34 proc. apklaustų mokytojų. Reitingo
skalės apačioje išsidėstė tokie faktoriai: ryžtingumas (M = 3,42; SD = 0,61), intelekto raiška
(M = 3,35; SD = 0,68) ir lyderystės sklaida
(M = 2,70; SD = 0,92). Lyderystės sklaida vertinta prasčiausiai ir išsiskyrė didžiausiu standartiniu nuokrypiu (SD = 0,92) iš visų faktorių
(Mmaks. = 5,0; Mmin. = 1,0). Ji būdinga nedaugeliui mokytojų. Apibendrinant galima teigti, kad

L = 0.795); expression of intelligence (the image
of leader among colleagues; L = 0.765); openness to innovations (taking interest in innovations and their application in professional work;
L = 0.766); collegiality (tendency to communicate; L = 0.853); self-confidence (not being afraid
of making mistakes and acknowledging them, selfconfidence; L = 0.673); consciousness (goal-oriented, rational actions; L = 0.660); determination
(tendency to lead; L = 0.545); sociability (positivity; L = 0.595). Teachers think that sociability
(M = 4.3; SD = 0.58) and collegiality (M = 4.16;
SD = 0.60) are the most characteristic features
of a teacher. Openness to innovations (M = 4.12;
SD = 0.53) did not only have a high rating but also
the lowest SD – this shows the unanimity of opinion. There was a medium resolution of the factors
of consciousness (M = 3.80; SD = 0.53) and selfconfidence (M = 3.71; SD = 0.56) in the group of
the teachers research. The study results suggest
that teachers themselves think that teachers are
characterised by average public speaking skills.
They think they are averagely sociable, proactive,
creative and unique. Scientists Judge, Bono, Iliesas and Gerhard link extroversion with leadership
the most (Northouse, 2009). Statistically significant association analysis has shown the strongest
association between the factors of consciousness
and extroversion (r = 0.667). Žukauskienė and
Barkauskienė (2006) say that competence, order,
dutifulness, goal pursuit, self-discipline and caution belong to the dimension of consciousness of
a personality. Consciousness is a very important
feature of learning society, whereas extroversion
is linked to the expression of leadership. Thus,
personal qualities of teachers as leaders create
presumptions for the formation of the competence
of leadership. But it was found that only around
34% of the teachers surveyed liked to take the role
of a leader. The following factors: determination
(M = 3.42; SD = 0.61), expression of intelligence
(M = 3.35; SD = 0.68) and leadership dissemination (M = 2.70; SD = 0.92) were at the bottom of
the rating scale. Leadership dissemination was the
factor that was assessed the worst and that demonstrated the highest standard deviation (SD = 0.92)
from all the factors (Mmax = 5.0; Mmin = 1.0). It
is characteristic to a low number of teachers. In
summary, it can be assumed that a leader is characterized by a wide range of leadership qualities
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lyderis pasižymi plačiu asmeninių lyderystės
savybių spektru ir dauguma savybių yra susijusios. Nustatyti 34 statistiškai reikšmingi ryšiai:
9 labai stiprūs, 16 stiprių, 9 silpni. Taigi siekiant
darnios lyderystės raiškos būtina skatinti visų
asmeninių savybių plėtotę.
Siekiant išsiaiškinti mokytojų nuomonę apie
jų pačių lyderystės raišką, anketoje pateikta 12
uždaro tipo klausimų su pasirenkamaisiais atsakymais, kuriuos reikėjo įvertinti pagal Likerto
skalę. Šios skalės tinkamumas įvertintas faktorinės analizės būdu, panaudojus VARIMAX rotaciją. Mokytojų lyderystės raišką atspindintys
teiginiai pasiskirstė į 3 faktoriuos: dalyvavimas
(prisiimu atsakomybę už savo nuolatinį profesinį tobulinimąsi ir raginu kitus nuolat tobulėti;
L = 0,806); veiklumas (imuosi iniciatyvos savo
srityje; L = 0,619); mokymasis (planuoju papildomai studijuoti lyderystę (arba studijuoju), kuriu karjeros planus; L = 0,676) (2 lentelė).

and the majority of qualities are connected. 34
statistically significant associations were determined: 9 very strong, 16 strong and 9 weak. Thus,
it is necessary to encourage the development of all
personal qualities when striving for a sustainable
expression of leadership.
In order to find out teachers’ opinion about
the expression of their own leadership, 12 closedtype questions with possible answers, which had
to be assessed according to the Likert scale, were
presented in the questionnaire. The relevance of
this scale was assessed by the method of analysis after the VARIMAX rotation was used. Statements reflecting the expression of teachers’ leadership were divided in 3 factors: participation (I
take responsibility for my constant professional
development and I encourage others to constantly
improve; L = 0.806); activity (I take initiative in
my field; L = 0.619); learning (I am planning
study (or I am studying) leadership additionally,
L = 0.676) (Table 2).

2 lentelė. Mokytojų lyderystės raiška (N = 193)
Table 2. Expression of teachers’ leadership (N = 193)

Faktoriaus
pavadinimas
Name of
factor

Pirminiai teiginiai
Initial statements

Prisiimu atsakomybę už savo
nuolatinį profesinį tobulinimąsi ir
raginu kitus nuolat tobulėti
I take responsibility for my
constant professional development
and I encourage constant
improvement of others
Dalyvavimas Dalinuosi savo patirtimi su
(M = 3,03) kolegomis, vedu kompetencijų
Participation ugdymo renginius
(M = 3.03) I share my experience with
colleagues, lead competence
education events
Stebiu kolegų pamokas, pats vedu
atviras pamokas
I observe lessons of other
colleagues, I give open lessons
myself

Testo
Testo
žingsnio
žingsnio skiriamoji
svoris, L geba, r/itt
Test step
Test step
weight, L resolution,
r/itt

0,806

0,700

0,662

0,671

0,610

0,597

Faktoriaus
aprašomoji
sklaida, %
Cronbacho
KMO
Factor
α
descriptive
dissemination,
%

0,892

0,812

17,04
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Faktoriaus
pavadinimas
Name of
factor

Pirminiai teiginiai
Initial statements

Kartu su mokyklos administracijos
atstovais dirbu įvairiose darbo
Dalyvavimas grupėse (strateginio, veiklos plano
(M = 3,03) rengimo ir pan.)
Participation I work with representatives of
(M = 3.03) school administration in various
working parties (strategic,
preparing action plan etc.)
Imuosi iniciatyvos savo srityje
I take initiative in my field
Produktyviai dirbu komandose
I efficiently work in teams
Prisiimu atsakomybę ir
vadovaujantį vaidmenį konkrečioje
ugdymo proceso srityje
Veiklumas I take responsibility and leading
(M = 3,27) role in a certain field of education
process
Activity
(M = 3.27) Organizuoju susirinkimus,
ekskursijas, renginius
I organize meetings, trips, events
Dalyvauju mokyklos veiklos
stebėsenos ir vertinimo procesuose
I take part in the processes of
school activity monitoring and
assessment
Planuoju papildomai studijuoti
lyderystę (arba studijuoju), kuriu
karjeros planus
I am planning to study leadership
additionally (or I am studying), I
am making career plans
Aktyviai įsitraukiu į mokymosi
tinklus, rašau projektus, atstovauju
Mokymasis mokyklai vietos bei tarptautiniuose
(M = 2,39) renginiuose
Learning
I get actively involved in learning
(M = 2.39) networks, I write projects, I
represent the school in local and
international events
Galiu gauti mentoriaus arba
konsultanto pagalbą ar pats
konsultuoju
I can receive mentor’s or
consultant’s help or I consult
myself
KMO = 0,892; visa paaiškinta sklaida – 46,21 proc.
KMO = 0.892; all explained dissemination – 46.21%

Testo
Testo
žingsnio
žingsnio skiriamoji
svoris, L geba, r/itt
Test step
Test step
weight, L resolution,
r/itt

0,439

0,537

0,619

0,564

0,607

0,550

0,525

0,489

0,502

0,503

0,392

0,466

0,676

0,482

0,518

0,514

0,502

0,478

Faktoriaus
aprašomoji
sklaida, %
Cronbacho
KMO
Factor
α
descriptive
dissemination,
%

0,812

17,04

0,753

16,13

0,678

13,04

0,892
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Tyrimo duomenų analizė rodo, kad, bendra
mokytojų nuomone, labiausiai išreikštas veiklumo faktorius (M = 3,27; SD = 0,47). Aukščiausiu
įverčiu reitinguotas kintamasis imuosi iniciatyvos savo srityje iliustruoja, kad mokytojai pasitiki savo dalykiniu pasirengimu. Pabrėžtina,
kad mokytojai aukštesniu įverčiu vertina savo
lyderystės raišką nei jos skatinimą: produktyviai dirbu komandose (M = 3,40; SD = 0,56;
skatinimas vertintas M = 3,35); prisiimu atsakomybę ir vadovaujantį vaidmenį konkrečioje
ugdymo proceso srityje (M = 3,31; SD = 0,66;
skatinimas vertintas M = 3,21); organizuoju
susirinkimus, ekskursijas, renginius (M = 3,27;
SD = 0,81; skatinimas vertintas M = 3,16).
Nustatyta, kad lyderystės raiška priklauso nuo
lyties (moterų raiška didesnė) ir nuo mokytojo
kvalifikacinės kategorijos: kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija, tuo didesnė lyderystės
raiška. Antroje reitingo pozicijoje yra dalyvavimo faktorius, kurio pirminiai teiginiai taip pat
įvertinti ganėtinai aukštais įverčiais: prisiimu
atsakomybę už savo nuolatinį profesinį tobulinimąsi ir raginu kitus nuolat tobulėti (M = 3,39;
SD = 0,69); stebiu kolegų pamokas, pats vedu
atviras pamokas (M = 3,06; SD = 0,82); dalinuosi patirtimi su kolegomis, vedu kompetencijų ugdymo renginius (M = 2,94; SD = 0,82).
Nustatyta, kad aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčių mokytojų ir mokytojų moterų šių
kintamųjų įverčiai taip pat aukštesni, tačiau nepakankamai homogeniški. Kadangi šie teiginiai
priskiriami lyderystės plėtotės kategorijai, darytina prielaida, kad aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintys mokytojai savo pavyzdžiu daro
teigiamą įtaką, skatindami kolegų lyderystę.
Mokymosi faktoriaus kintamuosius mokytojai
vertino gana žemais įverčiais. Mulford (2003),
Elmore (2008) pažymi, kad esminė lyderystės
mokykloje funkcija – skatinti „organizacijos
mokymąsi“, t. y. didinti mokyklos pajėgumą
siekti aukštų rezultatų ir nuolat tobulėti per darbuotojų tobulinimą, klimato ir sąlygų, kuriomis
vyksta kolektyvinis mokymasis, kūrimą ir apgalvotą duomenų naudojimą, siekiant tobulinti
ugdymą (Pont, Nusche, Moorman, 2011, p. 26).
Pristatomame tyrime kintamasis mentoriaus

Analysis of the study results has revealed that
teachers generally think that the activity factor is
expressed the most (M = 3.27; SD = 0.47). The
statement I take initiative in my field received the
highest number of scores. It means that teachers trust in their subject preparedness. It should
be emphasized that teachers give a higher score
to the expression of their leadership than to its
promotion: I efficiently work in teams (M = 3.40;
SD = 0.56; promotion assessed M = 3.35); I take
responsibility and leading role in a certain field
of education process (M = 3.31; SD = 0.66; promotion assessed M = 3.21); I organize meetings,
trips, events (M = 3.27; SD = 0.81; promotion
assessed M = 3.16). The expression of leadership
was found to depend on a gender (expression in
females is higher) and on the qualifying category
of a teacher: the higher the qualifying category,
the higher is the expression of leadership. Participation factor is in the second position of the
rating, the initial statements of which have also
received relatively high scores: I take responsibility for my constant professional development
and I encourage constant improvement of others (M = 3.39; SD = 0.69); I observe lessons
of other colleagues, I give open lessons myself
(M = 3.06; SD = 0.82); I share my experience
with colleagues, lead competence education
events (M = 2.94; SD = 0.82). It was found that
both male and female teachers who have higher
qualifying category gave more scores to these
variables but the scores were not homogenous
enough. Since these statements are attributed to
the leadership development category, it can be
assumed that the teachers with higher qualifying category have a positive influence by being
an example themselves and by encouraging the
leadership of their colleagues. Teachers gave a
relatively low number of scores to the variables
of the learning factor. Mulford (2003), Elmore
(2008) note that the fundamental function of
leadership at school is to encourage learning of
the organization, i.e. to increase the school capacity to strive for high marks and constantly
improve via the improvement of employees and
creating the climate and conditions under which
collective learning is taking place and deliberate use of data in order to improve education
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ar konsultanto pagalbos gavimas ar teikimas
mokytojų įvertintas kaip labiausiai tobulintina
sritis plėtojant mokykloje mokytojų lyderystę
(M = 2,8; SD = 0,70). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nedaugelis mokytojų aktyviai įsitraukia į
mokymosi tinklus, rašo projektus (M = 2,57; SD
= 0,89) (stebimas gana didelis standartinis nuokrypis). Kaip teigia Harris, Jones, Baba (2013),
tyrę padalytosios lyderystės ir virtualaus mokymosi bendradarbiaujant sinerginį ryšį, be naujų technologijų mažai tikėtina, jog tradiciniai
lyderystės modeliai pasirodys pakankami, kad
atitiktų naujus iššūkius. Lyderystė yra suvokiama kaip bendras kelias: žinių kūrimas ir perdavimas, pasitikėjimas ir tikslų sklaida. Sąlyginai
nedidelę aktyvaus įsitraukimo į mokymosi tinklus raišką galima būtų susieti su konsultavimo
stoka. Žemiausioje reitingo pozicijoje atsidūrė
„karjeros planų ir ketinimo papildomai studijuoti lyderystę planavimo“ kintamasis (M = 1,94;
SD = 0,81), priskiriamas lyderystės ugdymosi
kategorijai. Reikia pasakyti, kad aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintys mokytojai pasižymėjo aukštesniu lyderystės plėtotės poreikiu.
Mokytojai lyderiais tampa padedami administracijos. Formalūs vadovai turi užtikrinti mokymosi galimybes kitiems darbuotojams, kad šie
galėtų tapti gerai dirbančiais lyderiais (Harris,
2010). Plėtojant mokytojų lyderystę turi būti
sudarytos galimybės jai reikštis.
Mokytojų lyderystės skatinimo tendencijos bendrojo ugdymo mokykloje. Lyderystės
sėkmės prielaidos mokykloje yra bendruomenės savivalda, mokyklos bendruomenės dalyvavimas sprendžiant mokyklos problemas, atvira
diskusija ir pagarba daugiakultūriškumui, socialinis teisingumas ir demokratinė mokyklos
aplinka, ugdymo vertybių diskursas ir mokytojų
įgalinimas lyderystei, mokyklos vadovo savęs
įgalinimas plėtoti lyderystę mokyklos bendruomenėje ir jo aktyvus dalyvavimas rengiant lyderius mokyklai (Lietuvos mokyklų valdymo
efektyvumo tyrimas, 2010). Mokyklų vadovai
mokytojų lyderystę sieja visų pirma su ugdymo
procesu, tiesioginėmis mokytojų funkcijomis
ir atsakomybe už ugdymo(-si) rezultatus. Ši

(Pont, Nusche, Moorman, 2011, p. 26). In this
study teachers rated variable receiving or providing mentor’s or consultant’s help as the field
that should be improved the most by developing leadership of schools (M = 2.8; SD = 0.70).
The study results have revealed that only a few
teachers get actively involved in learning networks, write projects (M = 2.57; SD = 0.89) (a
rather high standard deviation is observed). Harris, Jones, Baba (2013), who were studying the
synergistic link between divided leadership and
virtual learning when communicating, say that,
without new technologies, it is very unlikely that
traditional leadership models will look sufficient
in order to meet new challenges. Leadership is
perceived as a mutual way: creating and transferring knowledge, confidence and dissemination
of goals. Relatively low expression of active involvement into teaching networks may be linked
to a lack of consulting. The variable carrier
plans and intention to plan to study leadership
additionally (M = 1.94; SD = 0.81) was at the
bottom of the rating scale and it was attributed
to the category of leadership education. It should
be noted that teachers with higher qualifying
category had a higher demand for the leadership
development. Administration helps teachers to
become leaders. Formal directors have to ensure learning opportunities for other employees
so that they could become the leaders who are
working well (Harris, 2010). Upon developing
teachers’ leadership, opportunities should be set
for its expression.
Tendencies of promoting teachers’ leadership in a general education school. The
presumptions of the success of leadership at
school are as follows: self-government of the
community, participation of school community
in solving school’s problems, open discussion,
respecting multiculturalism, social justice, democratic school environment, discourse of educational value, a head of school enabling oneself
to develop leadership in school’s community
and one’s active participation in preparing leaders for school (study on the effectiveness of
Lithuanian school management, 2010). Heads of
schools link teachers’ leadership with education
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lyderystės koncepcija yra tradicinė. Mokytojų
lyderystė šiandien suvokiama daug plačiau, ji
apima refleksyviąją, sisteminę lyderystę ir lyderių ugdymą (Melnikova, 2012). Mokyklose turi
būti diegiamos konkrečios strategijos mokytojų
lyderystei plėtoti plačiąja šiuolaikine prasme.
Veiklumo ir dalyvavimo komponentai sudaro
palankų kontekstą plėtoti lyderystę. Veiklus
asmuo įtikina kitus, pasitiki savimi, inicijuoja
veiklas, yra kūrybingas, geba vesti kitus ir valdo situaciją, įgalina save ir kitus aktyviai veikti.
Dalyvaujantis asmuo mato problemas, kurias
gali spręsti savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais; asmuo yra atsakingas, prisiima
rizikas, yra tolerantiškas, etiškas, paremiantis,
bendradarbiaujantis, tarnaujantis ir paslaugus,
pasitiki savimi bei vertina savo kompetentingumą, daro įtaką kitiems, geba inicijuoti kaitą
ir pasitiki savimi, darydamas kaitą (Cibulskas,
Žydžiūnaitė, 2012). Pagal dalyvavimo lyderystės veikloje mastą ir įgudimo laipsnį galima
išskirti keturis organizacijos lyderystės gebėjimų lygius (Lambert, 2011, p. 19). Anot Želvio
(2003, p. 74), kelių veiksnių derinimą gerai
iliustruoja Hersey ir Blanchard (1977) situacinis vadovavimo modelis. Darbuotojų branda
vertinama pagal du kriterijus: motyvaciją (psichologinį pasirengimą) ir darbinį pasirengimą
(turimas žinias ir įgūdžius). Skiriami 4 darbuotojų brandos lygiai, kuriems taikytini skirtingi
vadovavimo stiliai: motyvuotiems ir pasirengusiems dirbti (aukštas brandos lygis) – perduodantis; nepakankamai motyvuotiems, tačiau
pasirengusiems dirbti (vidutiniškas brandos lygis) – dalyvaujantis; motyvuotiems, tačiau nepakankamai pasirengusiems dirbti (vidutiniškas
brandos lygis) – įtikinantis; nemotyvuotiems
ir nepasirengusiems dirbti (žemas brandos lygis) – nurodantis. Taigi lyderystės skatinimas
priklauso nuo mokytojų brandos lygio.
Siekiant nustatyti mokytojų lyderystės skatinimo tendencijas bendrojo ugdymo mokykloje, respondentams pateikti 22 uždaro tipo
klausimai. Lyderystės raiškos skatinimas pasiskirstė 4 faktoriais: lyderystės raiškos galimybės (objektyvi darbuotojų veiklos vertinimo
politika; L = 0,798); veiklumo skatinimas (mo-

process, direct teachers’ functions and responsibility for education (learning) results. This is
a traditional leadership conception. Nowadays
teachers’ leadership is perceived more widely.
It includes reflexive and systemic leadership as
well as educating leaders (Melnikova, 2012).
Specific strategies to develop teachers’ leadership in a wide modern sense should be implanted
at schools. The components of activity and participation create a favourable context for leadership development. An active person convinces
others, is self-confident, initiates work, is creative, is able to lead others, controls the situation
and enables oneself and others to work actively.
A participating person sees problems which one
can solve individually and by cooperating with
others. The person is responsible, takes risks, is
tolerant, ethical, supportive, cooperating, serving, helpful, self-confident, appreciates one’s
competitiveness, influences others, is able to
initiate change and is self-confident when making changes (Cibulskas, Žydžiūnaitė, 2012).
Four leadership abilities in organization can be
divided according to the extent of participating
in leadership work and the degree of skills (Lambert, 2011, p. 19). Želvys (2003, p. 74) says that
the situational leadership model developed by
Hersey and Blanchard (1977) illustrates combining a few factors well. The maturity of employees is assessed according to two criteria: motivation (psychological preparation) and preparation
for work (the existing knowledge and skills). 4
levels of employee maturity are distinguished to
which different management styles apply: for the
motivated and those ready to work (high maturity level) – transferring; not motivated enough
but ready to work (average maturity level) – participating; for motivated but not fully ready to
work (average maturity level) – convincing; for
not motivated and not ready to work (low maturity level) – indicating. Thus, promotion of leadership depends on the teachers’ maturity level.
22 closed-type questions were given to the respondents in order to determine the tendencies of
promoting teachers’ leadership in a general education school. Leadership expression promotion
was divided according to 4 factors: possibilities
of leadership expression (objective policy of em-
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kytojų skatinimas dalyvauti tobulinant ugdymo
procesą; L = 0,703); dalyvavimo skatinimas
(mokyklos administracija skatina mokytojų
iniciatyvas, jas vertina, palaiko; L = 0,665); lyderių ugdymas (mokytojai turi galimybę gauti
mentoriaus ar konsultanto pagalbą ar patys jais
būti; L = 0,619) (3 lentelė).

ployee work assessment; L = 0.798); promoting
work (promoting teachers to take part in improving education process; L = 0.703); promoting
participation (school administration promotes
teachers’ initiatives, appreciates and supports
them; L = 0.665); educating leaders (teachers
have a possibility to receive help from a mentor or a consultant or be mentors or consultants
themselves; L = 0.619) (Table 3)

3 lentelė. Mokytojų lyderystės skatinimo raiška (N = 210)
Table 3. Expression of promoting teachers’ leadership (N = 210)

Faktoriaus
pavadinimas
Name of
factor

Pirminiai teiginiai
Initial statements

Objektyvi darbuotojų veiklos
vertinimo politika
Objective policy of assessing
employees’ work
Objektyvi darbuotojų atrankos
politika
Objective recruitment policy
Vadovų tolerancija darbuotojų
klaidoms ar nesėkmėms
Tolerance of directors towards
mistakes and failures of employees
Darbuotojų karjeros ir
Lyderystės savirealizacijos galimybės
raiškos
Employee carrier and self-realization
galimybės opportunities
(M = 2,99) Mokyklos vadovai yra tikrieji
Possibilities lyderiai, įsipareigoję organizacijai,
of leadership savo asmeniniu pavyzdžiu darantys
expression teigiamą įtaką darbuotojams
(M = 2.99) Heads of schools are the real leaders,
obliged to the organization, having a
positive influence of employees by
being an example themselves
Mokykloje yra darbuotojų skatinimo
sistema
There is an employee promotion
programme at school
Mokytojai lyderiai diegia
individualias kokybės kontrolės
pamokoje sistemas
Teacher leaders install individual
quality control systems

Testo
Faktoriaus
Testo
žingsnio
aprašomoji
žingsnio skiriamoji
sklaida, %
Cronbacho
svoris, L geba, r/itt KMO
Factor
α
Test step
Test step
descriptive
weight, L resolution,
dissemination,
r/itt
%
0,798

0,790

0,781

0,722

0,772

0,737

0,673

0,709
0,913

0,619

0,685

0,612

0,627

0,537

0,620

0,897

18,90
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Faktoriaus
pavadinimas
Name of
factor

Pirminiai teiginiai
Initial statements

Mokytojų skatinimas dalyvauti
tobulinant ugdymo procesą
Promoting teachers to participate
in improvement of education process
Mokytojų skatinimas dirbti
komandose
Promoting teachers to work in teams
Mokytojų skatinimas dalyvauti
mokyklos veiklos stebėsenos ir
vertinimo procesuose
Promoting teachers to participate
in school activity monitoring and
assessment processes
Veiklos „už klasės ribų“ skatinimas
Promoting outside class activities
Veiklumo Skatinimas prisiimti atsakomybę
skatinimas ir atlikti vadovaujantį vaidmenį
(M = 3,23) konkrečioje ugdymo proceso srityje
Promoting Promoting to take responsibility and
take a leading role in a particular
activity
(M = 3.23) field of education process
Mokytojų skatinimas prisiimti
atsakomybę už savo nuolatinį
profesinį tobulinimąsi ir raginti kitus
nuolat tobulėti
Promoting teachers to take
responsibility for their constant
professional improvement and
encourage constant improvement
of others
Mokytojų įvairių veiklos formų,
palaikančių personalo lyderystės
kompetencijos plėtotę, skatinimas
Promoting various forms of activity
of teachers that would support
the development of leadership
competence of personnel
Mokyklos administracija skatina
mokytojų iniciatyvas, jas vertina,
palaiko
Dalyvavimo School administration promotes
skatinimas teachers’ initiatives, appreciates and
(M = 3,14) supports them
Promoting Mokytojų skatinimas dalyvauti
participation mokyklos valdymo procesuose
(M = 3.14) Promoting teachers to take part in
school management processes
Veiklos refleksija, grįžtamasis ryšys
Reflexion on performance, feedback

Testo
Faktoriaus
Testo
žingsnio
aprašomoji
žingsnio skiriamoji
sklaida, %
Cronbacho
svoris, L geba, r/itt KMO
Factor
α
Test step
Test step
descriptive
weight, L resolution,
dissemination,
r/itt
%
0,703

0,624

0,651

0,652

0,639

0,678

0,638

0,583

0,560

0,505

0,554

0,587

0,498

0,565

0,665

0,723

0,592

0,704

0,555

0,669

0,844

16,30

0,861

12,45

0,913
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Faktoriaus
pavadinimas
Name of
factor

Pirminiai teiginiai
Initial statements

Gerosios patirties sklaida, mokytojai
organizuoja ir veda kompetencijų
ugdymo renginius
Dissemination of good practice,
teachers organize and lead
competence education events
Mokytojai tiesiogiai prisideda
Dalyvavimo prie mokyklos veiklos planavimo,
skatinimas mokyklos veiklos analizės ir
(M = 3,14) tobulinimo galimybių numatymo
Promoting Teachers directly contribute to
participation planning school work, to school
(M = 3.14) work analysis and to foreseeing
improvement opportunities
Mokytojai skatinami kurti
bendradarbiavimo tinklus, atstovauti
mokyklai
Teachers promoted to building
cooperation networks, represent the
school
Mokytojai turi galimybę gauti
mentoriaus ar konsultanto pagalbą ar
patys jais būti
Lyderių
Teachers have a possibility to
ugdymas
receive help from a mentor or a
(M = 2,86) consultant or become mentors or
Educating consultants themselves
leaders
(M = 2.86) Mokykloje vertinamas pedagogų
lyderystės potencialas
Teachers’ leadership potential is
appreciated at school

Testo
Faktoriaus
Testo
žingsnio
aprašomoji
žingsnio skiriamoji
sklaida, %
Cronbacho
svoris, L geba, r/itt KMO
Factor
α
Test step
Test step
descriptive
weight, L resolution,
dissemination,
r/itt
%

0,528

0,571

0,518

0,630

0,487

0,630

0,619

0,523

0,861

12,45

0,687

6,46

0,913

0,568

0,523

Faktorinės analizės rezultatai: KMO = 0,913; visa paaiškinta sklaida – 54,11 proc.
Factor analysis results: KMO = 0.913; all explained dissemination – 54.11%

Veiklumo skatinimą respondentai įvertino
aukščiausia pozicija, todėl galima prielaida,
kad tyrime dalyvavusių mokyklų siekiamybė yra aukštos darbo ir psichologinės brandos
darbuotojas. Labai dažnai mokykloje skatinama: dirbti komandose su vadovais, vadovauti
metodinėms grupėms (teigia 47,1 proc. vadovų
ir 38 proc. mokytojų; M = 3,35; SD = 0,55);
prisiimti atsakomybę už savo nuolatinį profesinį
tobulinimąsi, nuolat raginti kitus tobulėti (35,3
proc. vadovų ir 35,2 proc. mokytojų; M = 3,31;
SD = 0,54); dalyvauti veiklos stebėsenos ir ver-

The respondents gave the highest number of
scores to promoting activity. Thus, it can be assumed that the schools which participated in the
study aim for a worker with high work and psychological maturity. School often encourages to:
work in teams with the heads, to lead methodical
groups (says 47.1% of heads and 38% of teachers; M = 3.35; SD = 0.55); take responsibility for
one’s own constant professional improvement,
constantly urge others to improve (35.3% of heads
and 35.2% of teachers; M = 3.31; SD = 0.54); take
part in the processes of monitoring and assess-
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tinimo procesuose (29,4 proc. vadovų ir 35,9
proc. mokytojų; M = 3,31; SD = 0,55); dalyvauti
tobulinant ugdymo procesą (23,5 proc. vadovų
ir 33,7 proc. mokytojų; M = 3,30; SD = 0,51);
prisiimti atsakomybę ir vadovaujantį vaidmenį konkrečioje ugdymo proceso srityje (29,4
proc. vadovų ir 25 proc. mokytojų; M = 3,21;
SD = 0,50); vadovauti veiklai „už klasės ribų“
(35,3 proc. vadovų ir 24,4 proc. mokytojų;
M = 3,16; SD = 0,57); skatinamos veiklos formos, palaikančios personalo lyderystės kompetencijos plėtotę (29,4 proc. vadovų ir 22,9 proc.
mokytojų; M = 3,04; SD = 0,67).
Antra pozicija respondentai įvertino skatinimą dalyvauti. Labai dažnai mokykloje skatinama: gerosios patirties sklaida, kai mokytojai
patys organizuoja ir veda kompetencijų ugdymo
renginius (47,1 proc. vadovų ir 38,1 proc. mokytojų; M = 3,33; SD = 0,58); mokyklos administracija skatina mokytojų iniciatyvas, jas vertina ir palaiko (47,1 proc. vadovų ir 33,3 proc.
mokytojų; M = 3,23; SD = 0,64); mokykloje
nuolat reflektuojami veiklos procesai, palaikomas grįžtamasis ryšys (29,4 proc. vadovų ir
30,4 proc. mokytojų; M = 3,21; SD = 0,593).
Šiek tiek žemesni įverčiai būdingi kintamiesiems: mokytojų skatinimas dalyvauti valdymo
procesuose, įtraukimas į sprendimų priėmimą,
mokyklos strategijos projektavimo ir formalizavimo procesus (kad tai vyksta labai dažnai,
teigia 29,4 proc. vadovų ir 18,2 proc. mokytojų;
M = 3,01; SD = 0,62). Tai leidžia daryti prielaidą, kad mokytojų skatinimas dalyvauti valdymo procesuose, įtraukiant juos į sprendimų
priėmimą, mokyklos strategijos projektavimo ir
formalizavimo procesus, yra aktuali problema.
Mokyklų vadovų lyderystės stilius koreliuoja
su mokytojų įtraukimu į sprendimų priėmimą,
siekiant mokyklos sėkmės. Įtraukimas ir konsultavimas turėtų sumažinti atotrūkį ne tik tarp
mokyklos personalo, bet ir tarp tėvų, mokinių ir
vietos bendruomenės (Dogaru, Neacşu, 2013).
Lyderystės raiškos galimybių faktorius vertintas trečiąja pozicija. Respondentų nuomone,
mokyklos vadovai yra tikrieji lyderiai, įsipareigoję organizacijai, savo asmeniniu pavydžiu
darantys teigiamą įtaką darbuotojams (kad tai
stebima labai dažnai, teigia 35 proc. vadovų ir
35 proc. mokytojų; M = 3,25; SD = 0,64). Efektyviam lyderiui būdingas asmeninis pavyzdys,

ing work (29.4% of heads and 35.9% of teachers;
M = 3.31; SD = 0.55); participate in education
process improvement (23.5% of heads and 33.7%
of teachers; M = 3.30; SD = 0.51); take responsibility and leading role in certain field of education process (29.4% of heads and 25% of teachers; M = 3.21; SD = 0.50); lead activities outside
classroom (35.3% of heads and 24.4% of teachers;
M = 3.16; SD = 0.57); forms of work supporting
the development of personnel leadership competence (29.4% of heads and 22.9% of teachers;
M = 3.04; SD = 0.67) are being promoted.
The respondents rated promoting participation in the second position. The activities that
are very often promoted at school are as follows:
dissemination of good practice when teachers
themselves organize and lead competence education events (47.1% of heads and 38.1% of teachers; M = 3.33; SD = 0.58); school’s administration promotes teachers’ initiatives, appreciates
and supports them (47.1% of heads and 33.3% of
teachers; M = 3.23; SD = 0.64); there is a constant
reflexion on performance, feedback is maintained
at school (29.4% of heads and 30.4% of teachers; M = 3.21; SD = 0.593). The variables below
received slightly lower scores: promoting teachers to take part in school management processes,
inclusion in decision making process, school
strategy projection and formalization processes
(29.4% of heads and 18.2% of teachers say that
the processes above happen very often; M = 3.01;
SD = 0.62). This suggests that promoting teachers to take part in management processes by including them in decision making, school strategy
projection and formalization processes is a topical
problem. The style of the leadership of heads of
schools correlates with teachers’ involvement in
decision making while aiming for the success of a
school. Inclusion and consultation should narrow
the gap not only among the school personnel but
also among parents, pupils and a local community
(Dogaru, Neacşu, 2013).
The factor of leadership expression possibilities was rated in the third position. The respondents
think that the heads of school are the real leaders
obliged for the organization and having a positive
effect of employees by being an example themselves (35% of heads and 35% of teachers say that
this is observed very often; M = 3.25; SD = 0.64).
Being an example themselves, responsibility and
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atsakomybė, naujų lyderių ugdymas (Drucker,
2009). Tyrimo duomenys patvirtino, kad lyderystės raiškos galimybės mokykloje vertintos
prieštaringai. Darbuotojų skatinimo sistemą
mokykloje (kad tai mokykloje yra labai dažnai,
teigia 29,4 proc. vadovų ir 17,7 proc. mokytojų;
M = 2,86; SD = 0,72) mokytojai vertina kritiškiau nei mokyklų vadovai. Tiriamųjų nuomonės išsiskyrė ir vertinant darbuotojų atrankos
politiką (mokykloje vyrauja objektyvi darbuotojų atrankos politika; kad tai yra labai dažnai,
teigia 35,3 proc. vadovų ir 14 proc. mokytojų;
M = 2,91; SD = 0,65). Tai patvirtina, jog mokytojų skatinimo sistema išlieka aktuali problema
plėtojant mokykloje lyderystę. Lyderių ugdymo
faktorius vertintas paskutine pozicija, todėl galima teigti, kad pedagogų lyderystės potencialas vertinamas ir naujų lyderių ugdymu mokyklose rūpinamasi ribotai. Profesinei lyderystei
taip pat skiriama per maža dėmesio. Žemiausiais įverčiais įvertinta pagalbos mokytojams
skirtinguose profesinės raidos etapuose sritis.
Mokyklos vadovų ir mokytojų nuomonė šiuo
klausimu panaši. Mokytojai turi galimybę gauti mentoriaus ar konsultanto pagalbą ar patys
konsultuoti (kad tai mokykloje yra labai dažnai,
teigia 5,9 proc. vadovų ir 15,3 proc. mokytojų;
M = 2,80; SD = 0,70). Kaip teigia Cibulskas ir
Žydžiūnaitė (2011, p. 84), „mentorystės lyderis
yra paskiriamas pačioje organizacijoje, sudarant galimybes šiam lyderiui įgyti patirties ir
sustiprinti mažiau patirties turinčių darbuotojų
progresą organizacijoje“. Eurydice (2013) duomenimis, „dažniausia pagalbos priemonė, rekomenduojama Europoje, yra mentorystė: patyręs
mokytojas, turintis didelį darbo stažą, paskiriamas atsakingu už ką tik profesiją įgijusiam
mokytojui teikiamą pagalbą“. Tyrimo rezultatai
liudija, kad mentorystei mokyklose derėtų skirti
didesnį dėmesį. Analizuojant lyderystės raiškos
skatinimo faktorių sąsajas paaiškėjo, kad visų
lyderystės raiškos faktorių skatinimas yra prasmingas, nes jie visi susiję labai stipriais ir statistiškai reikšmingais ryšiais. Aukščiausia pozicija
reitinge ir vieningiausiai respondentų įvertintas veiklumo skatinimo faktorius (M = 3,24;
SD = 0,40). Labai stiprūs ryšiai nustatyti tarp
veiklumo skatinimo ir dalyvavimo skatinimo
(r = 0,644; p ≤ 0,01) bei veiklumo skatinimo ir
lyderių ugdymo (r = 0,605; p ≤ 0,01) faktorių.

educating new leaders is typical for an effective
leader (Drucker, 2009). The study data has confirmed that the possibilities of leadership expression were rated controversially. Teachers rate the
employee promotion system at school more critically than the heads of school (29.4% of heads and
17.7% of teachers say that it happens very often at
school; M = 2.86; SD = 0.72). There were discrepancies in opinions of the respondents when rating
the recruitment policy (35.3% of heads and 14%
of teachers think that there is an objective recruitment policy at school; M = 2.91; SD = 0.65). This
implies that teachers’ promotion system remains a
topical problem in the development of leadership at
school. Leader education factor received the lowest number of scores; thus, it can be assumed that
the teachers’ leadership potential is limitedly rated
and there is a limited care of educating new leaders
at school. Too little attention is paid to professional
leadership. The field of help for teachers in different stages of professional development received
the lowest number of scores. The opinions of the
heads of schools and teachers on this question are
similar. Teachers have a possibility to receive help
from a mentor or a consultant or consult themselves (5.9% of heads and 15.3% of teachers say
that this happens very often at school; M = 2.80;
SD = 0.70). Cibulskas and Žydžiūnaitė (2011, p.
84) say that “a mentorship leader is appointed in
organization itself by providing possibilities for
this leader to gain experience and to strengthen
the process of progress of employees with less
experience in the organization”. According to the
information of Eurydice (2013), “mentorship is
the most frequent measure of assistance recommended in Europe: an experienced teacher with a
lot of work experience is appointed responsible for
providing help for a recently graduated teacher”.
Study results have revealed that schools should
pay more attention to mentorship. The analysis
of promoting leadership expression has revealed
that promotion of all leadership expression factors is meaningful because they all are associated
with very strong and statistically significant links.
The activity promotion factor received the highest
score in both groups (M = 3.24; SD = 0.40). Very
strong links were established between the factors
of activity promotion and participation promotion
(r = 0.644; p ≤ 0.01) and activity promotion and
leader education (r = 0.605; p ≤ 0.01).
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Išvados
1. Svarbiausios asmeninės savybės, darančios įtaką mokytojų lyderystės raiškai, yra
ryžtingumas, ekstraversija, sąmoningumas,
intelekto raiška, pasitikėjimas savimi, kolegiškumas ir atvirumas naujovėms. Mokytojų socialumas, pasižymėjęs didžiausia
procentine vertinimo išraiška, mažiausiai
veikia kitus faktorius ir negali būti laikomas
asmenine jų lyderystės savybe.
2. Mokytojų lyderystės raiška mokykloje labiausiai susijusi su jų veiklumo, dalyvavimo
skatinimu, mažiau – su lyderystės raiškos
galimybėmis ir lyderių ugdymu. Stipriausi
statistiškai reikšmingi ryšiai nustatyti tarp
veiklumo ir dalyvavimo skatinimo bei veiklumo skatinimo ir lyderių ugdymo.
3. Pedagogų lyderystės potencialas vertinamas
bei naujų lyderių ugdymu mokykloje rūpinamasi ribotai. Labiausiai skatinamas mokytojų veiklumas.
4. Mokytojų lyderystės raiška stipriausiai išreikšta veiklumo, dalyvavimo, mokymosi
faktoriais. Labai stiprūs koreliaciniai ryšiai
nustatyti tarp dalyvavimo ir veiklumo, stiprūs – tarp dalyvavimo ir mokymosi, veiklumo ir mokymosi faktorių. Mokytojai
pasižymi didele veiklumo (aktyvumo) ir
dalyvavimo (bendruomeniškumo) raiška.
Tai atitinka aukštą įgūdžių lygį ir didelį dalyvavimo mastą.
5. Mokytojų lyderystės raiška yra susijusi sociodemografiniais kintamaisiais – lytimi ir
kvalifikacine kategorija. Ryškesnė lyderystės raiška būdinga mokytojoms moterims
bei aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams.
6. Siekiant didesnės mokytojų lyderystės raiškos, derėtų labiau skatinti mokytojų ryžtingumą, kadangi ši savybė labiausiai veikia
kitų lyderystės savybių raišką. Siekiant didesnės mokytojų mokymosi raiškos, tikslinga sudaryti sąlygas mokytojams atlikti
konsultantų ar mentorių vaidmenį; planuoti
mokytojų karjeros perspektyvas; skatinti
kurti bendradarbiavimo ir mokymosi tinklus, diegti mokytojų skatinimo sistemas,
užtikrinti objektyvią jų atrankos ir vertinimo sistemą.

Conclusions

1. Determination, extroversion, consciousness,
expression of intelligence, self-confidence,
collegiality and openness to innovation are
the most important personal qualities affecting
the expression of teachers’ leadership. Teachers’ sociability received the highest evaluation
in percentage has the smallest effect on other
factors and cannot be considered as a personal
quality of leadership.
2. The expression of teachers’ leadership at school
is mostly related to the promotion of the activity and participation. It is related to the possibilities of leadership expression and educating
leaders the least. The strongest statistically significant links were found between activity and
participation promotion and activity promotion
and educating leaders.
3. Teachers’ leadership potential is limitedly
rated and there is a limited care of educating
new leaders at school. Teachers’ activity is promoted the most.
4. Teachers’ leadership expression is expressed in
the factors of activity, participation and learning the most. Very strong correlative links were
determined between participation and activity,
strong links were determined between participation and learning, activity and learning factors. Teachers have a high expression of activity and participation (sense of community). This
corresponds with a high level of skills and wide
participation scale.
5. The expression of teachers’ leadership is related
to demographic variables – gender and qualifying category. A clearer leadership expression
is characteristic to female teachers and male
teachers with higher qualifying category.
6. In order to achieve a bigger expression of
teachers’ leadership, teachers’ determination
should be encouraged more because this quality affects the expression of other leadership
qualities the most. In order to achieve a bigger expression of teachers’ learning, conditions should be set for teachers to take a role of
consultants or mentors; to plan teachers’ future
carrier opportunities; encourage to create cooperation and teaching networks, install teachers’ promotion systems and ensure an objective
system of their recruitment and assessment.
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MEDICINOS DARBUOTOJŲ
MOTYVAVIMAS PROFESINEI
VEIKLAI KAIP EDUKACINIŲ
TYRIMŲ PROBLEMA
Anotacija
Straipsnyje, remiantis tyrimo, kuriame dalyvavo medicinos darbuotojai bei medicinos
įstaigų administracijos atstovai, rezultatais, aiškinamasi, kokie motyvavimo būdai ‒ ir materialūs, ir nematerialūs – naudojami medicinos
personalui skatinti. Tyrimo duomenimis, materialūs skatinimo būdai medikams yra aktualiausi. Kita vertus, remiantis tuo, kad, tyrimo
dalyvių nuomone, kvalifikacijos tobulinimas ir
galimybė tobulėti darbe yra svarbūs profesinės
veiklos motyvatoriai, pagrindžiamas medicinos
darbuotojų saviugdos ir kvalifikacijos tobulinimo tolesnių tyrinėjimų prasmingumas.
Prasminiai žodžiai: medicinos darbuotojas, profesinės veiklos motyvavimas, kvalifikacijos tobulinimas, saviugda.
Įvadas
Darbuotojų motyvacinės sistemos reikšmingumą akcentuoja K. L. Keller (2006), D. A.
Aaker (2004), B. H. Schmitt (1999) ir kiti užsienio mokslininkai. Lietuvoje nuolat vykstantys sudėtingi ir svarbūs politiniai, ekonominiai,
sveikatos priežiūros sistemos procesai formuoja
naują požiūrį į darbą, darbuotoją, naujas dirbančiųjų vertybes, motyvacines sistemas. Vykstant
įvairioms transformacijoms, tenka iš esmės pakeisti daugelį tradicinių požiūrių ne tik į darbo
procesą, bet ir patį darbuotoją ir jo motyvavimą
(Pakalkaitė, 2006).

• Šiauliai University
MOTIVATION OF MEDICINE
WORKERS FOR PROFESSIONAL
ACTIVITY AS EDUCATIONAL
RESEARCH PROBLEM
Abstract
Based on the results of the study with medicine workers and representatives of administration of medical institutions took place, the
article is investigating the motivation methods,
both tangible and intangible that are being used
to motivate the medical staff. The study has revealed that tangible motivation methods are of
the biggest importance to the doctors. But the
fact that the participants of the study think that
professional development and a possibility of
improving oneself at work are important stimulants proves the importance of further studies
on self-development of medical workers and on
professional development.
Keywords: medical worker, professional activity motivation, professional development, selfdevelopment.
Introduction
Keller (2006), D. A. Aaker (2004), B. H.
Schmitt (1999) and other foreign scientists highlight the importance of the motivational system
of workers. On-going complex and important
political, economic and health care system processes form a new attitude towards work, worker
and new values of the workers as well as motivational systems. When various transformations
are taking place, there is a need to fundamentally
change many traditional approaches not only towards the working process but also towards an
employee and his motivation (Pakalkaitė, 2006).
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Mokslinėje literatūroje plačiai aptariamos
motyvacinės teorijos ir praktikos, tačiau kai
kuriems vadovams ir šiandien motyvacija, lojalumas išlieka tik teorinis terminas. Taip yra
iš dalies dėl to, kad darbuotojus motyvuoja ir
lojaliais organizacijai daro skirtingi veiksniai ir
būdai. Dabartinis vadovas turi pats pelnyti savo
darbuotojo lojalumą. Todėl šiuo metu yra labai
aktualus darbo motyvacijos lygio didinimas bei
organizacijos motyvacinės ir lojalumo skatinimo sistemos sukūrimas su tinkamomis priemonėmis, būdais bei modeliais. Kaip pastebi I. Bučiūnienė (1996), nepakanka gerinti matomus,
objektyvius darbo ir jo užmokesčio veiksnius,
būtina įvertinti psichosocialinių veiksnių darbe
raišką.
Anot L. Pakalkaitės (2008), darbą reikia organizuoti taip, kad nebūtų vietos žmogaus tingėjimui vystytis. Vadovas privalo mokėti motyvuoti darbuotojus, kad jie būtų suinteresuoti
dirbti. Vykstant įvairioms transformacijoms,
tenka iš esmės pakeisti daugelį tradicinių požiūrių ne tik į darbo procesą, bet ir patį darbuotoją ir jo motyvavimą bei lojalumą organizacijai
(Pakalkaitė, 2006).
S. P. Robbins (2003) teigia, kad darbdavys
privalo rūpintis tinkamos motyvacinės (skatinimo) sistemos kūrimu ir tobulinimu. Tai sietina
su visų organizacijos narių – ir darbuotojų, ir
vadovų – kompetencijos plėtote, stiprinant natūralų personalo poreikį dirbti toje organizacijoje, kuri juo rūpinasi.
J. Kasiulis ir V. Barvydienė (2004) akcentuoja, kad žmogaus elgesį darbe lemia įvairiausi vidiniai ir išoriniai prieštaringi, kartais sunkiai paaiškinami veiksniai: 1) pats individas,
jo amžius, darbo stažas, paveldėtos savybės,
gyvenimiška patirtis, profesinis pasirengimas,
gabumai, sugebėjimai, auklėjimas ir pan.; 2)
darbo grupė: grupės normos, tarpasmeniniai
santykiai, konfliktiškumo lygis; 3) organizacija: kultūra, tikslai, veiklos pobūdis; 4) visuomenė arba socialinė, ekonominė, technologinė
ir ekologinė aplinka, kuri veikia šiuos aukščiau
minėtus lygius.
G. Genevičiūtė-Janonienė ir A. Endriulaitienė (2008) teigia, kad svarbiau yra suprasti

Although motivational theories and practices are being extensively discussed in scientific
literature, motivation, loyalty nowadays remain
only a theoretical term for some managers. It
is partly because different factors and methods
motivate workers and make them loyal to an organization. Nowadays a manager has to earn his
worker‘s loyalty himself. Therefore, increasing
working motivation and creating organization
motivational and loyalty encouragement systems with suitable measures, methods and models are very important. I. Bučiūnienė (1996)
notes that improving tangible objective work
and its payment factors is not enough. It is also
necessary to assess the expression of psychosocial factors at work.
L. Pakalkaitė (2008) thinks that work should
be organized in a way that there would not be
space for laziness to develop. A manager must
know how to motivate his employees so that they
would be interested in working. During various
transformations, a majority of traditional approaches not only towards the working process
but also towards an employee himself and his
motivation and loyalty to the organization has
to be fundamentally transformed (Pakalkaitė,
2006).
S. P. Robbins (2003) says that an employer
must take care of creating and improving a suitable motivation (stimulation) system. It is related to the competence development of all the
members of the organization, both employees
and managers, by reinforcing a natural need of
the personnel to work in the organization that is
taking care of it.
J. Kasiulis and V. Barvydienė (2004) emphasize that various internal and external contradictory factors that are sometimes hard to explain determine human behaviour at work. These factors
are the following: 1) individual himself, his age,
length of service, inherited qualities, life experience, vocational training, talents, upbringing etc.;
2) working group: group norms, interpersonal relations, level of conflict; 3) organization: culture,
goals, nature of work; 4) society or social, economic, technological and ecological environment
which affect the aforementioned levels.
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ne bendruosius darbuotojo asmenybės savybių
ir darbo motyvacijos lygio ryšius, bet diferencijuotas asmenybės savybių ir įvairių svarbių
darbo motyvatorių sąsajas. Darbo motyvaciją ir
lojalumą formuoja paties darbuotojo ir jo aplinkos veiksnių, kurie stimuliuoja darbinę veiklą
ir lemia veiklos formą, kryptį, intensyvumą bei
trukmę, visuma. Nors sunku vienareikšmiškai atsakyti, kokia asmenybės bruožų sąveika
su darbo motyvacija ir lojalumu organizacijai,
mokslinės studijos rodo, kad darbuotojas, pasižymintis vienu iš stipriau išreikštų asmenybės
bruožų, yra labiau motyvuotas imtis darbinės
veiklos ir jaučia silpnesnį arba stipresnį lojalumą (įsipareigojimą) organizacijai.
Išanalizavus personalo motyvavimo tyrimus, akcentuotina, kad medicinos darbuotojų
motyvavimas – menkai tyrinėta problema, kurios neišsiaiškinus negalima įvertinti, kaip medikų darbo vietose yra prasminga organizuoti
edukacinę veiklą, įgalinančią jų ugdymąsi darbo
vietoje ir kvalifikacijos tobulinimo sistemoje.
Tyrimo tikslas – įvertinus medicinos darbuotojų motyvavimo profesinei veiklai būdus,
pagrįsti šios srities specialistų saviugdos ir kvalifikacijos tobulinimo tyrimų prasmingumą.
Tyrimo objektas – medicinos darbuotojų
profesinė motyvacija.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros
analize aiškintasi medicinos darbuotojų profesinės motyvacijos ypatumai; kiekybiniu tyrimu
vertinti asmens sveikatos priežiūros personalo
motyvacijos psichosocialiniai veiksniai; kokybiniu tyrimu, papildančiu kiekybinį, nustatytas
vadovų požiūris į medicinos personalo motyvavimą. Tyrimas atliktas Šiaulių miesto sveikatos
priežiūros įstaigose. Kiekybinio tyrimo instrumentai – anketinė apklausa (sudaryta iš įvadinės dalies ir trijų klausimų blokų) ir psichosocialinis klausimynas; kokybinio – klausimynas
administracijai. Kiekybiniai duomenys apdoroti
SSPS programa, kokybinio tyrimo duomenys
apibendrinti turinio (content) analizės metodu.
Rezultatams grafiškai pateikti naudotos SPSS
17 ir Exel 2007 programos.
Tyrimo imtis ir organizavimas. Anketinėje apklausoje dalyvavo 240 medikų, kokybi-

G. Genevičiūtė-Janonienė and A. Endriulaitienė
(2008) say that it is more important to understand
differentiated links of personal qualities and various important work motivators than to understand
the relations between general personal qualities of a
worker and work motivation level. The combination
of factors of the employee himself and of his environment form work motivation and loyalty. These
factors stimulate working activities and result in the
form, direction, intensity and duration of the activity. Although it is hard to unambiguously say what
the link of personal qualities with work motivation
and loyalty to the organization is, scientific studies
show that an employee with one of the strongly expressed personal features is more motivated to work
and fells lower or higher loyalty (commitment) to
the organization.
The analysis of the staff motivation studies has
revealed that the problem of medical workers’ motivation has not been studied very much. Without
ascertaining this problem, it is impossible to assess
how educational work, enabling the education of
health workers at work place and in the system of
professional development, should be organized.
Aim of the study – to prove the meaningfulness
of the studies on the self-development and professional development of medical specialists after assessing the methods of motivating medical workers
for professional work.
Object of the study – professional motivation
of medical workers.
Methods of the study: scientific literature analysis was used to ascertain the peculiarities of professional motivation of medical workers; quantitative
method was used to assess the personal psychosocial
factors of health care personnel; qualitative method,
supplementing the quantitative method, was used
to determine the attitude of managers towards the
motivation of medical staff. The study was carried
out in health care institutions in the city of Šiauliai.
The instruments of the quantitative study are as follows – a survey based in a questionnaire (composed
of introduction and three question blocks) and a
psychosocial questionnaire; a questionnaire for the
administration was an instrument of the qualitative
study. The quantitative data was processed by the
SSPS programme, whereas the data of the qualitative
study was summarized by using the content analysis
method. SPSS 17 and Excel 2007 programmes were
used to present the results graphically.

Zita JABLONSKIENĖ
Medicinos darbuotojų motyvavimas profesinei veiklai kaip edukacinių tyrimų problema

niame tyrime – 15 administracijos darbuotojų
(įstaigų vadovai, skyrių vedėjai, vyr. slaugos
administratoriai). Apklausa organizuota patogiosios atrankos būdu, respondentai į klausimus
atsakė raštu.
Empirinio tyrimo rezultatai
Tyrimu pirmiausiai aiškintasi, kokia medicinos darbuotojų nuomonė apie motyvuojančius
veiksnius, todėl respondentų buvo prašoma
įvertinti anketoje pateiktas motyvavimo priemones. Duomenys pateikti 1 paveiksle.

Study sample and organization. 240 doctors
took part in the survey based on the questionnaire,
15 administration workers (directors of institutions,
heads of units, senior care administrators) participated in the qualitative study. The survey was organized by using the method of convenient selection,
respondents answered the questions in writing.

Results of empiric study

The study was primarily carried out to find out
the opinion of medical workers on the motivating
factors; thus the respondents were asked to assess
the motivational measures presented in the questionnaire. The data is presented in Figure 1.
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Figure 5. Distribution of opinions of medical workers on the importance of material motivational
measures (N = 240)

5 pav. Medicinos darbuotojǐ nuomonơs apie materialiǐjǐ motyvavim
pasiskirstymas (N = 240)
Kaip galima spręsti iš apibendrintų anketinės apklausos rezultatų, medicinos darbuotojams svarbiausia, kad būtų laiku išmokamas
darbo užmokestis (75,4 proc.), skiriami priedai
prie atlyginimo (62,9 proc.), laikomasi sutartyje
numatyto darbo užmokesčio (57,9 proc.), būtų
aiškūs darbo užmokesčio kriterijai (38,8 proc.),
apmokamos telefono, kuro sąnaudų sąskaitos
(34,6 proc.).
Gilesnei kiekybinių tyrimo duomenų analizei, aiškinantis, kokie motyvavimo būdai yra
taikomi medicinos įstaigose, pasitelktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo medicinos
įstaigų administracijos darbuotojai. Jų atsakymai buvo suskirstyti į kategorijas, kurios savo
ruožtu – į subkategorijas, joms įrodyti pateikti
teiginiai ir suskaičiuotas jų dažnis.
Analizuojant administracijos patirtį ir žinias
apie naudojamus motyvacijos būdus darbuotojų
skatinimui, buvo išskirtos šios kategorijos: materialinė motyvacija, žodinė motyvacija, padėkos raštai, darbo sąlygos, tobulinimasis, šventės, kasmetinės atostogos, darbo užmokestis ir
14 subkategorijų (lentelė).

The summary of results of the results of the
questionnaire based survey suggest that medical workers mentioned the following factors as
the most important ones: salary being paid on
time (75.4%), wage supplements being granted
(62.9%), salary specified in the employment
contract is being complied with (57.9%), clear
salary criteria (38.8%), covering the telephone,
car fuel expenses (34.6%).
A qualitative study was used for a more
profound analysis of quantitative study data
in order to find out the motivational methods
being used in medical institutions. Employees
working for the administration in medical institutions took part in this qualitative study. Their
responses were divided into categories which,
in turn, were divided into subcategories which
were used to prove the statements presented and
their frequency was calculated.
The categories, that were distinguished
when analysing the administration experience
and knowledge about the motivational methods
being used to stimulate employees, are as follows: material motivation, verbal motivation,
certificates of appreciation, working conditions,
further development, celebrations, annual leave,
wage and 14 subcategories (Table).
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Table. Expression of methods used in medical institutions to motivate employees
Kategorija
Category
Materialinė
motyvacija
Material motivation

Žodinė motyvacija
Verbal motivation

Padėkos raštai
Certificates of
appreciation

Darbo sąlygos
Working conditions

Tobulinimasis
Further development

Šventės
Celebrations

Subkategorija
Subcategory
Priedai
Bonuses

Įrodantys teiginiai
Proving sentences
Priedų sistema; Priedai prie atlyginimo
Bonus system; Bonus to salary

Premijos
Awards
Priemokos
Supplements
Dovanos
Presents
Pagyrimo būdai
Ways of praising

Premijos
Awards
Priemokos prie atlyginimo
Supplements to salary
Dovanos
Presents
Pagyrimai; Pagyrimai žodžiu; Pagyrimai, padėkos
žodžiu
Praises, Verbal praises; Praises, verbal praises
Dažni pagyrimai už gerai atliktus darbus
Frequent praises for good performance

1

Pagerbiami darbuotojai profesinių švenčių metu;
Pagerbimas profesinių švenčių metu
Employees are being greeted during professional
holidays; Greeting during professional holidays
Jubiliejų proga įteikiami; Sveikinami jubiliejų
proga
Given on their anniversaries; Greeted on their
anniversaries
Gerinti; darbo vietos ir darbo aplinkos
komfortabilumas;
To improve; comfort of working place and
working environment;
Poilsis savaitgaliui
Rest for a weekend
Sudaromos sąlygos vykti tobulintis
Conditions set for further development

2

Skatinimas siekti profesinio tobulėjimo;
Kvalifikacijos tobulinimas
Encouraging to strive for professional
development; Professional development
Bendros kolektyvinės šventės; Susitikimai
nedarbinėje aplinkoje
Common staff celebrations; meetings in informal
environment outside work
Bendros profesinės šventės
Common professional celebrations
Suteikiamos apmokamos kasmetinės
atostogos
Granting paid annual leave
Laiku išmokamas darbo užmokestis
Wage paid on time

2

Tinkamai atliktos veiklos
akcentavimas
Highlighting good
performance
Pagerbimas profesinių
švenčių metu
Greeting during
professional holidays
Pagerbimas jubiliejų
proga
Greeting during their
anniversaries
Gerinimas
Improving
Poilsis
Rest
Sąlygų sudarymas
tobulintis
Setting conditions for
further development
Skatinimas tobulėti
Encouraging to develop
further
Kolektyvo šventės
Staff celebrations
Profesinės šventės
Professional celebrations

Kasmetinės atostogos
Annual leave
Darbo užmokestis
Wage

Dažnis
Frequency
2

1
1
3
1

2

2

1
1

2

1
1
1

Zita JABLONSKIENĖ
Medicinos darbuotojų motyvavimas profesinei veiklai kaip edukacinių tyrimų problema

Palyginus medicinos įstaigų darbuotojų ir
medicinos įstaigų administracijos darbuotojų
tyrimo rezultatus, galima teigti, kad dažniausiai
taikomi tokie motyvacijos skatinimo būdai: materialinis (dažnis 5); žodinis (dažnis 4); padėkos
raštai (dažnis 4); organizuojamos šventės (dažnis 3). Motyvavimo sistemoje skiriamas dėmesys ir tobulinimuisi – darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimui (dažnis 3), aktualus darbo sąlygų
ir darbo aplinkos gerinimas (dažnis 3). Tačiau
yra ir tokių medicinos įstaigų, kur nenaudojama jokia motyvavimo sistema (taip atsakė du
informantai).
Apibendrinti tyrimo rezultatai leidžia prieiti prie išvados, kad medicinos įstaigų darbuotojams svarbu ir materialieji, ir nematerialieji
motyvavimo būdai. Turint omeny, kad darbovietė patiems medikams yra ne tik pajamų, bet
ir tobulėjimo šaltinis, kvalifikacijos tobulinimas – ir administracijos, ir pačių medikų nuomone, – yra gana svarbus profesinės veiklos
motyvavimo būdas. Kadangi edukacinių šios
srities tyrimų beveik nėra, vadinasi, prasminga
ir reikalinga analizuoti probleminius medicinos
darbuotojų saviugdos ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus.
Išvados
1. Personalo motyvavimas stimuliuoja darbinę veiklą ir lemia veiklos formą, kryptį,
intensyvumą bei trukmę. Tad organizacijose
labai aktualus personalo motyvacijos lygio
didinimas bei skatinimo sistemų kūrimas su
tinkamomis priemonėmis, būdais bei modeliais.
2. Medicinos personalui reikšmingiausi motyvacijos skatinimo būdai yra materialieji-finansiniai (laiku išmokamas darbo užmokestis; priedai prie atlyginimo; darbo
užmokesčio kriterijų aiškumas), ir šie būdai
dažniausiai taikomi.
3. Nematerialūs motyvacijos skatinimo būdai,
medicinos darbuotojų teigimu, taip pat yra
taikomi (ypač padėkos, sudarymas sąlygų
tobulinti savo kvalifikaciją), tačiau jie nėra
tokie reikšmingi medikams.
4. Medicinos įstaigų administracijos nuomone,
svarbus darbuotojų motyvacijos būdas yra

The comparison of study results of employees of medical institutions and those of employees of the administration of medical institutions
suggests that the following motivation stimulation methods are being applied most frequently:
material (frequency 5); verbal (frequency 4);
certificates of appreciation (frequency 4); celebrations being organized (frequency 3). Attention in the motivation system is also paid to
development – professional developing of employees (frequency 3). Improving working conditions and working environment (frequency 3)
is also important. But some medical institutions
do not use any motivational system (based on the
response of two respondents).
In summary, the study results conclude that
both material and immaterial motivational methods are important for the employees of medical
institutions. Taking the opinion of doctors that
working place is not only the source of income
but also a source of development into consideration, both the administration and doctors think
that professional development is a relatively important method of professional work motivation.
Since there are virtually no educational studies
on this field, analysing the problematic issues of
self-development and qualification development
of medical workers is meaningful and necessary.

Conclusions
1. Staff motivation stimulates work and results
in the form, direction, intensity and duration
of work. Thus increasing the level of staff
motivation and creating reward systems
with suitable measures, methods and models is very important for the organisations.
2. Material-financial (getting paid on time;
supplements to salary; clarity of wage criteria) are the most significant motivation
methods for the medical staff and these
methods are being used most frequently.
3. Medical workers said that immaterial motivation methods were also used (especially
praises, setting conditions for one’s professional development) but they are not so important for the doctors.
4. The administration of medical institutions
thinks that material fosterage (bonuses and

57

58

materialus skatinimas (priedai ir priemokos
prie atlyginimo, dovanos, premijos, laiku
išmokami atlyginimai). Tačiau administratoriai pripažįsta, kad jų vadovaujamose įstaigose yra taikomos ir tokie nematerialūs
darbuotojų motyvavimo būdai darbuotojų
pagerbimas, padėka; darbo sąlygų gerinimas; sudarymas sąlygų tobulėti; socialinės
garantijos; kolektyvinės šventės.
5. Reikalingi tolesni tyrimai, analizuojantys
probleminius medicinos darbuotojų saviugdos ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus.
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supplements to salary, presents, awards,
wages paid on time) is an important employee motivation method. But administrators admit that the following immaterial employee motivation methods are being used
in the institutions they are managing: employee accolade, praise; improving working
conditions; setting conditions to develop;
social guarantees, staff celebrations.
5. Further studies analysing the problematic
questions of self-development and qualification development of medical workers are
necessary.
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Vaikystės fenomenologinio
diskurso sklaida
pedagogikoje: nuo mistikos
Į realybĖS REFLEKSIJĄ

The phenomenological
discourse of childhood in
pedagogy: REFLECTION from
mysticism towards reality

Anotacija
Straipsnyje atskleidžiamas vaikystės fenomeno diskurso, kuris atsiranda pedagogikai
tampant ne tik socialiniu, bet ir humanitariniu
mokslu, turinys. Joje atkreipiamas dėmesys į
žmogaus mokymosi per gyvenimą prasmingumą, tačiau stokojama žmogaus gyvenimo
etapų, o ypač vaikystės, socialinio-kultūrinio,
edukacinio potencialo analizės. Vaikystė iki
šiol pedagogikoje turi tik simbolinę reikšmę,
todėl nesigilinama į jos, kaip fenomeno, socialinį-kultūrinį turinį. Svarbia tampa fenomenologinė hermeneutika, kuri padeda remtis kasdienio vaikų pasaulio reikšmių aiškinimu. Tuomet
nuolat gilinamasi į vaikystės, suvokiamos kaip
subjektyviosios žmogaus mąstymo ir refleksijos srities, per kurią gali būti atskleidžiamas šio
žmogaus gyvenimo tarpsnio daugiareikšmiškumas, prasmes.
Prasminiai žodžiai: vaikystės fenomenas,
pedagogika, diskursas.

Annotation
The article reveals the content of discourse
of childhood phenomenon which emerges
when pedagogy becomes not only social but
humanitarian science. It directs attention to the
meaningfulness of life-long learning of a person, however it lacks periods of human life,
especially childhood as well as socio-cultural
and educational analysis potential. Childhood
in pedagogy has only a symbolic meaning;
therefore there is no thorough analysis of its
phenomenon and socio-cultural content. Phenomenological hermeneutics become important
and help to explain phenomena of children’s
everyday life. Then there is a thorough analysis
of childhood meanings which are understood as
a sphere of person’s subjective thinking and reflections which can reveal the ambiguity of this
period of life.
Key words: childhood phenomenon, pedagogy, discourse.

Įvadas
Lietuvos pedagogika šiandien itin stokoja vaikystės, kaip fenomeno, pagrindimo, nes
būtent toks aptarimas reikalauja apibendrinto
sisteminio teorinio ir praktinio žinojimo. Tačiau
socialinių ir humanitarinių mokslų sistema šiuo
klausimu pedagogikai nedaug ką gali pasiūlyti,
nes joje nėra mokslo apie vaikystę. Vaikystė pedagogikoje, kaip ir kituose socialiniuose moksluose, dažniausiai turi tik simbolinę reikšmę ir
tampa mitu, neegzistuojančiu realioje tikrovėje
(Šliogeris, 1996).

Introduction
Today Lithuanian pedagogy lacks justification of childhood as a phenomenon, because
such discussion requires a summarized and
systematic theoretical and practical knowledge.
However, social and humanitarian education
system cannot offer a lot regarding this question,
because it does not study childhood. Childhood
in pedagogy as in any other social science often has only a symbolic meaning and becomes
a myth, not existing in reality (Šliogeris, 1996).
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Šiuo metu įprasminama socialinė ir humanitarinė ugdymo(si) per žmogaus gyvenimą idėja.
Tačiau iki šiol šis svarbus pedagoginėmis prasmėmis teiginys stokoja teorinio pagrindimo, o
praktikoje netenka pertvarkomosios galios, nes
tarp pedagogų praktikų vis tebevyrauja horizontaliai globališkas mąstymas, atmetantis vertikalųjį būties matmenį.
Pagrindžiant suaugusiųjų mokymo(si) ir
veiklos metodus, pastaruoju metu vaikystė sulaukia vis didesnio dėmesio. Vokiečių sociologas Ryan (1988) teigė, jog XXI a. suaugusiųjų
ir vaikų mokymo(si) kultūros suartės, todėl,
jo nuomone, suaugusieji mokysis žaidybinės
veiklos metu bei naudos būdus, labai panašius
į tuos, kurie iki šiol buvo vadinami vaikiškais
(1988, p. 103). Daugelio mokslininkų (Cohen,
1991; Comer, Heines, 1991) nuomone, artimiausioje ateityje vaikystė taps labai svarbia
pedagogikos, psichologijos, sociologijos kategorija ir jos pagrindu formuosis „universali pedagogika“ (Jovaiša, 1998, p. 38).
Psichologijoje pastaruoju metu itin ryškėjant istorinei-kultūrinei krypčiai, vis daugiau
dėmesio skiriama fenomenologinei vaikystės
sampratai (Фельдштейн, 1996; Кудрявцев,
1993; Обухова, 1995). Teigiama, jog vaikystė
yra daugiasluoksnis ir daugiaplanis reiškinys,
kad ne visada įmanomas jos racionalus supratimas, dažniau – tik išgyvenimas, nes vaikystė turi „gyvąjį, fenomenologinį pagrindą“
(Кудрявцев, 1993, p. 17). Tačiau ši jos esmė,
Feldštein (Фельдштейн, 1996) nuomone, ir yra
mokslui įdomi, nors sunkiai aprėpiama ir dar
sunkiau ištiriama. Osorina (Осорина, 1999)
teigia, kad vaikų sąveika su realiu pasauliu vaikystėje suaugusiems žmonėms yra įdomi sritis,
tačiau psichologijos ir pedagogikos moksluose
dar labai mažai tyrinėta.
Iš čia kyla problema: koks vaikystės fenomeno diskursas šiuolaikinėje pedagogikoje ir
kaip jame reiškiasi mistika bei realybė?
Tikslas – atskleisti vaikystės fenomenologinio diskurso sklaidą šiuolaikinės pedagogikos
paradigmose: „mistika–realybė“.
Objektas – fenomenologinis vaikystės diskursas.
Metodai: teorinės literatūros analizė, metaanalizė.

Currently, an idea of social and humanitarian
education through a person’s life is actualized.
However, this pedagogically important statement
lacks theoretical basis, while in practice it does not
have reconstructive power, because horizontallyglobal thinking is prevalent among pedagogues
and such thinking takes away vertical dimension
of existence.
By justifying educational and activity methods
for adults, childhood has received more attention.
A German sociologist Ryan (1988) stated that in
the 21st century adult and children education cultures will become closer, therefore he believes
that adults will be learning playing activities and
will be using means which up till now are referred
to as childish (1988, pg. 103). Many scientists
(Cohen, 1991; Comer, Heines, 1991) believe that
in the nearest future childhood will become a very
important pedagogical and psychological category and the ‘universal pedagogy’ will be formed on
its basis (Jovaiša, 1998, p. 38).
With historical-cultural direction becoming
more evident in psychology, more attention is
dedicated to the phenomenological conception
of childhood (Фельдштейн, 1996; Кудрявцев,
1993; Обухова, 1995). It is said that childhood is
a multilayer and multidimensional phenomenon
and that it is not always possible to rationally understand it, more often – it is only an experience,
because childhood has ‘a living phenomenological
basis’ (Кудрявцев, 1993, pg. 17). However, this
essence, according to Feldshtein (Фельдштейн,
1996), is interesting for science, even though it is
difficult to embrace it and even more difficult to
analyze it. Osorina (Осорина, 1999) claims that
the interaction of a child with the real world in
childhood is an interesting sphere for adults, however it has barely been analyzed in psychology
and sociology.
The problem arises: what is the phenomenological discourse of childhood and how mysticism
and reality are expressed in it?
Aim – to reveal the distribution of the phenomenological discourse of childhood in pedagogical paradigms: ‘mysticism – reality’.
Object ‒ the phenomenological discourse of
childhood.
Methods: analysis of theoretical literature,
meta-analysis.
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Metodologiniai pagrindai. Vaikystės samprata yra grindžiama fenomenologine hermeneutika, kuri remiasi kasdieniu pasauliu, nes
būtent čia vaikystė turi daug reikšmių. Ji yra
„atvira“ reikšminiam aiškinimui, jos suvokimą
lydi supratimas, o pastarasis atsiranda nuolat
gilinantis į vaikystės pasaulio reikšmes. Suvokiant vaikystę apeliuojama į subjektyviąją
žmogaus mąstymo ir refleksijos paradigmą, per
kurią atsiskleidžia ir vaikystės daugiareikšmiškumas.
Fenomenologijos pagrindu vaikystė išryškėja kaip metarefleksijos sritis, reikalaujanti
nuolatinio dėmesio jos interpretacijoms.
Vaikystės fenomenas šiame tyrime interpretuojamas kaip pedagogams bendrą prasmę
turintis reiškinys, kuriam būdingas tam tikras
mokslinio ir empirinio pažinimo būdas, nes
fenomenologinė samprata yra „kažkas, ko negauni iš kitų, kas neateina iš išorės, ko negalima išmokti“ (Preuss-Lausitz, 1993, p. 72). Dėl
vaikystės hermeneutinio aiškinimo atsakoma į
klausimą, kas sąlygoja vaikystės esmės supratimą ir jos rekonstrukcijas šiuolaikinėje pedagogikoje bei vaikų ugdymo praktikoje.
Donskis (1994) fenomenologiją pagrindžia
atskleisdamas „moderniosios sąmonės konfigūracijas“ kaip „giluminių minčių žaismą,
kurios yra kontekstualios, išauga iš situacijų,
perauga į tekstus, kai viena iš pagrindinių formų yra diskursas, kalbėjimasis apie pasirinktą
objektą“ (1994, p. 71). Todėl pažinime iškyla
subjekto vaidmuo, akcentuojami idealios tikrovės pažinimo rakursai, siurrealizacija, realaus ir
nerealaus pasaulio susijungimai vaizduojamose
rekonstrukcijose, nes fenomenas (gr. phainomen) – aiškus, matomas dalykas, o fenomenologija tiria sąmonę kaip intuityvų esmių judėjimą.
Ricoeur (1995) nuomone, būtent struktūrinės analizės taikymas rašytiniam diskursui ir
lėmė galutinį sąvokų „suprasti“ ir „paaiškinti“
supainiojimą, nes „tekstas nėra autonominis
objektas“ (p. 17). Ricoeur (ten pat) perspėja,
kad:
• autonominės reikšmės (ne per ryšius) yra
įmanomos tik tada, kai jos gimsta iš siekimo
apibrėžti subjekto aktą;
• diskursas yra aktas, dėl kurio „kažkas kalba
apie kažką kodais“ (p. 18).

Methodological basis. The conception of
childhood is based on phenomenological hermeneutics which is based on everyday world, because
it is the place where childhood has many meanings. It is ‘open’ to the explanation of meaning;
its perception is followed by perception while the
latter is constantly going deeper into the meaning
of a child’s world. By perceiving childhood, there
is an appeal to a subjective paradigm of a person’s
thinking and reflections through which the ambiguity of childhood is revealed.
On the phenomenological basis childhood is
revealed as meta-reflective sphere which requires
constant attention and interpretations.
In this study the childhood phenomenon is
interpreted as having a general meaning for pedagogues which is characterized by a certain scientific and empirical cognition, because the phenomenological conception is ‘something which
you do not get from others, something which
does not come from the outside, something which
you cannot learn’ (Preuss-Lausitz, 1993, p. 72).
Hermeneutical explanations explore what influences the perception of the essence of childhood
and its reconstructions in contemporary pedagogy
as well as in the practice of children education.
Donskis (1994) justifies phenomenology
by revealing ‘the configurations of modern consciousness’ as ‘the playing of inner thoughts which
are contextual and emerge from situation and become texts when one of the main forms is discourse and communication about a chosen object’
(1994, p. 71). Therefore, during the perception a
subject’s role emerges; angles of a perfect reality
are stressed as well as surrealization, connections
of real and unreal world in visual reconstructions
due to the fact that a phenomenon (in Greek phainomen) is a clear, visible thing while phenomenology explores consciousness as an intuitive movement of essences.
Ricoeur (1995) believes that the application of
structural analysis for a written discourse decided
the final confusion of the notions ‘to perceive’ and
‘to explain’, because a text ‘is not an autonomous
object (p. 17). Ricoeur also warns that:
• autonomous meanings (not through relations)
are only possible when they are developed
from the seeking to define the act of a subject;
• discourse is an act when ‘someone talks about
something in codes’ (p. 18).
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Santykiai šiame diskurse (besireiškiantysis–reiškiantis) yra susiję tarpusavio ryšiais.
Be to, simetrinis ryšys tarp pasakotojo ir reikšmės yra kaip ryšys „diskursas–suvokiantis subjektas“. Šiose minėtose charakteristikose ir
atsiranda daugiasluoksnių interpretacijų, sudarančių hermeneutikos pagrindą, nes tekstas yra
kažkas daugiau nei linijinis frazių nuoseklumas.
Jis atspindi struktūrinę visumą, kuri gali būti
sudaryta įvairiais būdais, o interpretacijų gausa ar net interpretacijų konfliktas nėra klaida,
anaiptol – tai supratimo privalumas (Кузнецов,
1991, p. 203).
Supratimas reiškia aiškinimą, o aiškinimas
plėtoja supratimą, vyksta personažų kaita, atsiranda refigūratyvusis (lot. figuratio – suformavimas, pavidalo suteikimas), arba „išgalvotas“,
personažas – įvyksta savęs pažinimas remiantis
kultūra (netiesiogiai), kartais suderinus, o kartais
nesuderinus reikalavimų. Tai tarsi kultūros „deleguotas identitetas“, tarsi intrigos užmezgimas.
Galima kalbėti apie „reikšmių atskleidimo
perspektyvumą“, nes būtent tai ir lemia „reikšmingą supratimą“, kai proto, emocijų, pažinimo
reiškiniai tampa „kūriniais, atvirais daugeliui
skaitytojų“ (Апраушев, 1986, p. 271).

Relations in such discourse are related to mutual connections. Additionally, symmetric relation
between a communicator and a meaning is compared to a relation ‘discourse-conscious subject’.
In the aforementioned characteristics multilayer
interpretations emerge which form the basis of
hermeneutics, because a text is something more
than a linear consistency of phrases. It reflects a
structural entirety which can be created by many
means, while the abundance of interpretations or
even a conflict of interpretations is not a mistake,
but rather an advantage of perception (Кузнецов,
1991, p. 203).
Perception means explanation while explanation develops perception, the change of characters takes place, a refigurative (from Latin
figuration – forming something) or a ‘fictional’
character – self-awareness based on culture (not
directly), sometimes following and sometimes
not following requirements. It is as if a ‘delegated
identity’ or establishing intrigue.
It is possible to discuss ‘perspective of revealing meanings’, because it influences the ‘meaningful perception’ when mental, emotional perception phenomena become ‘works, open for the
majority of readers’ (Апраушев, 1986, p. 271).

Vaikystės fenomenologinės sampratos
esmė ir sklaida
Vaikystė yra vienas iš socialinio-humanitarinio pobūdžio reiškinių, priklausančių filosofavimo sričiai, nes bet koks filosofavimas yra
įsišaknijęs būtent tose srityse, kurios atsiranda
patiriant gyvenamąjį pasaulį. Esminis vaikystės
suvokimas vyksta tam tikrame kontekste, kuriame patiriami ir besikeičiantys jausmai, sampratos. Jį Husserl pavadino „akiračiu, apimančiu
laiką ir aplinką“ (1982, p. 71).
Vaikystės esmė yra patiriama kaip esanti
realiame žmonių mąstymo ir veiklos pasaulyje, o ne atskirtoje nuo patyrimo idėjų sferoje.
Dabartinėmis sąlygomis, kaip nurodo Kudriavcev (Кудрявцев, 1993), vaikystė tampa žmonių
sąmonėje ištisų epochų, civilizacijų kultūroje
besireiškiantis suvokimas, judėjimas absoliutaus suvokimo link“ (p. 75), pereinantis į pedagogų, tėvų profesinę, individualią savimonę,
interpersonalines sąveikas „vaikai–suaugusieji“, reikšmių referencijas. Laikantis fenomenologijos tradicijų vaikystės interpretavimas per

The essence and distribution of the
phenomenological conception of
childhood
Childhood is one of the socio-humanitarian
phenomena, belonging to the sphere of philosophizing due to the fact that such philosophizing
is rooted in such spheres which emerge after experiencing the living world. The essential perception of childhood takes place in a certain context
where changing feelings and notions are experienced. Husserl called it ‘the horizon embracing
time and environment’ (1982, p. 71).
The essence of childhood is experienced as
being in the real world of thoughts and activities
and not in a sphere, separated from the experience.
In current conditions, as Kudriavcev (Кудрявцев,
1993) points out, childhood becomes a conception of whole civilizations and cultures, a movement towards absolute cognition (p. 75) which
transfers into the self-consciousness, interpersonal ‘children-adults’ interactions and reference
values of pedagogues and parents. By considering
phenomenological traditions, the interpretation
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pedagogines (profesinės sąmonės) paradigmas
yra apvalomas nuo išankstinių prielaidų, įsitikinimų, tradicijų, maskuojančių tikrąją vaikystės
prigimtį (socialinę, psichinę, kultūrinę, edukacinę ir kt.).
Kaip teigia Feldštein (Фельдштейн, 1996),
Obuchova (Обухова, 1995), vaikystės esmių
klausimas – tai jos būties klausimas, neturintis
sociologinio prado, nes būties negalima objektyvuoti. Tačiau vaikystės prasmių suvokimas ir
jų išgyvenimas yra ir individualus, ir socialus,
nes vaikystės vertinimai turi tam tikras tradicijas: „vaikystė – paikystė“, „maži vaikai – maži
vargai“, „vaikas – suaugusiųjų žaislas“ ir kt. Individualus ryšys su vaikyste yra ir „mano išgyvenimas“, ir „kito išgyvenimas“, kurio dalis yra
mano ir „kito“, todėl gilesnis vaikystės suvokimas – tai žmogaus sąveikos su pačiu savimi
įprasminimas, bendrumo su kitais pajautimas,
„susiliejimas su refleksyviąja pasaulėjauta ir jos
raida“ (Кузнецов, 1991, p. 54).
Kaip teigia Fagor (1988), vaikystę galima
priskirti prie visuomenės ir žmogaus dvasinės
saviraiškos reiškinių, nes jai būdinga prasmių
visuma ir jų nuolatinė kaita (1988, p. 79). Visuomenė, jos prasmių pasaulis, kurio sudėtinė
dalis yra vaikystė, visų pirma yra žmonių gyvenamasis pasaulis, ir jis yra toks, kokį jį suvokia žmogaus „sveikas“ protas, o šio pasaulio
aiškinimas yra jo suvokimo ir egzistavimo mumyse būtinybė. Fenomenologinis vaikystės suvokimas reikalauja visos visuomeninės tikrovės
reiškinių įvairovės, objektyvumo ir subjektyvumo lygmenų, apimančių vertybes, tikslus, reikšmes, atvirumo. Kaip teigia Iljenkov (Ильенков,
1998), vaikystė yra būtent naujos, postmodernios kultūros fenomenas, nes naujasis humanizmas nesižavi žmogumi ir realiai gerbia jo
žmogiškąjį orumą. Todėl į vaikystės fenomeną
žmonija atsigręžė kaip į patirtą kultūrinį praradimą ir siekia naujai interpretuoti jo prasmes.
Vaikystės aiškinimo modeliai, kurie yra ir
tradiciniai, drauge lyg ir „naujas“ mąstymas,
yra tokie:
• vaikystė – romantizuotas pasakojimas;
• vaikystė – laikinas žmogaus gyvenimo periodas, tačiau itin vertingas socialinėmis ir
kultūrinėmis prasmėmis;
• vaikystė – socialinė-kultūrinė vertybė, užtikrinanti visuomenės socialinę raidą perimant sukauptą patyrimą;

of childhood through pedagogical (professional)
paradigms is cleared from predispositions, beliefs
and traditions hiding the real nature of childhood
(social, mental, cultural, educational etc.).
As Feldshtein (Фельдштейн, 1996) and Obuchova (Обухова, 1995) state, the question of the
essences of childhood is the questions of its being which do not have a sociological basis since
it is impossible to objectify being. However, the
perception of the essence of childhood and the
experience of them is both individual and social
due to the fact that the evaluation of childhood
has certain traditions: ‘childhood – silliness’, ‘little children – little slaves’, ‘a child – a toy for
adults’ etc. An individual link with childhood is
‘my experience’ and ‘other’s experience’ whose
parts is ‘my’ and ‘other’s and therefore a deeper
perception of childhood is the actualization of a
persons’ interaction with himself, feeling commonness with others, ‘the merger with the reflective worldview and its development’ (Кузнецов,
1991, p. 54).
As Fagor (1988) states, childhood can be attributed to phenomena of public and person’s
spiritual expression because it is characterized by
the entirety of meanings and the constant change
(1988, p. 79). Society and its world of meanings
whose integral part is childhood is, first of all, the
living world of people and it is portrayed as it is
perceived by a ‘healthy’ mind of a person, while
the explanation of this world is the necessity of
its perception and existence. The phenomenological perception of childhood requires the openness
of the diversity of the reality’s phenomena of the
whole society on the objective and subjective level, encapsulating values, aims and meanings. As
Ilyenkov (Ильенков, 1998) claims, childhood is
a phenomenon of a new postmodern culture due
to the fact that humanism does not admire people,
but rather value their human dignity. Therefore,
the humanity looks at the childhood phenomenon
as a cultural loss and seeks to newly interpret its
meanings.
Models for interpreting childhood which are
traditional, but having ‘a new thinking’ are as follows:
• Childhood – a romantic story;
• Childhood – a temporary period of human
life, but both sociologically and culturally
valuable;
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vaikystė – žmogaus savivaizdžio kūrimo
pagrindas, prisilietimas prie žmogaus raidos
gelmių, reikšmingas ir pačiam subjektui,
siekiančiam ją pažinti.
Vaikystės, kaip žmogiškojo periodo, savitumas ir išskirtinumas yra akivaizdus. Vaikas
„neturi savęs valdymo ir savarankiško apsisprendimo galių“ (Butkienė, Kepalaitė, 1996).
Antra vertus, joks asmuo negali kontroliuoti gyvenimo sąlygų vaikystės metais. Tie metai yra
patys reikšmingiausi visam likusiam žmogaus
gyvenimui, nes šiuo laikotarpiu dedami pamatai
būsimam asmenybės pastatui. Šiose vaikystės
reikšmių interpretacijose, atspindinčiose ir vaikystės fenomenologinę esmę, projektuojamos
dvi jos suvokimo kryptys, kurias lemia pačios
vaikystės esmė ir kuri:
• negali būti visiškai suvokta, nes negali būti
objektyvuota ar materializuota;
• dėl savo esmės (nesavarankiško socialinio
ir kognityvaus egzistavimo) reikalauja išskirtinės sąveikos su ja, esmių suvokimo ir
aiškinimo.
Žmogaus fenomenologinėje sąveikoje su
vaikyste įvyksta jos esmių išgryninimas, drauge ir ją interpretuojančio subjekto mąstymo ir
emocijų peržiūra. Su pačiu subjektu vaikystė
„žaidžia“ dvigubą žaidimą: vyksta dialogas tarp
turimo supratimo ir jo reikšmių, kartu ryškėja
turimos ir naujos patirties paradigmos. Per tokią
fenomenologinio žaidimo „subjektas–objektas“
situaciją vaikystė atrandama lyg iš naujo, jos
esmė yra nuolat peržiūrima ir ji pakeičia vaikystę kaip faktą. Egzistavimas sudaro prielaidas
pereiti nuo objektyvių žinių prie subjektyvaus
jos prasminio suvokimo ir žinojimo. Kaip teigia Iljenkov (Ильенков, 1998), „toks žinojimas
unikalius faktus pakeičia daugiabalsiškumu,
kuris yra kumuliatyvus ir stulbinamai konsensinis, bei formuojasi teorijos, praktikos, minties
ir veiksmo sąsajos“ (p. 95).
Tyrinėti fenomenologines vaikystės reikšmes, Santrock (1998), Marton (1984) nuomone,
yra sudėtinga, nes jos per daug visur įsiskverbusios. Kudriavcev (Кудрявцев, 1993) teigia,
jog tai – pažinimas už faktinės žmogiškosios
kultūros ribų, nes ją pažįstant egzistuoja kultūrą
transcenduojantys procesai“ (p. 71).
Koul (1997) teigia, jog vaikystės fenomenologija padėjo išspręsti prieštaravimą tarp

•

Childhood – social-cultural value which ensure the social development of a society by
taking;
• Childhood – the basis for creating self-image
of a person, exploring depths of a person’s development, important for a subject, seeking to
explore it.
The uniqueness of childhood as a period of
life is evident. ‘A child does not have the power to
control himself or to make independent decisions’
(Butkienė, Kepalaitė, 1996). On the other hand,
no one can control life conditions in childhood.
Those years are the most important for the rest
of the life due to the fact that during this period
the essential foundation of a persons’ character
is laid. In these interpretations of the meaning of
childhood, also reflecting the phenomenological
essence of childhood, two cognition directions are
projected which influence the essence of childhood which:
• Cannot be completely perceived, because it
cannot be objectified or materialized
• Due to its essence (not independent social and
cognitive existence) childhood requires an
exceptional interaction with it as well as the
perception and explanation of essences.
The clarification of essence of childhood during the phenomenological interaction with it as
well as the review of an interpreting subject and
his / her thinking and emotions takes place. Childhood ‘plays’ a double game with a subject: there
is a dialogue between the existing perception and
its meaning. At the same time, current and new
experience paradigms become more apparent.
Through such phenomenological ‘subject–object’
playing situation childhood is rediscovered, its
essence is always reviewed and it changes childhood as a fact. Existence gives preconditions to
make a transfer from objective knowledge to it
subjective perception and knowledge. As Ilyenkov (Ильенков, 1998) states: ‘such knowledge
changes unique facts into polyphony which is cumulative and surprisingly consensual, as well as
theories, practices and links of thoughts and actions are being formed’ (p. 95)
According to Santrock (1998), Marton (1984)
it is difficult to study phenomenological meaning of childhood, because they penetrated many
spheres. Kudriavcev (Кудрявцев, 1993) thinks that
it is cognition well beyond limits of factual human
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veiksmo (action) perspektyvos, reiškiančios
pozityvistinę programą, ir sąmonės veiksmo,
reiškiančio interpretacinę reikšminę vaikystės
suvokimo paradigmą. Transcendentinė plotmė
turi gilesnį suvokimą, ji ir išvadavo vaikystės
suvokimą nuo socialinės sąmonės suformuotų vaizdinių priklausomybės, ėmėsi autoriteto
vaidmens, pranokstančio kurios nors vienos
žmonių grupės, bendruomenės, visuomenės
sampratas ir nusiteikimus vaikystės atžvilgiu.
Būtent šiuo pagrindu vaikystė ir tapo savaime
reikšminga – dėl savo dvasinio pasaulio reikšmingumo. Žmogaus sąsajos su ja (individualiąja ir universaliąja prasmėmis) tapo „skaidresnės“, jos atspindėjo žmogaus, kaip tam tikros
kultūros atstovo, subjektyvumą.
Per vaikystės pažinimo subjektyvumą išryškėjo prieštaravimas tarp vaikystės fenomenologinės esmės ir pačios kultūros subjektyvumo
prasmės. Subjektyvumas per vaikystės fenomeno suvokimą liudija įvairių kultūrų lygiavertiškumą ir pagarbą joms, tačiau per subjekto suvokimą neišvengiamai reiškiasi jame glūdinti
kultūrinė konfrontacija: subjektas yra ankstesnės kultūros skelbėjas, o vaikystės esmę suvokti jam tenka naujoje kultūroje. Todėl vaikystės
prasmes subjektas suvokia kaip jau anksčiau
jo patirtyje egzistavusias ir nesieja su naujomis
(dabartinėmis), kurias pats ir atrado. Todėl šios
atrastosios vaikystės esmės lyg ir netenka autorystės, nes jos kultūroje egzistavo ir anksčiau.
Kaip teigia Asmolov (Асмолов, 1996), vaikystės fenomenologinė esmė yra ne tik atradėjo suvokta tiesa, bet ir kultūros kontekstas, objektyvi
tiesa, per kurią dažniausiai ir vyksta vaikystės
pažinimas, tačiau be subjektyvios autorystės jis
visuomet yra neišsamus.
Remiantis fenomenologija vaikystės supratimo ir aiškinimo procesuose vyksta ne tik
esmių, bet ir metodo, padedančio atskleisti kuo
daugiau prasmių, paieškos. Jo pagrindą sudaro
patirties „subjektas–objektas“ polifoninio interpretavimo paradigma. Vaikystės fenomenas
yra interpretuojamas (Brimm, 1994; Caldwell,
1990) kaip visiems bendrą reikšmę ir tam tikrą
jo pažinimo istoriją žmonijos kultūros procesuose turintis socialinis-kultūrinis reiškinys.
Jo suvokimui būdingas minties judėjimas: nuo
visiško jos neigimo (vaikystė – socialiai bevertis periodas, vaikas – ne žmogus) iki dalinio jos

culture due to the fact that during its cognition there
are processes transcending culture’ (p. 71).
Koul (1997) states that childhood phenomenology helped to solve the conflict between the
action perspective which means a positivistic programmes and consciousness of an action meaning
an interpretational and meaningful paradigm of
childhood cognition. Transcendental dimension
has a deeper cognition, it liberates childhood cognition from the dependence on images formed by
social consciousness and it assumes an authoritative role, surpassing conceptions and attitudes
towards childhood of a certain group of people
or a community. Particularly on this basis childhood became important – due to its importance
of a spiritual world. Person’s links with it (both
individually and universally) became ‘clearer’
and they reflected subjectivity of a person, as a
representative of a certain culture.
Through the subjectivity of childhood cognition, a conflict between the phenomenological essence of childhood and the subjectivity of culture
itself became more evident. Subjectivity through
the cognition of the phenomenon of childhood
reveals the equality of different cultures and respect for them; however, the cognition of subject
reveals an inevitable cultural confrontation: a
subject is the proclaimer of the previous culture,
while he / she has to perceive the essence of childhood in a new culture. Therefore, a subject perceived the essences of childhood as those which
existed in his / her experience and he/she does not
relate them to newly discovered ones. Therefore,
these secondary essences of childhood supposedly lose the authority, because they previously
existed in culture. As Asmolov (Асмолов, 1996)
points out, the phenomenological essence of
childhood is not only the truth perceived by a discoverer, but a cultural context, an objective truth
through which childhood cognition usually takes
place. However, without subjective authority it is
always insufficient.
According to phenomenology, childhood perception and explanation processes include not only
searches of essences of childhood, but methods,
helping to reveal as many meanings as possible as
well. Its basis consists of polyphonic interpretation paradigm of the ‘subject–object’ experience.
Childhood phenomenon is interpreted (Brimm,
1994; Caldwell, 1990) as a meaning common for
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reikšmių pripažinimo (ankstyvųjų intelektinių
veiksmų lavinimo), iki vaikystės fenomeno,
kaip socialiai išvystyto ir savaiminę socialinę,
kognityvią ir kultūrinę reikšmes turinčio periodo. Jos suvokimą sąlygoja ypatingo išgyvenimo
struktūros bei intelektualios intuicijos, kurių pagrindas – įsižiūrėjimas į vaikystės esmę. Cole
(1996) nuomone, pagrindinis esmių suvokimo
požymis – indukcija, kai iš vienetinių patirties
momentų ir situacijų formuojasi visuma, o jos
mąstymas – reflektuojantis ir diskursyvus.
Vaikystės fenomeno socialinio-kultūrinio
diskurso sklaida
Vaikystės fenomenas gali būti suvokiamas
kaip realios sąveikos su ja socialinis-kultūrinis kontekstas, todėl jos esmė priklauso nuo
suvokiančiojo gebėjimo įsiskverbti į prasminį
vaikystės pasaulio kontekstą, išliekant išgyvenamojo pobūdžio sąveikai bei gebėjimui kurti
prasminius, vertybinius tekstus, pereinančius
į suvokiančiojo patyrimą. Todėl įvyksta reikšmių transformacija bei kuriamos naujos transformacijos. Subjektyvusis vaikystės žinojimas,
išsamiai neapibrėžiant suvokimo objekto ir
paliekant subjektą kaip prasminį žinojimą, yra
procesas ir būsena, atspindinti žinojimo nuolatinio persitvarkymo galimybes (Фельдштейн,
1996, p. 17). Vaikystės fenomenologinio suvokimo metodologija yra ir tolesnio žinojimo
prielaida, nes būtent dėl „proto heroizmo“ atsiveria galimybės suvokti vaikystę kaip socialiai visavertį periodą ir taip „atvesti į protą pasiklydusią žmoniją“ (Кудрявцев, 1990, p. 12).
Įvyksta tiesų ir idėjų, turinčių bendrą, visuotinį,
socialinį, kognityvųjį reikšmingumą, išgyvenimas, vertinant šį procesą kaip nepertraukiamą,
visuminį, tam tikrą struktūrą turintį esmių ir
sampratų srautą.
Kategorijos „vaikas“, „vaikystė“ ir „ugdymas“ dabartinėje lietuvių pedagogikoje yra
nepakankamai analizuojamos kaip universalios
naujojo visuomenės kritinio mąstymo suponuotos kategorijos. Dažniausiai jos yra interpretuojamos tik kaip tolimoji, vertybinė ugdymo
perspektyva ir todėl nepereina į pedagoginį
mąstymą bei kasdienės suaugusiųjų sąveikos su
vaiku sritis. „Vaikas“ ir „vaikystė“ iki šiol dar
netapo pamatinėmis pedagogikos mokslo kategorijomis, kuriomis remiantis ugdymą, ypač

everyone and a socio-cultural phenomenon, having a certain cognition history of human cultural
processes. Its perception is characterized by the
movement of thoughts: from the complete negation of it (childhood – a socially useless period, a
child – not a human) to the partial acknowledgment of its meanings (the development of early
intellectual actions) to childhood phenomenon,
as a socially developed period, having cognitive
and cultural meanings. Its cognition is influenced
by a unique structural experience and intellectual
intuitions which are based concentrating on the
essence of childhood. According to Cole (1996)
the main characteristic of the cognition of essences includes induction when singular experience
moments and situations form the entirety and its
thinking is a reflective and discursive.

Socio-cultural discourse distribution of
childhood phenomenon
Childhood phenomenon may be understood
as a real interaction with a socio-cultural context,
therefore its essence depends on a perceiving person’s ability to infiltrate a meaningful context of
the childhood’s world by retaining the interaction of experience as well as the ability to create
a meaningful, valuable text, transferring to the
experience of a perceiving person. Therefore, the
transformation of meanings takes place and new
transformations are being created. The subjective
childhood knowledge, by not thoroughly defining
an object of cognition and by leaving a subject as
a meaningful knowledge, is a process and state,
reflecting the abilities of constant reconstruction
(Фельдштейн, 1996, p. 17). The methodology of
the phenomenological perception of childhood
is the presumption of further knowledge due to
the fact ‘the horizon of mind’ gives opportunities to perceive childhood as a socially complete
period and therefore ‘bring lost humanity to reason’ (Кудрявцев, 1990, p. 12). The experience
of truths and ideas, having a common universal,
social and cognitive significance takes place by
evaluating this process as continuous, universal
and having the flow of essences and conceptions
with a certain structure.
‘Child’, ‘childhood’ and ‘education’ categories in contemporary Lithuanian pedagogy have
not been sufficiently analyzed as universal categories of a new critical thinking. They are usu-
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ankstyvosios vaikystės, būtų galima orientuoti
į šio periodo charakteristikas bei vaiko socialinę, kultūrinę situaciją vaikystės periodu. Iki šiol
Lietuvos pedagogikoje „vaikas“ ir „vaikystė“
tebėra tik deklaratyvaus pobūdžio kategorijos.
Dėl šios priežasties ankstyvasis institucionalizuotas vaikų ugdymas neįgyja pakankamo filosofinio, pedocentrinio pagrindo ir apsiriboja tik
atskirų moderniųjų technologijų taikymu.
Vakaruose, ypač JAV, ankstyvasis vaikų
ugdymas institucijose grindžiamas socialiniukultūriniu požiūriu į vaiką kaip į individą ir
rūpinimąsi jo individualybės raiškai būtinos
aplinkos sudarymu. Ankstyvasis vaikų ugdymas
ikimokyklinėse įstaigose yra grindžiamas tomis
socialinėmis filosofinėmis idėjomis, kurios atskleidžia vaiko, kaip individo ir kaip socialinės
grupės nario, gyvenimo bei socializavimo(si)
sąlygų įvairovę nuolat besikeičiančių įvykių,
reiškinių ir situacijų kontekste. Toks sisteminis
požiūris sieja tiek mokslines, tiek ir empirines,
socialines-edukacines dabartinės edukologijos
pedocentrines nuostatas vaikų ir jų gyvenimo
šiandieninėje sudėtingoje socialinėje-kultūrinėje tikrovėje bei jos sąlygų įvairovėje atžvilgiu.
Dėl šių procesų įtakos XX a. pabaigoje atsirado naujas socialinis ir edukacinis vaiko ir
vaikystės vaizdinys, kurį McLaughlin pavadino
„visuminiu“ (1996, p. 203). Jo pagrindą sudaro
asmeninės suaugusių žmonių vaikystės patirties
peržiūra, kuri tampa net mentalinio domėjimosi
objektu. Ryškus suaugusiųjų (tėvų ir pedagogų)
noras ieškoti šios patirties įprasminimo vaikų
ugdymo procesuose, remtis naujomis pagrindinėmis vaikystės charakteristikomis, žyminčiomis ankstyvąsias vaiko socialines ir kognityvias
galias, jo gebėjimą savarankiškai ir aktyviai pažinti pasaulį. McLaughlin (1996) visa tai interpretuoja kaip prielaidą suaugusiųjų tradicinėms
sampratoms apie vaikų ugdymą peržiūrėti, nes
„žmonės, kurie buvo senųjų vaizdinių ugdytojai,
patyrė tiek mokslininkų, tiek ir politikų kritiką“
(1996, p. 201). Amerikiečių socialinės-kultūrinės psichologijos atstovas Cole (1996) pažymėjo, kad dabartinei epochai ir laikmečiui būdinga
tai, jog ankstyvasis vaiko ugdymas tampa ta arena, kurioje susiduria senųjų ir naujųjų vaiko ir
vaikystės vaizdinių bangos. Visa tai dažniausiai
veikiama ne tik naujųjų psichologinių ir edukologinių atradimų, bet ir realiosios visuomeninio

ally interpreted as a distant, valuable perspective
and therefore do not make transition to everyday
spheres of adult interactions with children. ‘Child’
and ‘childhood’ still have not become fundamental categories of pedagogic science which would
serve to orient education, especially for children,
towards characteristics of this period as well as a
child’s social, cultural situations in the childhood
period. Up till now Lithuanian pedagogy treats
the terms ‘child’ and ‘childhood’ as declarative
categories. Due to this reason the institutionalized
children education does not acquire a sufficient
philosophical and paedo-centric basis and applies
only a limited number of modern technologies.
In the West, especially in the USA, early childhood education in institutions is based on sociocultural approach to a child as an individual and
there is an attempt to create necessary conditions
for the expression of the individuality of a child.
Early children education in preschool institutions
is based on those social and philosophical ideas
which reveal the diversity of life and socialization conditions of a child, as a member of social
group, in the context of changing events, phenomena and situations. Such systematic approach relates both scientific, empirical, socio-educational
paedo-centric provisions in terms of children and
their life in a difficult socio-cultural reality as well
as its conditions.
Due to the influence of such processes a new
social and educational image of child and childhood emerged at the end of the 20st century which
McLaughlin called ‘total’ (1996, pg. 203). Its basis includes the review of personal experience of
adults’ childhood which becomes the object of
mental interest. There is a strong desire of adults
(pedagogues and parents) to find actualization of
such experience in educational processes, use new
general childhood characteristics, marking early
social and cognitive powers of a child, his/her
ability to independently and actively discover the
world. McLaughlin (1996) interprets all of this as
a presumption to review traditional conceptions
of children education due to the fact that ‘people
who were educators of old images experienced
criticism both from scientists and politics (1996,
p. 201). A representative of American socio-cultural psychology, Cole (1996), noted that the current epoch is characterized by the fact that early
children education becomes the arena where new
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gyvenimo praktikos, kurioje vaikai pradeda
užimti kas kartą vis svarbesnį socialinį statusą,
nes dalyvauja kartu su suaugusiais žmonėmis
kurdami demokratinę kultūrą, o jos pagrindinis
principas – kultūrinio ir psichinio vaiko kitoniškumo tolerancija.
Dėl naujojo socialinio-filosofinio požiūrio
į vaikų ugdymą, kaip ir į visas kitas sparčiai
besikeičiančias žmonių socialinio gyvenimo
sritis, įvyksta esminė anksčiau vaikų ugdymo
institucijose (ir visų pirma – šeimoje) vyravusių krypčių peržiūra, ugdymas vaikystėje vis
labiau kreipiamas ne į suaugusiųjų, bet į vaikų
kultūros pasaulį ir iš empirinės srities pereina į
mokslinę.
Šiomis sąlygomis stereotipiniai, laikmečio
neatitinkantys vaiko ir vaikystės bei ugdymo
provaizdiniai, vyraujantys suaugusiųjų mąstyme, tampa reikšmingi tik praeities analizei ir
sieja visuomenės kultūrinės raidos istoriją žmogaus ugdymo procese per dabarties ir praeities
paradigmas.
Toffler (1997, p. 184) nurodo lemiamą pedagogo vaidmenį visuomeninių antropokultūrinių sampratų kaitos procesuose, nes, jo nuomone, būtent pedagogas ir yra tas žmogus, nuo
kurio profesinio mąstymo priklauso visuomenės mąstymo pokyčiai. Vaikų ugdymo įstaigos,
jų pedagogai turi nuolatos peržiūrėti ugdymo
ideologiją, formuoti ją pagal tuos vaizdinius,
kurie atspindi dabar egzistuojančią visuomenės
pasaulėžiūrą. Švietimas ir ugdymas yra ne tik
vaiko asmenybės raidą lemiančios jėgos, bet ir
naujos sociokultūros kūrimosi pagrindas. Todėl
pedagogui, realizuojančiam šią misiją, tenka
nuolatos tikrinti tuos vaiko ir vaikystės vaizdinius, kurie yra anksčiau susiformavę jo mąstyme; būti nuolat pasirengusiam juos pertvarkyti,
kad atitiktų tuos etalonus, kurie atsiranda dėl
visos visuomenės edukacinės, kultūrinės raidos
ir besikeičiančių pedagoginių žinių pobūdžio.
Vaikystės fenomenologinė samprata ir
pedagoginio žinojimo virsmas
Amerikiečių sociologas Blackledge (1989,
p. 11) svarbiu naujojo pedagoginio mąstymo
bruožu laiko požiūrį į vaiką kaip į individualybę dabar, atsisako siekio lyginti vaiką su kitais,
juolab su suaugusiais žmonėmis ir jų galimybėmis. Pedagogui, Blackledge nuomone, pravartu

and old waves of children images clash. All of this
is usually affected not only by new psychological
and educational discoveries, but by real public life
practice where children get a more important social status due to the fact that they participate, together with adults, in the creation of a democratic
culture whose main principle includes tolerance
of cultural and mental otherness of a child.
Due to a new socially-philosophical approach
to children education as to any other rapidly
changing social spheres of human life, there is
an essential review of previous prevailing directions in children education institutions (especially
families), education in childhood is more directed
towards the cultural world of children, rather than
adults and it makes a transition from the empirical
sphere to scientific.
Under such conditions, pro-images which do
not correspond to the period as well as child and
children education become apparent only for the
analysis of the past and relate the history of public
cultural development in the educational process
through current and past paradigms.
Toffler (1997, p. 184) indicates a crucial role
of a pedagogue in the process of the change of
anthropocultural conceptions due to the fact that a
pedagogue in particular is a person whose professional thinking influences the changes of public’s
thinking. Children education institutions and their
pedagogues have to constantly review educational
philosophy and according to it form those images
which reflect the current worldview of a society.
Education is not only the strength affecting the
development of a child’s character, but also the
basis for the development of a new socio-culture.
Therefore, a pedagogue implementing this mission has to always check those images of a child
and childhood which were previously formed in
his thinking; a pedagogue also has to be always
ready to restructure them so that they would meet
those standards which emerge due to the nature
of public education, cultural development and
changing knowledge of a pedagogue.

The phenomenological childhood
conception and the transformation of
pedagogic knowledge
An American sociologist Blackledge (1989,
p. 11) believes that the most important characteristic of a new pedagogical thinking is the approach

Audronė Juodaitytė
Vaikystės fenomenologinio diskurso sklaida pedagogikoje: nuo mistikos į realybės refleksiją

savo dėmesį sutelkti į tas vaiko asmenybės galias, kurios yra nuspalvintos vaikystės, kaip universalaus žmogaus gyvenimo ir raidos periodo,
esminių charakteristikų: smalsumo, tiesioginio
ir nuoširdaus bendravimo, pasitikėjimo suaugusiuoju, siekimo nestandartiškai veikti įvairiose situacijose, kurti, eksperimentuoti ir kt.
Vaikystės apibūdinimas žmogaus individualios raidos procesuose (ontogenezės prasme)
dažniausiai siejamas su brandos samprata ir,
visų pirma, su „socialine branda“, kuri interpretuojama kaip psichinės, o ne socialinės-kultūrinės raidos sąlygota pasekmė (Fagor, 1980;
Frede, 1995). Socialinė branda ne visada siejama su vaiko, kaip socialinio individo, tapsmo
procesais vaikystėje ir apibūdinama remiantis
amžiaus tarpsnių charakteristikomis.
Filogenezės prasme vaikystė dažniausiai
yra apibūdinama kaip visiems žmonėms būdingas periodas, kurio negalima išvengti ir kuriame
pasireiškia universalieji, socialiniai kognityvieji
ir kultūriniai žmogaus bruožai (Frede, 1995, p.
27). Tačiau ir šio pobūdžio apibūdinimai akcentuoja vaikystės periodo universalius darinius,
todėl jie „uždengia“ socialinės-kultūrinės raidos vaikystėje specifiškumą.
Vaikystė apibūdinama remiantis vaiko,
kaip asmenybės, samprata. Tačiau, kaip teigia
Zenkovskij (Зенковский, 1996), vaiko apibūdinimas yra viena iš sudėtingiausių psichologijos ir pedagogikos mokslo problemų, nes
vaikystėje vykstantys socialiniai kognityvieji
procesai yra suvokiami kaip patys bendriausi
ir todėl nublanksta vaiko asmeninio, socialinio kognityvaus patyrimo klausimai. Feldštein
(Фельдштейн, 1996, p. 48) teigimu, vaiko
asmenybė dažniausiai apibūdinama remiantis
bendrosiomis vaikystės periodo sampratomis,
savaime priskiriant jai ir „nebrandžios“ statusą.
Tuomet vaikas suvokiamas nurodant jo skirtumus nuo suaugusiųjų, dažniausiai – išorinius,
fizinius, rečiau – psichinius, sociokultūrinius.
Todėl dažnai išskiriamos tik tos vaiko asmenybės savybės, kurios reikšmingos suaugusiųjų
bendruomenei.
Suvokiant vaikystės periodą istorinėmiskultūrinėmis prasmėmis kaip socialiai nevisavertį, iškraipoma jo esmė, suaugusiųjų ir vaikų
ugdymo santykiai grindžiami racionalumo,
naudingumo, o ne vertybiniais, kultūriniais

to a child as an individuality. The author refuses to
compare a child to others, especially to adults and
their abilities. According to the author the attention should be directed towards those strengths of
a child’s character which are colored by essential
characteristics of childhood as a universal period of human life and development. Such characteristics include: curiosity, a direct and sincere
communication, trust in adults, the seeking to act
unconventionally in various situation, to create,
experiment etc.
The description of childhood in the processes
of individual development of a person (in terms
of ontogenesis) is often related to the conception
of maturity and most importantly with ‘social
maturity’ which is interpreted as a mental, rather
than socio-cultural consequence of development
(Fagor, 1980; Frede, 1995). Social maturity is not
always related to a child’s, as a social individual,
processes of becoming and is described by using
characteristics of age spans.
In a phylogenesic sense childhood is often described as a period common for everybody which
cannot be avoided and which has universal, social cognitive and cultural traits of people (Frede,
1995, p. 27). However, such descriptions stress
universal derivatives of the childhood period and
therefore they ‘suppress’ the specificity of the socio-cultural development in childhood.
Childhood is described by using the conception of a child as an individual. However, as Zenkovsky (Зенковский, 1996) states, the description
of a child is one of the most difficult psychological
and pedagogical problems due to the fact that social cognitive processes taking place in childhood
are perceived as the most common and therefore
questions regarding a child’s personal and social
cognitive experience become irrelevant. According
to Feldshtein (Фельдштейн, 1996, p. 48) a child’s
personality is often described on the basis of general conceptions of the childhood period, attributing the status of ‘immature’ to it as well. Then a
child is perceived by indicating his/her differences
from adults, usually – appearance and physical,
less often – mental and socio-cultural. Therefore,
only those traits of children are highlighted which
are important for an adult community.
By perceiving the childhood period in a historical-cultural sense as a socially inferior, its
essence is distorted while education relations of
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principais. Šiuo atveju vaikas vaikystės periodu
tampa vertingas tik kaip potencialus suaugusysis, o branda suvokiama kaip natūrali ir dėsninga raidos pasekmė. Kaip aiškina Kudriavcev (Кудрявцев,1993), vaikystę suvokiant kaip
amžiaus tarpsnį, svarbus tik normos vaizdinys,
kurios reikia siekti orientuojantis į suaugusiųjų mąstymą bei elgseną, nes būtent suaugusieji
yra socialiai reikšmingi subjektai (p. 73). Šitaip
suprantant jau vaikystėje projektuojama socialiai būtinų suaugusiam žmogui savybių visuma
ir jos, tapdamos vertybiniu socialinės brandos
etalonu, „paslepia“ vaiko galimybes ir asmenybės raiškos įvairovę dabar. Suvokiant vaikystės
esmę tik per suaugusio žmogaus brandos apibūdinimus, atmetamas ir natūralus žmogaus
raidos cikliškumas, ir vaikystės, kaip visuminio
socialinio-kultūrinio reiškinio, prasmė.
Remiantis istoriniu ir kultūriniu vaikystės
periodo apibūdinimu pedagogikoje aiškinamasi,
kas sudaro vaikystės, kaip pirmojo žmogaus gyvenimo periodo, socialinę ir kultūrinę esmę. Atsakant į šį klausimą, mėginama paneigti psichofiziologinį ir vienpusį vaikystės, kaip amžiaus
tarpsnio, apibūdinimą, kuris papildė pedagogiką vaikystės, kaip „laikino“, todėl ir socialiai
nepakankamai reikšmingo, periodo suvokimu.
Šiuolaikinio ugdymo tobulinimo problemos
nėra siejamos tik su paskiromis socialinėmis ar
psichinėmis vaikystės periodo charakteristikomis, o su jų visuma, kurių tarpusavio sąsajos ir
sklaida žymi vaikystės periodo socialinį-edukacinį reikšmingumą.
Vaikystės suvokimas pedagogikoje yra sąlygotas jos sampratų visuomenėje, bendros suaugusiųjų santykių su vaikais kultūros. Todėl ir
Vakarų Europos bei JAV šiuolaikinėje pedagogikoje istorinė-kultūrinė vaikystės apibūdinimo kryptis dar nėra itin ryški. Kaip teigia Cole
(1996), ji tebesiekia jos pradininko Vygotskio
(Выготский, 1984) psichologinės mokyklos
idėjų lygmenį. Vaiko ir vaikystės sampratas,
būdingas dabartinės Europos pedagogikai,
Prancūzijos mokslininkė ir švietimo politikė
Dalto įvardijo kaip prasilenkiančias su dabarties
kultūra ir atspindinčias vaikystę vertinant kaip
„nuolatos egzistuojančią kultūrų praeitis–ateitis prolepsę“ (1995, p. 129). Ji taip pat nurodo
esminį stereotipą, neigiamai veikiantį vaikystės
periodo istorinį-kultūrinį interpretavimą, – vaiko

adults and children are based on rationality and
usefulness, rather than the principles of value and
culture. In this case a child in the childhood period
becomes valuable only as a potential adult, while
maturity is perceived as a natural consequence of
development. As Kudriavcev (Кудрявцев, 1993)
explains, by perceiving childhood as an age span,
the image of norm is important which should be
sought by orienting towards adult thinking and
behaviour due to the fact that adults in particular are socially important subjects (p. 73). This
means that the entirety of socially necessary
traits for adults, projected in childhood become
the standard of ‘maturity’ and ‘hide’ the diversity
of a child’s expression ability as well as his/her
possibilities. By perceiving the essence of childhood only through descriptions of the maturity of
adults, there is rejection of both cyclical nature
of human development and the meaning of childhood as a socio-cultural phenomenon.
In accordance with historical and cultural
description of the childhood period, pedagogy
explores what is included in social and cultural
essence of childhood as the first period of human life. By answering this question there is
an attempt to negate psycho-physiological and
one-way description of childhood as an age span
which complemented pedagogy with a notion of
childhood as ‘temporary’ and therefore socially
insignificant. Problems of the improvement of
contemporary education are not related only to
certain social and mental characteristics of childhood, but rather to their entirety whose mutual
links and interactions stress the socio-educational
importance of the childhood period.
The perception of childhood in pedagogy is
influenced by its conception in a society as well
as by general culture of the relations between
adults and children. Therefore, in Western Europe and the USA the historical-cultural direction
of childhood description is not very evident. As
Cole (1996) states, it reaches the level of ideas
of a psychological school proposed by Vygotsky
(Выготский, 1984). Dalto (1995, p. 129) believes
that the conceptions of child and childhood which
are the characteristic of the contemporary European pedagogy are irrelevant in a contemporary
culture and reflect childhood by evaluating ‘constantly existing cultural past–future prolepsis’.
She also points out the essential stereotype, nega-
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savybių iškraipymą vaikystėje ir jų prilyginimą
suaugusiojo savybėms, kurios yra tarsi etalonas,
padedantis „vaikui atsisakyti vaikystės, kaip šio
amžiaus tarpsnio jam primestų socialinių kognityviųjų nepatogumų“ (Dalto, 1995, p. 130). Jos
nuomone, vaikystės periodo apibūdinimais vėl
grįžtama prie psichogenetinių amžiaus tarpsnio
charakteristikų, vaikystė suvokiama kaip periodas, esantis „iki žmogaus socialinės-kultūrinės
brandos“ (Dalto, 1995, p. 131).
Būtina atsisakyti požiūrio į vaikystę kaip į
„laikiną“, kaip į rengimosi tolesniam gyvenimui
periodą bei interpretuoti kaip savaiminę ugdymo vertybę. Ypač svarbus pedagogui vaikystės
sampratų situacinis ir kultūrinis kontekstas,
kuris realizuojamas ugdymo procesuose nuolat sąveikaujant su vaikystės prasmėmis. Todėl
pedagogo sąveika grįsta vaikams reikšmingais
įvykiais, išgyvenimais. Šio ugdymo kryptis
nuolat sąveikauja su pedagoginio, rekonstruktyvaus mąstymo paradigma, jai pritaria, plėtoja
ugdymą kaip vaikų socialinio gyvenimo projektą, kaip konkrečią jų gyvenimo situaciją, kuri
modeliuojama remiantis vaikų patirtimi.
Išvados
1. Istorinio-kultūrinio požiūrio į vaikystę stoka
socialiniuose moksluose sąlygojo jos, kaip
nepakankamai reikšmingo visuomenės kultūros procesuose reiškinio, sampratas. Šis
interpretavimas perėjo į pedagogiką, todėl
vaikystė joje dažnai grindžiama mitologizuotomis sampratomis, kurių pagrindą sudaro „archetipai“, kaip praeityje buvę vaizdiniai, dabar tapę jau nereikšmingi, nes netekę savo ankstesnio turinio. Tačiau būtent
jie ir tampa suaugusiesiems tam tikrais jų
„vidinės kontrolės mechanizmais“ bendraujant su vaikais. Būdingas dvejopas vaikystės
mitologizavinas – vaikystė suvokiama kaip
dabar nepakankamai reikšmingas periodas
ir grindžiama „paseistiniu“ mąstymu, prisirišimu prie praeityje egzistavusių neigiamų
jos vertinimų, net ir ryškėjant visuomenėje
kitokiam, t. y. pozityviam, požiūriui į vaiką,
jo savarankiškos raiškos galimybes. Kitas
mitas yra sąlygotas „prolepsės“, kai vaikas
suvokiamas tik per praeities ir ateities kultūrų sankirtas, nesiorientuojant į jo situaciją
dabartyje ir todėl vaikystės periodas inter-

tively affecting historical-cultural interpretation
of childhood, ‒ distortion of a child’s attributes
in childhood and their comparison to attributes
of adults which are the standard, helping ‘a child
to decline childhood as social cognitive inconveniences imposed on him/her in this age span’ (Dalto, 1995, p. 130). According to her, by defining
the childhood period there is a return to psychogenetic characteristics; childhood is perceived as
a period ‘before a socio-cultural maturity of a person’ (Dalto, 1995, p. 131).
There is a necessity to waive such approach
to childhood which treats it as ‘temporary’ or a
preparation for a later period of life. Childhood
should be interpreted as the educational value.
Situational and cultural context of childhood conceptions is particularly important for a pedagogue.
This context is implemented in the educational
process by constant interactions with childhood
meanings. Therefore, the pedagogue’s interaction
is based on a child’s important events and experiences. Such direction of education constantly
interacts with a pedagogue’s reconstructive thinking paradigm, complements it and develops education as a project of social life, a concrete life
situation which is modelled according to children
experience.
Conclusions
1. The lack of historical-cultural approach to
childhood in social sciences affected the conception of it as an insignificant phenomenon
of public cultural processes. Such interpretation made a transition to pedagogy which
often treats childhood as a mythological conception whose basis consists of ‘archetypes’
as past images which are no longer significant, since they lost their previous content.
However such images in particular become
certain ‘inner control mechanisms’ for adults
in the communication with children. There is
a dual mythologization of childhood – childhood is now perceived as an insignificant
period, based on ‘paseistic’ thinking and the
attachment to negative evaluations of it in the
past, even with the emergence of a positive
approach to a child and his / her abilities to an
independent self-expression. The other myth
is influenced by ‘prolepsis’ when a child is
perceived only at the intersection of past and
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pretuojamas tik kaip reikšmingas rengiantis
būsimam gyvenimui.
2. Vaikystės fenomenologinis diskursas padeda atskleisti jos esmę – vaikystė išryškėja
kaip daugiasluoksnis reiškinys, svarbus
šiuolaikinei ugdymo teorijai ir praktikai.
Remiantis vaikystės fenomeno reiškiniu pedagogikoje galima išplėtoti fenomenologinę
kryptį, o ja pasiremiant realizuoti teorijos ir
praktikos vienovę. Fenomenologinė vaikystės samprata įprasmina pedagogų (kaip suaugusiųjų) sąveiką su vaikyste kaip ugdymo
tikrovės reiškiniu, per kurios pedagogines
rekonstrukcijas ji vėl įgyja naujų reikšmių.
Dėl to įmanoma keisti pedagogų požiūrį į
ugdymą vaikystėje kaip turtingą šiuolaikinėmis pedagoginėmis prasmėmis procesą, į
vaikystę kaip visavertį žmogaus gyvenimo
periodą, pasižymintį esminėmis (socialinėmis, pedagoginėmis, kultūrinėmis) charakteristikomis, ir konstruoti ugdymą kaip
procesą, reikšmingą pačiam vaikui – kaip
besimokančiajam.
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future cultures, without the orientation towards his / her current situation which means
that the childhood period is only significant as
the preparation for the future life.
2. Phenomenological discourse of childhood
helps to reveal its essence – childhood become more evident as a multilayer phenomenon, important for the contemporary educational theory and practice. By using phenomenological childhood phenomenon it possible
to develop phenomenological direction in
pedagogy that would help to implement theoretical and practical unity. The conception of
phenomenological childhood actualizes pedagogues’ (as adults) interaction with childhood
as phenomenon of educational reality, through
whose pedagogical reconstruction it again acquires new meanings. Due to this it is possible
to change a pedagogue’s approach to childhood education as a pedagogically rich process and to consider childhood as a complete
period of human life, having essential (social,
pedagogical and cultural) characteristics as
well as to construct such education process
which is interesting for a child as a learner.
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JAUNIMO TOLERANCIJOS
YPATUMAI PILIETINIO UGDYMO
KONTEKSTE
Anotacija
Straipsnyje aptariamos tolerancijos skatinimo mokyklinėje aplinkoje galimybes. Darbo
uždaviniai: 1) nustatyti tolerancijos tyrimo metodus; 2) apibrėžti pilietinio ugdymo ir filosofijos esmę; 3) atrasti didaktinį pagrindą ir pedagoginius metodus tolerancijai skatinti, remiantis integruoto mokymosi apie pilietinį ugdymą
pagrindinėje mokykloje metodu.
Šiame darbe aiškinama, kaip praktiškai pedagoginiu lygmeniu mokytojai gali padėti vaikams geriau suprasti toleranciją, pabrėžiant, kad
tolerancijos sąvoka yra įvairiapusė. Siekiant išnagrinėti pagrindines tolerancijos mokykloje
problemas, labai svarbu remtis tarpdisciplinine,
holistine ir sisteminga pedagogine prieiga. Be
to, negalima pamiršti, kad vaikų tolerantiškas
požiūris pradedamas formuoti šeimoje.
Prasminiai žodžiai: pilietinis ugdymas,
diskriminacija, pagrindinė mokykla, moksleivis, tolerancija.
Tolerancijos svarba mažinant
diskriminaciją
Gyvendama ne tik įvairiapusėje ir universalioje, bet ir demokratinius pamatus turinčioje
Europoje, naujoji karta turi būti pasiruošusi priimti skirtingus žmones, gerbti įvairovę ir būti
tolerantiška. Tolerancija – gebėjimas dirbti kartu siekiant išmokti priimti priešingas vertybes.
Ji atspindi žmonių patirtį, kultūrą ir temperamentą. Žmonės toleranciją išreiškia skirtingai,
tai lemia auklėjimo šeimoje tradicijos, indi-

YOUTH TOLERANCE
CHARACTERISTIC IN THE
CONTEXT OF CIVIC EDUCATION
Abstract

The goal of the publication is to actualize the
possibilities of promoting tolerance at schools. The
objectives are: (1) to determine the research methods of existing tolerance; (2) to determine the nature of civic education and philosophy; and (3) to
find the didactic basis and pedagogical methods to
promote tolerance through the integrated learning of
civic education content in lower secondary school.
To achieve the goal, the authors used theoretical and empirical research methods to analyze the
importance of tolerance and find an explanation
definition of civic education.
Experimental research methods and data
processing methods were used to analyze the existing pedagogical reality in the context of the lower
secondary student understanding of tolerance.
The publication shows one of the ways that
teachers can provide student understanding of tolerance at the practical pedagogical level. But at the
same time, it should be noted that the concept of
tolerance is versatile. In order to provide important
issues of tolerance in schools, it is very important to
apply an interdisciplinary and holistic systemic pedagogical approach. At the same time, however, students’ attitudes toward tolerance issues are formed
firstly in the family.
Keywords: civic education, discrimination,
lower secondary, school, student, tolerance.

The importance of tolerance in the
process of reducing discrimination

Living in Europe, which is a multi-faceted and
versatile environment, but at the same time based on
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viduali patirtis, kultūrinė aplinka ir tradiciniai
papročiai. Ugdydamas(is) toleranciją, žmogus
tobulina savo emocinį intelektą ir formuoja
individualią asmenybę. Tolerancija, jeigu suvokiama kaip pagarba įvairovei, padeda taikiai
sugyventi skirtingoms etninėms grupėms ir
ugdyti(s) individualius gebėjimus. Tolerancijos
tyrėjai G. Corneo ir O. Jeanne (2009) pabrėžė,
kad žmogus yra tolerantiškas, jeigu turi tam
tikrą įvairių veiksnių (šeimos, socializacijos,
socialinės-ekonominės situacijos, vyriausybės
politikos) suformuotą vertybių sistemą. Tuo tarpu latvių tyrėjai J. Osis ir L. Ose (2006) išskyrė
konkrečius individualios tolerancijos bruožus,
kurie skatina žmones aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime ir psichologiškai paruošia
juos būti tolerantiškus, kad susidūrę su jiems
neįprastais dalykais, gebėtų deramai elgtis. Šie
bruožai yra:
• asmenybės stabilumas;
• empatija – įsijautimas į kito asmens emocinę būseną;
• skirtingas mąstymas – gebėjimas su įprastomis užduotimis susidoroti neįprastais būdais;
• lankstus elgesys – mokėjimas keisti taktiką
ir veiksmus priklausomai nuo situacijos;
• socialinė veikla – individualūs poelgiai,
skatinantys konstruktyvius santykius bendruomenėje (ten pat, p. 16).
1995 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja kartu su visomis valstybėmis narėmis priėmė Tolerancijos principų deklaraciją, kurioje
teigiama, kad ,,mūsų skirtingos pasaulinės kultūros kilnumas ir jos priėmimas yra žmogaus
išraiškos forma ir būdas. Toleranciją ugdo žinojimas, atvirumas, bendravimas, minties, sąžinės
ir įsitikinimų laisvė. Tolerancija yra skirtumų
harmonija. Tai yra ne tik moralinė pareiga, bet
ir politinis bei teisinis reikalavimas. Tolerancija – aktyvus požiūris, kurį formuoja visuotinės
žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės ir pagarba kitiems. Tai atsakomybė puoselėti žmogaus
teises, pliuralizmą (įskaitant ir kultūrinį pliuralizmą), demokratiją ir įstatymų laikymąsi.
Kiekvienas žmogus turi teisę elgtis pagal savo
įsitikinimus ir išlaikyti savo tapatybės individualumą, tačiau nevalia negerbti kitų žmonių skirtingos nuomonės, išvaizdos, padėties, kalbėjimo
manierų, elgesio ir vertybių“ (UNESCO, 1995,

the democratic foundations, a new generation must
be prepared to accept differences, respect the diversity, and be tolerant. Tolerance is the ability to work
together to accept opposite values; it reflects the human experience, culture and temperament. People
have different expressions of tolerance. Here the
upbringing in an individual’s family, his/her experience and the existing cultural environment as well as
cultural traditions must be taken into account. The
development of human emotional intelligence as
well as the formation of personality have been promoted through the multi-faceted process of tolerance
formation. Tolerance as a respect towards diversity
can contribute to the peaceful coexistence of different ethnic groups and to the promotion of individual
self-realization. The researchers in the field of tolerance (Giacomo Corneo and Olivier Jeanne) have emphasized that the individual is tolerant if he/she has
a certain value system formed by the interactions of
various factors: family, socialization, socio-economic situation, and government policy (Corneo, Jeane,
2009). Meanwhile, the Latvian researchers Osis and
Ose (2006) have noted a particular individual tolerance criterion that encourages active civic position
and the individual’s psychological readiness to be
tolerant in order to create a positive interaction when
a person faces a difference:
• stability of personality;
• empathy – an adequate picture of what is happening in the other person's inner world;
• divergence of thinking – the ability to deal with
ordinary tasks in an unusual way;
• flexibility of behavioural models – the ability,
depending on the situation, to change tactics and
the operational situation;
• social activity - individual action to support constructive relations in the community
(Osis, Ose, 2006, p. 16).
In 1995 a statement of the principles of tolerance
was accepted by the United Nations General Assembly as well as the all the United Nations Member
States defining tolerance as: “the dignity and the acceptation of our diverse global culture – it is the form
and the way of expression for a person. Tolerance is
promoted by knowledge, openness, communication
and freedom of thought, conscience and religion.
Tolerance is the harmony in difference. This is not
only a moral obligation but also a political and legal
requirement. Tolerance is an active attitude resulting
from the universal human rights and fundamental
freedom and respect towards the others. Tolerance
is a responsibility that upholds human rights, pluralism (including cultural pluralism), democracy and
the law. Every individual has the right to act in ac-
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p. 9–10). Tolerancija nėra tik abstrakti sąvoka
arba mokykloje aiškinamas dalykas. Priešingai, tolerancija – tai gyvenimo būdas, žmogaus
protinės egzistencijos atspindys ir jo gyvenimo
vertybių rezultatas.
Formuojantis asmenybei labai svarbu ugdyti toleranciją, nes ji padeda žmogui įgyti pilietinę kompetenciją. Pagrindinis vaidmuo ugdant
toleranciją turėtų būti priskiriamas šeimai. Tačiau, atsižvelgiant į dabartinę socialinę-politinę situaciją ir tėvų užimtumą, šeimos vaidmuo
skatinant toleranciją ir perduodant vertybes
naujai kartai mažėja. Vadinasi, nyksta komunikacija tarp žmonių, o šeimos nariai visiškai
nediskutuoja tokiomis temomis kaip žmogaus
atsakomybė ir pilietinis aktyvumas.
2014 m. rugsėjo mėn., siekiant nustatyti pedagogiškai tinkamus būdus tolerancijai skatinti
naudojantis tarpdisciplinine prieiga pilietiniam
ugdymui mokyklose tirti, buvo atlikta apklausa,
kaip jaunimas (devintos klasės mokiniai) suvokia ir ką galvoja apie toleranciją. Apklausoje
dalyvavo trys vienos Liepojos valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos devintokų klasės. Iš
viso apklausti 83 mokiniai: 47 proc. mergaičių
ir 53 proc. berniukų
Apklausos rezultatai rodo, kad tik 33,73
proc. jaunuolių su savo tėvais yra kalbėję apie
tai, kodėl svarbu būti atsakingu ir tolerantišku
piliečiu. 20,48 proc. respondentų šiuo klausimu
diskutavo su bendraamžiais.
Iš apklausos rezultatų galima spręsti, kokia
mokinių nuomonė apie skirtingas tolerancijos rūšis (1 pav.), suprasti tam tikras jaunimo tolerancijos suvokimo problemas ir pastebėti, kad mokiniai tolerantiškumą linkę vertinti neigiamai.

cordance with his/her beliefs, assuming the different opinion, appearance, situation, way of speaking,
behaviour and values of others, meanwhile keeping
his / her identity” (UNESCO, 1995, p. 9–10). Tolerance is not just an abstract concept or subject matter
taught at schools. It is a life style, a reflection of the
human mental existence and the result of an individual’s lifetime value.
Tolerance is an important aspect in the development of personality and one of the factors forming
an individual’s civic competence. The leading function in the promotion of tolerance should be taken by
the family. However, taking into account the current
socio-economic situation and busy parents, the role
of the family in promoting tolerance and transferring values to the new generation very often results
in the lack of communication. Thus, issues such as
individual responsibility and civic engagement have
not been discussed in families at all.
In September 2014, a survey was carried out to
identify the perceptions and attitudes of the tolerance of the youth (9th grade students) in order to find
pedagogically reasonable ways to promote tolerance
with an inter-disciplinary approach to civic education at school. The survey involved one of the pilot
bases from Liepaja comprehensive schools – students from three 9th grade classes. The total number
of respondents was 83 people, 47% of which were
girls and 53% boys.
The survey results show that only 33.73% of
young people have discussed with their parents the
importance of being a responsible and tolerant citizen. 20.48% of respondents have discussed this issue with their peers. The survey results (Figure 1)
also reflect the attitudes of students towards different
categories of tolerance, thus emphasizing a certain
range of problems and the negative trend of students` attitudes towards liberality.

Mano, kad
yra tolerantiški
skirtingai kitų skirtingai
žmonių nuomonei
Mano,
kad yra tolerantiški
kitǐ
Believe that they are tolerant towards different person’s point of view

žmoniǐ nuomonei

Mano, kad yra tolerantiški kitoms rasėms

Mano,
kad
tolerantiški
kitomsother
rasơms
Believe
thatyra
they
are tolerant towards
races
Mano, kad yra tolerantiški kitoms religijoms
Mano,that
kad
yraaretolerantiški
kitoms
religijoms
Believe
they
tolerant towards
a different
religion

1 pav. Mokinių požiūris į skirtingas tolerancijos rūšis (N = 83).

60,24%
50,60%
49,40%

Figure
1. Attitudes
of Ƴstudents
towards
differentrǌšis
categories
of tolerance (9th grade students’ survey
1 pav.
Mokiniǐ
požiǌris
skirtingas
tolerancijos
(N = 83).
results)

Jaunesnis amžius (33 metai ir mažiau)

25%
18%
21%
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Apklausa parodė, kad būtina skatinti toleranciją mokyklose ir peržiūrėti švietimo programų
turinį, kad jos būtų orientuotos į tolerantiškos
asmenybės formavimą(si). Mat norint užtikrinti
tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir išsaugoti taiką daugiakultūrėje visuomenėje, puoselėti toleranciją yra tiesiog būtina.
2012 m. Europos Komisija atliko Specialųjį
Eurobarometro tyrimą Nr. 393 (,,Diskriminacija Europos Sąjungoje 2012 m.“). Tyrimas, kuriame dalyvavo 26 222 respondentai iš įvairių
Europos Sąjungos valstybių narių, parodė, kad
70 proc. respondentų, t. y. du iš trijų europiečių,
turi draugų, kurių religinės pažiūros ar įsitikinimai skiriasi nuo jų pačių religijos, o 61 proc.
respondentų, t. y. trys iš penkių europiečių, turi
draugų, kurių etninė kilmė neatitinka jų etninės
kilmės šaknų. Reikia pabrėžti, kad etninė kilmė
ir toliau išlieka populiariausiu diskriminacijos
Europos Sąjungoje pavyzdžiu, nors tendencijos
šiek tiek pakito: 2012 m. etninę kilmę pabrėžė
56 proc. respondentų, o 2009 m. – 61 proc. (Europos Komisija, 2012, 118, 120). Tuo tarpu 58,4
proc. Latvijos piliečių etninius santykius savo
šalyje vertina patenkinamai, 22 proc. respondentų įsitikinimu, tie santykiai yra geri, bet 14,5
proc. mano, kad blogi (Latvijos universitetas,
2014, 296).
Diskriminacijos paplitimo tendencijos Europos Sąjungoje aiškiai skiriasi nuo šių tendencijų Latvijoje (2 pav.). Specialiojo Eurobaromentro duomenimis, Latvijoje dažniausiai diskriminuojama dėl amžiaus (sulaukus 55 metų)
(63 proc. respondentų) ir įvairių negalių (50
proc.). Toliau tęsiant diskusiją apie ryškiausius
Europos Sąjungos ir Latvijos tendencijų skirtumus, reikia paminėti, kad Latvijos respondentų
nuomone, mažiausiai diskriminuojama dėl religijos (taip mano tik 10 proc. respondentų) ir
lyties (17 proc.). Deja, tiek Europos Sąjungoje,
tiek Latvijoje didžioji dauguma žmonių nežino,
kaip elgtis tapus diskriminacijos auka: Latvijoje
savo teisių tokiu atveju nežino 53 proc. respondentų, o Europos Sąjungoje ‒ 48 proc. (Europos
Komisija, 2012, 1, 2).
Diskriminacijos priežastys Latvijos ir Europos Sąjungos bendruomenėse gerokai skiriasi,
nes jų kultūrinės ir socialinės-psichologinės patirtys nėra vienodos.

The survey results have highlighted the need
for the promotion of tolerance at schools and the
revision of the content of education, orientating
it towards the students’ preparation for life in the
challenging objective reality.
The issues of tolerance in the multicultural
society are essential prerequisites for intercultural
cooperation and peacekeeping. A survey carried
out in 2012 by the European Commission (Special Eurobarometer 393 – Discrimination in the
EU in 2012) with a target population of 26,222
respondents from the European Union Member
States, shows that two of three Europeans have
friends with a different religion or belief (70% of
respondents), while three out of five Europeans
have friends with a different ethnic origin (61% of
respondents). At the same time, ethnic origin, despite the trend to reduce, was still the most widely
spread example of discrimination in the European
Union in 2012 at 56%, while in 2009 it was at 61%
(European Commission 2012, 118, 120). Meanwhile, the citizens of Latvia (58.4%) assess the
ethnic relations in Latvia as satisfactory, 22% of
respondents are convinced that the ethnic relations
are good, but 14.5% of respondents believe that
they are bad (Latvijas Universitāte 2014, 296).
The tendency in the spreading of discrimination in the European Union is slightly different
than in Latvia (Figure 2). Special Eurobarometer
data show that the most common reason for discrimination in Latvia is age (from 55 years) at 63%
and disability, at 50%. In comparison with the tendencies in the European Union, the respondents of
Latvia as the least form of discrimination mention
religion – only 10% of cases and gender, with only
17% of cases. Unfortunately, a common feature
between Latvia and the European Union is that the
majority of the society does not know their rights
if a person has become a victim of discrimination:
53% of respondents do not know their rights in
Latvia, while 48% of respondents do not know
their rights in the European Union (European
Commission 2012, 1, 2).
There are significant differences in the field of
the prevalence of discrimination forming between
the communities of Latvia and the European Union. This fact may be explained by different cultural and socio-psychological experiences.
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Figure 2. Spread of discrimination in Latvia and the European Union (European Commission,
2012).
Pilietinis ugdymas gali padėti jauniems
žmonėms geriau suvokti toleranciją ir sumažinti diskriminaciją. Tačiau toks ugdymas turi
remtis žiniomis, bendromis vertybėmis, specialiais įgūdžiais ir jaunuolių pasiryžimu aktyviai
dalyvauti demokratinės bendruomenės gyvenime. Be to, globalizacija neišvengiamai turi įtakos pilietinio ugdymo procesui, nes lemia, kad
pilietinė kompetencija yra įgyjama per įvarius
aspektus, t. y. pilietines žinias, demokratinėmis vertybėmis pagrįstus įgūdžius ir gebėjimus
(Komalasari, 2009). Abipusė tolerancija – tai
viena iš demokratijos ir demokratiškos visuomenės pamatinių vertybių. Pilietinis švietimas
tiesiogiai veikia kiekvieno žmogaus ir visos
bendruomenės gyvenimo kokybę. Tokios asmeninės savybės kaip pasitikėjimas savimi, gebėjimas daryti įtaką savo likimui, socialinės ir
pilietinės kompetencijos, atsakomybės jausmas,
tolerancija, altruizmas ir empatija yra ne mažiau
svarbios nei pažintiniai gebėjimai. Valstybinių
bendrojo lavinimo mokyklų pilietinio ugdymo
programos turi skatinti šių asmeninių savybių
tobulinimą, todėl ateityje bendrojo lavinimo
mokyklose pilietiniam ugdymui turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys, nes Europos ateitis priklauso nuo jaunų žmonių: ,,Jaunimas – Europos

Civic education can promote the understanding
of tolerance among young people and reduce discrimination. However, it must be based on knowledge, shared values, specific skills, and the commitment of young people to participate actively in
the democratic society. The development of civic
education cannot be isolated from the processes
of globalization. Globalization determines civic
education to develop civic competence in the multidimensional aspect: civic knowledge, skills and
attitudes based on democratic values (Komalasari,
2009). One of the bases of democracy and a democratic society is mutual tolerance. Civic education
directly affects the quality of life of each person
and the entire community. Personal qualities such
as self-confidence, the ability to influence one’s
own destiny, social and civic competences, sense
of duty, tolerance, altruism and empathy are not
less important than cognitive abilities. These personal qualities are crucial to develop in the civic
education context of the pedagogical process in
comprehensive schools. Thus, the civic education
of the new generation in the comprehensive school
gains a particular topicality and significance. The
future of Europe depends on its young people:
“Youth is a priority for the European Union’s social vision; young people should take advantage
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Sąjungos socialinės vizijos prioritetinė sritis, todėl reikia stengtis suteikti jaunimui kuo daugiau
galimybių“ (Europos Komisija, 2014, p. 11).
Pilietiškai aktyvus jaunimas yra nacionalinio tvarumo stiprinimo pagrindas. Siekiant skatinti nuoseklią visuomenės raidą, būtina sukurti
jaunimo pilietinio aktyvumo paramos sistemą
visuomenei šviesti ir pilietiniams gebėjimams
bei kompetencijoms įgyti (Perkins ir kiti, 2001,
p. 50–52). Sėkmingas jaunų žmonių įtraukimas
į visuomenės gyvenimą ir gyvenimo tikslų įgyvendinimas yra glaudžiai susiję su mokslo galimybėmis, kurios daro visuomenę atviresnę pokyčiams ir problemų sprendimui. Taigi aukšto
lygio pilietinis ugdymas yra kelias į sėkmingą
mokymąsi. Be to, reikia pabrėžti ir auklėjimą
šeimoje, nes būtent joje formuojasi tolerancijos
suvokimas, o tėvų pažiūros vėliau tampa jų vaikų įpročiais (World Bank, 2007, p. 166).

of their potential in the best way” (European Commission 2014, p. 11).
A civically active youth is the basis for the
growth of national sustainability. To be able to promote the sustainable development of the society, it
is necessary to create a support system for youth
civic participation in order to promote gaining
knowledge as well as the development of skills and
competencies (Perkins et al., 2001, p. 50–52). The
successful integration of young people in the society and the realization of the objectives of life are
closely related to education opportunities. Thus,
society becomes more open to change and solving problems and the high level of civic education
becomes successful learning. At the same time,
the upbringing in the family must be emphasized,
because the understanding of tolerance is formed
in families and later the observed parental attitude
becomes a habit (World Bank, 2007, p. 166).

Tolerancijos skatinimas pilietinio
ugdymo procese
Pasaulio istorijos įvykiai liudija, kad netolerancija gali turėti skaudžių padarinių. Netolerancija neretai priveda prie kraštutinumų,
pavyzdžiui, nacionalinio šovinizmo, kuris buvo
viena iš Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų priežasčių. Tolerancijos klausimai tapo ypač aktualūs Reformacijos laikais (XVI a. Europoje), kai
europiečiai turėjo išmokti sugyventi su įvairių
religijų atstovais. XVII a. Europoje tolerancijos
svarbą pabrėžė ir Apšvietos epochos filosofai –
būtent Džono Loko veikalas ,,Du traktatai apie
valdymą“ skyrė ypatingą dėmesį tolerancijos
klausimams analizuoti. Siekiant užkirsti kelią
XXI a. geopolitinėms provokacijoms bei jas apriboti ir užtikrinti skirtingų tautų sambūvį bendriems iššūkiams ateityje įveikti bei bendriems
istorijos bruožams atrasti, būtina daugiau dėmesio skirti bandant išsiaiškinti, kaip mokyklose
aptariamos su tolerancija susijusios problemos.
Reikia pastebėti, kad Jungtinių Tautų Švietimo,
mokslo ir kultūros organizacija švietimą apibrėžia kaip efektyviausią priemonę tolerancijai skatinti ir netolerancijai mažinti, todėl labai
svarbu, kad mokyklose būtų dėstomi socialiniai
mokslai (UNESCO, 1995, p. 12).
Latvijoje mokiniai tolerancijos klausimais
daugiausiai diskutuoja per pamoką ,,Visuomenės studijos“, kuri metodiškai ir pagal temas

The promotion of tolerance in the civic
education process

The knowledge and experience of world history allow us to be aware of the possible disruptive
effects of intolerance. These effects may result in
extremes, e.g., national chauvinism, which served
as one of the causes of the First and Second World
Wars. The issues of tolerance were highlighted in
Europe in the context of the Reformation in the
16th century. This was a time when Europeans had
to learn to coexist with different religious confessions. The significance of tolerance was strengthened by Enlightenment philosophers in Europe
(17th century). However, the special attention to the
issues of tolerance was put in the work “Two Treatises of Government” by John Locke. To prevent
and reduce the potential geopolitical provocations
of the 21st century, and to ensure the coexistence of
different nations while thinking about the common
challenges of the future and finding common elements in history, it is necessary to pay greater attention to the acquisition of the issues of tolerance
at school. It should be noted that the preamble of
the United Nations Organization for Education,
Science and Culture defines education as the most
effective agent for promoting tolerance and the
reduction of intolerance. The biggest importance
is put onto the implementation of social science
subjects at school (UNESCO, 1995, p. 12).
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dėstoma nuo pirmos iki devintos klasės ir kurios tikslas yra ,,paskatinti mokinius priimti ir
įgyvendinti socialiai atsakingus sprendimus
asmeniniame, profesiniame ir socialiniame
gyvenime, būnant demokratiškos visuomenės
dalimi“. Pagal pagrindinės mokyklos ,,Visuomenės studijų“ programą, su diskutuotinomis
tolerancijos problemomis mokiniai supažindinami tik septintoje klasėje ir šiuos klausimus
nagrinėja tik iki devintos klasės (Falka, 2014,
p. 5; 10). Deja, mokyklose socialiniai mokslai
nėra nuoseklūs – vaikai paprasčiausiai mokosi
daugybę skirtingų temų, tačiau iki galo jų taip
ir nesuprasdami. Visgi mokykla turi paruošti
mokinius gyvenimui pagal modernius globalizacijos reikalavimus.
Toleranciją galima efektyviai skatinti per
pilietinio ugdymo programas, pasitelkiant įvairias mokymosi galimybes, t. y. organizuojant
socialines veikas ir remiantis tarpdisciplininiais
bei neformaliais mokymo metodais. Pasitelkus
profesionalią ir sistemišką pedagoginę prieigą
pilietiniam ugdymui skatinti visose švietimo
sferose (ir mokymosi procese, ir su šiuo procesu nesusijusiuose užsiėmimuose), galima tikėtis
tolerantiškos visuomenės ir jos tobulėjimo įvairiose srityse. Analizuojant filosofinę pilietinio
ugdymo struktūrą ir ieškant bendrumų skirtinguose moksliniuose darbuose ir paaiškinimuose
(Branson ir Quigley, 1998; Grossman, 2000;
Patrick, 1997; Quisumbing, 2002; UNESCO,
2002), galima pastebėti, kad pilietinio ugdymo
sąvoka yra daug platesnė nei aiškinama mokyklinėse socialinių mokslų programose.
Šio darbo autoriai pilietinį ugdymą supranta
kaip pedagoginį procesą, kuris orientuojamas į
mokinio:
• pilietines žinias apie pagrindinius demokratijos principus, politinį aktyvumą, žmonių
teises ir pareigas, šalies istoriją ir kultūrines
tradicijas istoriniame pasaulio kontekste; t.
y. pilietinis ugdymas susitelkia ties tokių
pilietinių žinių taikymu praktikoje remiantis
kritiniu ir analitiniu mąstymu;
• pilietinius įgūdžius priimti sprendimus, bendradarbiauti su kitais žmonėmis, dalyvauti
socialiniame šalies gyvenime; t. y. pilietinis
ugdymas susitelkia ties mokinio gebėjimu
save laikyti vietinės, regioninės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės nariu;

Latvian students learn tolerance issues mainly
in the subject “Social Studies”, which is a thematically and methodically integrated subject in forms
1 to 9 with the objective “to promote the students’
willingness to adopt and implement socially responsible decisions in personal, professional and
social life in the democratic society.” With the issues of tolerance, according to the lower secondary
school subject “Social Studies” program, students
have been introduced only in forms 7 to 9 (Falka,
2014, p. 5; 10). It should be emphasized that the
social studies learning at school takes place in a
fragmentary way. Learning about a variety of topics does not promote a holistic understanding. The
school must prepare students for life in accordance
with the requirements of the modern era of globalization.
Tolerance can be effectively promoted through
the implementation of civic education using diverse educational opportunities: social activities
and interdisciplinary and non-formal education
methods. A professional and systematic pedagogical approach to the implementation of civic
education at all educational levels (both in and
outside the learning process) can contribute to the
existence of a tolerant society and development in
many aspects. Looking at the philosophical framework of civic education, and finding regularities
in different studies and explanations (Branson,
Quigley, 1998, Grossman, 2000, Patrick, 1997,
Quisumbing, 2002, UNESCO, 2002), we see the
concept is much broader than the proposed social
studies conception.
The authors of the publication have described
civic education as a pedagogical process that is focused on the learner`s:
• civic knowledge of the basic principles of democracy, political participation, human rights,
responsibilities, the country's history and cultural traditions in interactions with the world
historical context, and the application of knowledge using critical and analytical thinking;
• civic skills in decision-making, teamwork
communication with others, civic participation skills, and the ability to see oneself as a
member of the community at local, regional,
national and international levels;
• civic values based on a tolerant approach, intercultural dialogue, the acceptance of different views, formation of one’s own position,
and respect.
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•

pilietines vertybes, pagrįstas tolerantiškomis
pažiūromis, tarpkultūriniu dialogu, skirtingų nuomonių priėmimu, savo individualios
pozicijos formavimu ir pagarba.

Beje, Jungtinės Tautos paskatino valstybes
nares puoselėti kokybinį formalųjį ir neformalųjį švietimą, kad pilietinis ugdymas taptų neatskiriama bendrojo lavinimo dalimi (UNESCO,
2011, p. 2). Pilietinio ugdymo tyrėjas L. Sherrod savo moksliniame darbe pabrėžė, kad ,,pilietiniam ugdymui turėtų būti teikiami tokie
pat prioritetai kaip matematikai. Mokyklose
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama pilietinio
aktyvumo įgūdžiams lavinti. Pilietinis ugdymas
formuoja ir palaiko visuomenę, todėl tai yra
vienintelis būdas pilietinės visuomenės egzistavimui užtikrinti“ (Sherrod, 2007, p. 63–65).
Deja, pilietinis ugdymas Latvijoje nei pradinėje, nei pagrindinėje, nei vidurinėje mokyklose nėra dėstomas kaip atskiras dalykas. Tačiau
pasitelkiant tarpdisciplininę bei diferencinę
prieigą ir įvairiapusio mokymosi metodus, pilietinio ugdymo galėtų būti mokoma per kitas
(ugdymo) pamokas, pavyzdžiui, visuomenės
studijas ir istoriją. Vadinasi, vieno dalyko būtų
mokoma kartu su kitais mokslais, padedant
moksleiviui susidaryti bendrą vaizdą ir pamatyti, kaip visos šios disciplinos yra susijusios.
Mokytojas negalėtų dėstyti tam tikro dalyko tik
iš vienos siauros perspektyvos, jis turėtų remtis
tarpdisciplinine bei diferencine prieiga, taip gerindamas moksleivių supratimą apie mokomųjų
dalykų visumą.
Tokią galimybę apima ir pilietinio ugdymo
sąvoka. Mokytojui nepakanka atlikti tik pagrindinę savo pareigą, t. y. išaiškinti dėstomą dalyką,
jis turi auklėti mokinius asmeniniu pavyzdžiu ir
propaguoti tikrąsias vertybes. Tačiau tolerancijos negalima išmokti mechaniškai, tolerancijos
esmę reikia nuoširdžiai suprasti. Praktinis darbas, inscenizavimas, žaidimai, darbas grupėse
bandant įsijausti į įvairias socialines situacijas –
geriausios priemonės analizuojant tolerancijos
esmę. Šios veiklos dažnai sukelia neatitikimų
tarp įgytų žinių ir besikeičiančios realybės, tad
mokiniai gali susipainioti. Todėl sudėtingame ir
tarpdisciplininiame mokymosi procese reikalingas profesionalus kompetentingas mokytojas.
Yra daug priemonių ir metodologijų, kurios gali būti naudojamos mokymosi apie to-

It should be noted that the United Nations has
recommended its Member States to provide access to qualitative formal and informal education,
accepting civic education as an integral component of general education (UNESCO, 2011, p. 2).
Civic education researcher Lonnie R. Sherrod in
his research has emphasized that “civic education
should be in the same level of national priority,
such as mathematics. More attention to the obtaining of civic participation skills should be paid at
schools. The society is shaped and maintained by
civic education, it is the only way how civil society can be developed.” (Sherrod, 2007, p. 63–35).
Unfortunately, civic education in Latvia is not a
separate subject, neither at the primary stage nor at
lower secondary and secondary school. However,
it could be integrated in subjects, e.g., social studies and history lessons (upbringing lesson) providing an interdisciplinary and differentiated approach and using diverse learning methods. Thus,
one subject has been involved in the acquisition of
a number of subjects, helping students gain a more
complete picture and understanding of the interdisciplinary link. The teacher cannot only teach
his / her subject/s in a narrow perspective; the
interdisciplinary link and differentiated approach
must be emphasized, thereby, promoting students’
understanding of the subjects as a whole.
This opportunity is offered by the concept of
civic education. Upbringing and the teacher`s personal example must be demonstrated and the values must be shown in addition to the teaching of
the subject which is every teacher`s primary task.
Nevertheless, the values of tolerance cannot be
mechanically learned; they need to be understood.
The best way is to explore the essence of tolerance
through practical work, role-plays, games, and trying to understand empathy by partaking in group
work in various social situations. It can often lead
to discrepancies between the obtained knowledge
and the changing reality, and thus cause students`
confusion. A high level of teacher competence and
professionalism is required to implement the complex and interdisciplinary learning process.
There are a number of opportunities and methodologies to use to contribute to the versatility of
the promotion of tolerance in the educational process. The authors of the publication in their pedagogical practice have approbated the methodological material offered by the international promo-
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leranciją, jos įvairiapusiško ugdymosi procese.
Straipsnio autorių pedagoginė praktika atitinka
metodologijas, kurias tarptautiniu mastu pristatė Pietų skurdo teisinis centras ir kurios buvo
pasitelktos dviejose auklėjamosiose pamokose
aiškinant temą ,,Rasė ir rasizmas“. Pietų skurdo teisinis centras, įkurtas 1991 m. Jungtinėse
Valstijose, sukūrė specialią interneto svetainę
,,Tolerancijos mokymas“: http://www.tolerance.org. Ši interneto svetainė – tai vertingas informacijos šaltinis mokytojams ir visiems, besidomintiems įvairia didaktine literatūra, skirta
tolerancijos ugdymui mokyklose.
Viena šiame tyrime bendradarbiaujančių
Liepojos vidurinės mokyklos devintokų klasė
(27 mokiniai) dalyvavo dviejose pamokose (tiek
jų reikėjo temai išanalizuoti), kurių tikslai:
• suprasti, įvertinti ir gerbti mokinių skirtumus bei panašumus klasėje ir mokykloje;
• tobulinti stebėjimo įgūdžius, kurie gali praversti apmąstant asmeninius poelgius ir mokantis artistinių gebėjimų;
• kurti saugią ir palaikančią klasės bendruomenę, kurioje mokiniai galėtų mokytis
drauge ir vertinti klasėje bei mokykloje pastebimą įvairovę;
• ugdytis būtinus įgūdžius pagarbiai išreikšti
nuomonę apie kitų mokinių meno darbus
(tolerancijos mokymas);
• žadinti domėjimąsi šeimos istorija;
• skatinti abipusį supratimą tarp mokinių ir jų
tėvų.
Tyrimo dalyviai mokėsi vertinti savo bei
klasės draugų etninius skirtumus, pagarbiai reaguoti į dėl rasinių skirtumų kylančias problemas
ir kritiškai analizuoti per pamokas nagrinėtas
temas. Straipsnio autoriai patobulino interneto
svetainės ,,Tolerancijos mokymas“ temos ,,Rasė
ir rasizmas“ pasiūlytą metodologinę medžiagą,
tai padidino mokinių susidomėjimą savo šeimos istorija ir pagerino abipusį supratimą tarp
mokinių bei jų tėvų.
Pirmoje pirmosios pamokos pusėje mokiniai pasiskirstė į grupes, kurios turėjo nupiešti
idėjų žemėlapį, naudodamos šiuos raktinius žodžius: odos spalva, rasė, tolerancija, diskriminacija ir prietarai. Vėliau klasėje užvirė diskusija, pasibaigusi bendru raktinių žodžių paaiškinimu. Antroje pamokos pusėje mokiniai turėjo
nupiešti savo autoportretą. Vėliau jie apsikeitė

tion of the Southern Poverty Law Center tolerance
organization. This material has been improved in
order to learn the topic “Race and racism” in two
lessons (upbringing lessons). The Southern Poverty Law Center, founded in 1991 in the United
States, offers a specially-created website “Teaching tolerance” (http://www.tolerance.org). This
website is a valuable resource for teachers and
anyone interested in the wide range of didactic
materials to promote tolerance at schools.
One form 9 from the Liepaja Secondary
School No. “X”, which is an experimental base of
the research, participated in two lessons (2 lessons
(upbringing lessons) were necessary for the acquisition of the topic). 27 students participated.
The objectives of the lessons were to:
• understand, appreciate, and respect differences
and similarities in their classroom and school;
• enhance observation skills which can be useful
for self-reflection and learning artistic skills;
• define key terms and develop vocabulary for
discussing race and racial identity;
• build a safe and supportive classroom community where students can learn together and
value the range of diversity observed in class
and at school;
• develop the necessary skills for the respectful
critiquing of others’ art work (Teaching tolerance);
• stimulate an interest about the history of the
family;
• encourage students` and their parents` greater
mutual cooperation.
Students learned to distinguish ethnic differences of themselves and their classmates and to
respectfully treat the issues of the differences in
racial identity, and they developed critical thinking skills from the covered topic within 2 lessons.
The authors improved the methodological materials available on the website “Teaching tolerance”
themes “Race and racism”, thereby also achieving
greater students' interest in their family history, as
well as parents' and students' mutual cooperation.
In the first part of the first lesson, students were
divided into groups and each group was asked to
draw the map of ideas using the key words: skin
colour, race, tolerance, discrimination, and prejudices. Later in class the discussion was held which
resulted in the unifying explanation of the key
words. In the second part of the lesson, students
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autoportretais ir ieškojo etninių skirtumų. Mokiniai atpažino etninius skirtumus ir iškėlė daug
klausimų apie savo etninę kilmę. Po pamokos
mokiniai buvo paraginti aptarti savo etninę kilmę su tėvais namuose, kad būtų sužadintas domėjimasis šeimos istorija.
Pirmoje antrosios pamokos pusėje mokiniai
susijaudinę kalbėjo apie savo etninę kilmę. Jie
vieni kitiems uždavė įdomių klausimų, pvz.:
,,Kiek metų mena tavo šeimos istorija?“, ,,Ar
tavo etninė kilmė turi įtakos tavo elgesiui?“,
,,Kaip formuojasi rasės ir kodėl jos yra skirtingos?“, ,,Kas vienija skirtingos rasės žmones?“,
,,Ką turi žinoti apie skirtingų rasių atstovus, kad
jais žavėtumeisi?“ ir ,,Kodėl žmonės yra linkę
diskriminuoti kitus?“ Antroje pamokos pusėje
mokiniai, padedami mokytojo, ieškojo atsakymų į šiuos klausimus, susipažino su Europos
Komisijos tyrimu nustatytomis egzistuojančiomis diskriminacijos tendencijomis Europos Sąjungoje ir Latvijoje (Specialusis Eurobarometro
tyrimas Nr. 393 ,,Diskriminacija Europos Sąjungoje 2012 m.“).
Dalydamiesi įspūdžiais apie įvykusias pamokas, mokiniai pripažino, kad tokia diferencinė prieiga pamokoje yra labai naudinga, aiški
ir įdomi. Mokiniai pabrėžė būtinybę diskutuoti
rasinės tolerancijos bei diskriminacijos klausimais ir galimybę kūrybiškai išreikšti savo mintis. Mokiniai taip pat akcentavo šeimos istorijos
tyrinėjimo svarbą, džiaugėsi ir savo, ir mokytojų darbu.
Aprašyta tarpdisciplininio mokymosi didaktinė prieiga, naudota mokantis vienos pilietinio
ugdymo temos, t. y. tolerancijos platesniame
švietimo kontekste, iliustruoja, kad yra įvairių
mokymo priemonių, kurios leidžia mokiniams
mokytis apie toleranciją ir analizuoti su diskriminacija susijusias problemas kūrybiškai.
Išvados
1. Mokiniai ir jų tėvai retai diskutuoja apie
pilietinę atsakomybę, į kurios sąvoką įeina
ir tolerantiškas elgesys bei tolerantiškos pažiūros, todėl šeimos vaidmuo ugdant toleranciją ir asmeninį tobulėjimą mažėja.
2. Švietimo programos turėtų tobulinti mokinių
komunikacinius įgūdžius ir skatinti visuotinę
toleranciją bei bendražmogiškųjų vertybių
suvokimą, kad mokiniai būtų paruošti gyvenimui daugiakultūrėje visuomenėje.

had to draw his / her self-portrait. Later students
changed their self-portraits with each other and
looked at the ethnic differences. Then, students
identified the existing ethnic differences and a lot
of questions were raised about their ethnic origin.
After the lesson students were encouraged to explore their ethnic origin with their parents at home,
thus stimulating interest in their family history.
In the first part of the second lesson, students
talked with excitement about the history of their
ethnical origin. They asked each other a number
of interesting questions, such as “How old is your
family history?” or “Does ethnicity determine
your behaviour?”, “How are the races developed
and why are they different?”, “What unites a variety of races?”, “What should be known about the
different races to indulge them?”, and “Why do
people tend to act in a discriminatory manner?”.
In the second part of the lesson the teacher and
students tried to find answers to those questions,
and then the existing ethnic discrimination trends
in the European Union and Latvia, which was researched in the European Commission’s survey,
were presented to the class (Special Eurobarometer 393 – Discrimination in the EU in 2012).
At the end the students shared their reflections
and acknowledged that this differentiated approach
in the class lesson was very useful, understandable
and interesting. Students emphasized the necessity
of discussing the issues of racial tolerance, discrimination, and the opportunity to creatively express
their thoughts. The importance of researching the
history of family history and the satisfaction with
both students` and teacher’s work was expressed.
The described didactic approach of the interdisciplinary learning of one of the issues of civic
education, the tolerance in the context of the
broader education, shows the versatile range of
options. Thus, students’ greater understanding of
tolerance and non-discrimination issues can be
promoted in a creative and relaxed way.

Conclusions

1. Civic responsibility, which includes providing
tolerant behaviour and attitudes, is very rarely
discussed by students and their parents. This
leads to the weakening of the role of the family in the promotion of tolerance and personal
development.
2. The content of education should provide students with the necessary knowledge to im-
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3. Mokyklose turi būti naudojami įvairūs, kūrybiški ir tarpdisciplininiai mokymo metodai, reikalaujantys didesnio mokytojų profesionalumo.
Klausimai diskusijai
Kad XXI a. vyktų tarpkultūrinis dialogas ir
būtų sprendžiamos geopolitinės problemos, būtina ugdyti toleranciją daugiakultūrėje visuomenėje. Praėjusio amžiaus radikalų nacionalizmą
ir geležinę uždangą Europoje pakeitė demokratinė erdvė, kurioje tautos gyvena vienybėje. Tolerancija tampa vis svarbesnė siekiant mažinti
diskriminaciją ir atsikratyti prietarų. Tačiau yra
ir tam tikrų klausimų, į kuriuos būtina atsakyti, norint visiškai suprasti tolerancijos ugdymo
reikšmę švietimo procese:
1. Koks yra efektyviausias tolerancijos mokymo būdas mokyklose?
2. Kaip tarpdisciplininį metodą pritaikyti tolerancijos mokymo procese, kad visuose švietimo lygiuose būtų sujungti skirtingi dėstomi dalykai?
3. Kaip efektyviai įtraukti mokinių tėvus (šeimas) į tolerancijos mokymo procesą mokyklose?
4. Kokius parengiamuosius kursus turėtų išeiti
mokytojai, kad gebėtų su mokiniais suprantamai ir išsamiai kalbėti apie tolerancijos
dalykus?
Šie klausimai bus ateities tyrimų ir diskusijų pagrindas ieškant priemonių, kad pradinėse
ir pagrindinėse mokyklose stiprėtų tolerancijos
ugdymas.
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prove students’ communication skills and
promote universal tolerance, as well as understand values in order to prepare students for
life in a multicultural society.
3. Versatile, creative and interdisciplinary teaching methods, which demand a high level of
teacher`s proficiency, are required at school.

Issues for discussion

In the 21st century, promoting issues of tolerance in a multicultural society is an essential prerequisite for both intercultural dialogue and the
reduction of geopolitical problems. The radical nationalism and the Iron Curtain in the last century in
Europe have been replaced with a democratic space
in which nations live in unity. Tolerance becomes
more necessity in order to reduce the existing discrimination and prejudice. At the same time, there
are several issues that must be addressed in order
to promote a fuller understanding of the promotion
of tolerance in the education process:
1. What is the most effective way to teach tolerance at schools?
2. How should the interdisciplinary approach be
provided to the teaching of tolerance through
linking different subjects at all levels of education?
3. How to productively engage the students’ parents (family) into the issue of learning tolerance at schools?
4. What kind of training should teachers undergo
to be professionals in mastering the extensive
issue of tolerance at schools?
The issues raised will serve as a basis for further research and the discussion to ensure students’
understanding of the promotion of tolerance in the
primary and lower secondary school education.
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NEFORMALIOJO MUZIKINIO
UGDYMO PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMAS
KAIP MOKINIO SAVIVERTĘ
SĄLYGOJANTIS VEIKSNYS

• Šiauliai University
ASSESSMENT OF PROGRESS
AND ACHIEVEMENT IN NONFORMAL MUSICAL EDUCATION
AS A FACTOR IMPACTING THE
PUPIL‘S SELF-ESTEEM

Anotacija
Straipsnyje analizuojama dabartinėje švietimo sistemoje aktuali mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tema, suvokiama kaip ugdytinio savivertę sąlygojantis veiksnys. Mokinių
neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir
pasiekimų vertinimas išgyvena savotišką stagnacijos laikotarpį, kai besikeičiančių edukacinių paradigmų akivaizdoje dvejojama, kokią
vertinimo strategiją pasirinkti, kokius elementus
procese užčiuopti ir pan. Reflektyvus ir kritinis
susiklosčiusios situacijos įvertinimas suponuoja prielaidą, jog egzistuojanti vertinamoji aplinka muzikos mokykloje gali neigiamai paveikti
mokinio savivertės formavimą(si), skatinti ugdytinio bejėgiškumo jausmą, socialinę atskirtį,
vengimą bendrauti, drovėtis atkaklumo, abejoti
savimi ir pan.
Prasminiai žodžiai: mokinių vertinimas,
muzikos mokykla, mokinių savivertė.

Annotation
This article analyzes the topic of educational
system assessing the progress and achievements
of pupils which is understood as the factor directly influencing self-esteem of a learner. The
assessment system of the non-formal musical
education is believed to be experiencing a certain stagnation period when, in the background of
changing educational paradigms, there are some
doubts concerning the choice of evaluation strategies and the omission of certain elements etc. A
reflective and critical assessment of the current
situation presupposes that the existing assessment
environment in musical schools may negatively
affect the formation of self-esteem of a pupil,
enhance learner’s feeling of helplessness, social
exclusion, avoidance to communicate, shame of
persistence, self doubts etc.
Key words: assessment of pupils, music
schools, pupils’ self-esteem.

Įvadas
Neformalusis vaikų švietimas dabartinių
globalizacijos procesų, įstojimo į Europos Sąjungą ir ekonominės krizės akivaizdoje sulaukia
vis didesnio dėmesio ir tampa prioritetine švietimo sritimi. Jis ne tik papildo, bet ir lygiavertiškai sąveikauja su formaliuoju, kuris pastaruoju
metu nebepajėgia atliepti visuomenės keliamų
reikalavimų bei kylančių švietimo poreikių.
Švietimo dokumentuose teigiama, kad neformalusis vaikų švietimas suteikia galimybių ugdyti kompetencijas, padedančias asmeniui tapti

Introduction
In the background of the accession to the European Union and economic crisis, the non-formal children education receives more attention
and becomes a prioritized sphere of education. It
does not only complement the formal education,
which lately has failed to meet set requirements
and increasing education demands, but also adds
up to it. It is written in education documents
that non-formal children education provides opportunities to develop competencies, helping a
person to become an active social member, be
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aktyviu sociumo nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius (Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,
2012). Be šių kompetencijų plėtotės tiesiog
neįmanoma siekti visavertės individo socializacijos, stiprinant ir išlaikant savo prigimtinius
gebėjimus ir tapatumą dabartinėmis sparčios
visuomenės kaitos sąlygomis.
Viena populiariausių neformaliojo vaikų
švietimo krypčių Lietuvoje – muzikinis ugdymas, kuris organizuojamas vaikų muzikos mokyklose (Ruškus, Žvidrauskas, Stanišauskienė,
2009). Pastebima, kad minėtoms įstaigoms suteikiama didelė laisvė ir autonomija organizuojant ugdymo turinį ir įgyvendinant neformaliojo
vaikų švietimo strateginius tikslus bei uždavinius: rengiant ugdymo programas, pasirenkant
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo formas ir metodikas, sudarytos palankios sąlygos
diegti inovatyvius ugdymo metodus, pasirinkti
ugdymo strategijas, mokymo priemones, kūrybiškai veikti ne tik mokyklos viduje, bet ir už jos
ribų ir t. t. (Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai, 2002; LR švietimo įstatymas, 2011).
Žvelgiant iš šios perspektyvos akivaizdu,
kad neformalusis muzikinis vaikų ugdymas
yra stiprinamas siekiant įtvirtinti vaiko gerovės
principus. Besikeičiantis visuomenės požiūris į
vaiką, jo socialinę padėtį, teises ir atsakomybę
įgalina siekti visaverčio vaiko vystymosi (Rogers, 2005; Antila, Lehtonen, 2007; Philpott,
2012; Samama, 2013; kt.), nediskriminavimo
(Žukauskienė, 2006; Jonynienė, 2009; UNICEF, 2001, 2004; kt.), dalyvavimo sprendžiant
jam aktualius klausimus, ginti jo interesus remiantis ne tik Europos patirtimi, bendromis
tarptautinėmis sutartimis atsižvelgiant į Europos Komisijos (EK), Europos Tarybos (CoE),
UNESCO, Europos jaunimo forumo (YFJ),
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (OECD) sprendimus ir rekomendacijas (Ugdymo plėtotės centras, 2014),
bet ir esminiais neformaliojo vaikų švietimo
principais: savanoriškumo, prieinamumo, individualizavimo, aktualumo, demokratiškumo,
patirties, ugdymosi grupėje ir pozityvumo (Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012).
Vis dėlto dabartiniame Lietuvos švietimo reformos etape vis drąsiau prabylama apie kylantį
paradoksą, t. y. mokymosi ir elgesio sunkumų

successful in a society and satisfy self-expression and cognitive needs (Neformaliojo vaikų
švietimo koncepcija, 2012). Without developing
such competences it is impossible to seek a fullfledged socialization of an individual by enhancing and maintaining inner skills and identity in
conditions of a rapidly changing society.
One of the most popular directions of nonformal education in Lithuania is music education
which is organized in music schools for children
(Ruškus, Žvidrauskas, Stanišauskienė, 2009). It
is noticed that the aforementioned institutions
are granted with freedom and autonomy for organizing education content and implementing
strategic aims and goals of non-formal children
education which include education programs,
selecting forms and methodologies for assessing
progress and achievements, providing appropriate conditions for implementing innovative
education methods, selecting education strategies, teaching tools as well as creative work not
only in schools, but outside of them as well etc.
(Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai,
2002; LR švietimo įstatymas, 2011).
From this perspective, it is obvious that nonformal musical education is enhanced in order to
consolidate the principles of a child’s welfare.
The changing public attitude to a child, his social position, rights and responsibilities enables
to seek a fully fledged development of a child
(Rogers, 2005; Antila, Lehtonen, 2007; Philpott,
2012; Samma, 2013; etc), non-discrimination
(Žukauskienė, 2006; Jonynienė, 2009; UNICEF,
2001, 2004; etc.), participation in solving current issues, defending his interests on the basis
of not only European experience, joint international agreements in accordance with decisions
proposed by the European Commission (EC),
Council of Europe (CoE), UNESCO, the European Youth Forum (YFJ), the International Organization for economic cooperation and development (OECD) decisions and recommendations
(Ugdymo plėtotės centras, 2014), but also essential non-formal children education principles
as voluntarism, accessibility, individualization,
topicality, democracy, experience, education
in groups and positivity (Neformaliojo vaikų
švietimo koncepcija, 2012).
However, in the current stage of educational
reform in Lithuania there are more vociferous
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turinčių mokinių gausėjimą, vaikų depresinių
susirgimų, savižudybių, patyčių paplitimą, netinkamo savivaizdžio ugdymąsi, iniciatyvumo,
aktyvumo, pozityvumo stygių bei žemos vaiko
savivertės formavimo(si) ugdomojoje (ypač
meno / muzikos mokyklose) aplinkoje požymius (Malinauskienė, 2011; Banaitis, Leikus,
Dulkinienė, Mišeika, 2012; kt.). Meno / muzikos mokyklose dabartinės švietimo kaitos sąlygomis pasireiškia tokie neformaliojo vaikų
ugdymo pozityvų įgyvendinimą išbalansuojantys veiksniai, kaip ugdymo ribotumas, turinio
patrauklumo praradimas, vyraujantis perfekcionistinio profesionalizmo reiškinys, kai vis dar
stipriai pasireiškia rezultato, orientuoto į tobulybę, siekimas (Balčiūnas, 2008; Kriščiūnaitė,
Strakšienė, Deveikytė, 2011; Gabnytė, 2014;
kt.). Minėtomis ugdomosios aplinkos sąlygomis mokinio savivertės formavimą(si) gali inspiruoti vertinamoji aplinka, todėl tai traktuotina
kaip aktuali pedagoginė problema neformaliojo
vaikų švietimo srityje. Šiame kontekste ypač
aktualu kritiškai išanalizuoti neformaliojo muzikinio ugdymo vertinamąją aplinką, kaip ugdytinio savivertę sąlygojantį veiksnį, kuris iki šiol
yra itin menkai tyrinėtas edukacinis reiškinys.
Tyrimo objektas – mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas muzikos mokyklose.
Tyrimo tikslas – atskleisti mokinių pažangos ir pasiekimų muzikos mokyklose vertinimo
raišką kaip vaiko savivertę sąlygojantį veiksnį.
Tyrimo uždaviniai: 1) apžvelgti muzikos
mokyklose egzistuojančią ugdymo specifiką; 2)
išryškinti mokinių pažangos ir pasiekimų muzikos mokyklose vertinimą kaip veiksnį, sąlygojantį vaiko savivertės formavimą(si).
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir
švietimo sistemos dokumentų analizė, metaanalizė.
Muzikos mokyklų ugdymo specifika
Dabartinių muzikos mokyklų ugdymo specifika nulemta gilių muzikavimo tradicijų, susiformavusių sovietmečiu. Dar penktajame praeito amžiaus dešimtmetyje pradėjusios savo gyvavimo istoriją muzikos mokyklos buvo kuriamos pagal tuomet egzistavusį SSRS veikiančios
sistemos pavyzdį, kai muzikos mokyklos, siekdamos išlaikyti ugdymo elitiškumą, rengė atlikėjus aukštesnei muzikinio ugdymo grandžiai,

discussions about the rising paradox, i.e. the
growth of pupils facing educational and behavioral difficulties, children’s depressive illnesses,
prevalence of bullying, inappropriate education of self-image, activity, lack of positivity as
well as low features of forming self-image of a
child in educational (particularly in art / music
schools) environment (Malinauskienė, 2011;
Banaitis, Leikus, Dulkinienė, Mišeika, 2012;
etc.). The unbalancing factors shaping the current education system and preventing positive
implementation of non-formal children education in art / music schools include limitations,
the loss of attractiveness of content, perfectionist professionalism phenomenon, where there
is still an attempt to achieve perfection through
seeking results (Balčiūnas, 2008; Kriščiūnaitė,
Strakšienė, Deveikytė, 2011; Gabnytė, 2014;
etc.). By using the aforementioned conditions
of educational environment, the self-esteem of
a pupil can be inspired by assessment environment which is regarded as a relevant pedagogic
problem in the sphere of non-formal children
education. In this context it becomes particularly
topical to critically analyze the assessment environment of non-formal musical education as a
factor influencing self-esteem of a pupil which is
an educational phenomenon which has received
little attention.
The object of the research is the evaluation
of progress and achievements of pupils in music
schools.
The aim of the research involves revealing
the evaluation of progress and achievements of
pupils in music schools as a factor influencing
self-esteem of a pupil.
The goals of the research: 1) to overview
the existing specifics of music education; 2)
highlight the evaluation of progress and achievements of pupils in music schools as a factor influencing self-esteem of a pupil.
The methodology of the research – literature analysis, analysis of education system documents, meta-analysis.

The specifics of education in music
schools
The specifics of education in music schools
are greatly influenced by musical traditions
which trace back to the Soviet period. Even in
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t. y. aukštesniosioms muzikos mokykloms ir
galiausiai valstybinei Lietuvos konservatorijai
(dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
Tuomet vyravęs ugdymo modelis tiek įsigalėjo,
kad ir šiandien remiamasi pamatinėmis to meto
tradicijomis išlaikant ne tik klasikinio pobūdžio
repertuarą, bet ir anuomet vyravusius ugdymo
branduolio dalykus (muzikos instrumentas arba
dainavimas, antrasis muzikos instrumentas,
muzikos rašto ir kultūros pažinimas) bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pažymiais
sistemą. Didžiausią ugdymo reformą muzikos
mokyklos patyrė tik 2003 m., kai papildomo
ugdymo statusas pakito į neformaliojo švietimo
sąvoką. Šiuos pokyčius lėmė ne tik ugdymo kaita šalyje per nepriklausomybės dešimtmetį, bet
ir tarptautinėje erdvėje pasirodę nauji švietimo
reglamentai ir strategijos, pvz., Europos tarybos
rezoliucija (Council Resolution, 2003), Lisabonos strategija (Lisbon European Concil, 2000),
kuriose prabylama apie neformaliojo ugdymo
poveikį asmenybės raidai, visuomeniškumo ir
pilietiškumo skatinimui. Minėti dokumentai
įpareigojo Lietuvą rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, švietimo įstaigų bendradarbiavimu, vadovautis Europos patirtimi, kurioje neformalusis vaikų švietimas jau seniai užima strategiškai
reikšmingą vietą visoje švietimo sistemoje (LR
Vyriausybės nutarimas „Dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos“,
2005). Dėl to buvo patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2005). Šiuo dokumentu
vadovautis įpareigotos ir muzikos mokyklos,
kurios turėjo išplėsti savo veikimo strategiją
ne tik puoselėdamos profesines ugdytinių kompetencijas (specifinės srities žinios, gebėjimai,
įgūdžiai ir t. t.), bet ir plėtodamos asmenines
(savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, savianalizė, saviraiška,
atsakomybė ir t. t.), edukacines (savarankiškas
mokymasis, informacijos valdymas, mokymosi
visą gyvenimą įgūdžiai, mąstymo lankstumas
ir t. t.), socialines (bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas, lygių galimybių
įsisąmoninimas ir t. t.) kompetencijas, ugdymą
susiedamos su mokinių poreikių įgyvendinimu. 2012 m. pasirodžiusi Neformaliojo vaikų
švietimo koncepcijos redakcija buvo inspiruota
laikotarpio keliamų iššūkių visuomenei ir švie-

the 1950-ies music schools were being established in accordance with the USSR existing
model when, seeking to maintain an elite education status, some schools prepared their artists
for higher music schools and eventually for the
national conservatory of Lithuania (now Lithuanian Academy of Music and Theatre). The
prevailing education model of that time was so
dominant that the primary traditions of it are still
being used by maintaining not only the classical repertoire, but the prevailing core things of
that period as well (musical instrument or singing, the second musical instrument, musical patterns and cultural awareness) as well as the system which used marks to evaluate progress and
achievements of pupils. Music schools received
a major educational reform only in 2003 when
the status of additional education became the
notion of non-formal children education. Such
changes were influenced not only by the change
of the education system throughout the first decade of independence, but also by new international regulations and strategies such as Council
Resolution (2003), Lisbon European Council
(2000) which discussed the effect of non-formal
children education on the development of an individual and the promotion of public spirit and
sociability. The aforementioned documents obligated Lithuania to take care of the employment
of children and youth, the cooperation between
education institutions, act in accordance with the
European experience which regards non-formal
children education as a strategically important
aspect in the whole educational system (Government Resolution of the National Lisbon Strategy
Implementation Programme, 2005). Due to this,
the concept of non-formal children education
(2005) was approved. Schools which had to
expand their strategies not only by enhancing
learner competences (specific knowledge of a
field, skills and abilities etc.), but also expanding personal (self-awareness, introspection, selfconfidence, self-evaluation, self-analysis, selfexpression, responsibility etc.) educational (independent learning, information management,
lifelong learning skills, mental flexibility etc.),
social (communication and cooperation, teamwork, decision-making, conflict solving, equal
opportunity awareness etc) competences, relating education with the implementation of pupil

Asta KRIŠČIŪNAITĖ, Diana STRAKŠIENĖ
Neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas kaip mokinio savivertę sąlygojantis veiksnys

timui, skatinant palankesnį neformaliojo vaikų
švietimo prieinamumą. Dokumente išskiriamos
programos (neformalusis ugdymas ir formalųjį
švietimą papildantis ugdymas), iškeliami papildomi ugdymo principai (patirties, ugdymosi
grupėje ir pozityvumo), koreguojamas finansavimo modelis (pinigai paskui vaiką) tikintis,
kad tai stiprins neformalųjį (taigi ir muzikinį)
vaikų švietimą Lietuvoje.
Atsižvelgiant į neformaliojo vaikų ugdymo raišką per pastarąjį dešimtmetį pastebima,
kad muzikos mokyklų ugdymo specifika nėra
linkusi taip sparčiai keistis, kaip kinta švietimo
politika Lietuvoje. Organizuojant muzikos mokyklų ugdomąją veiklą remiamasi dar 2002 m.
patvirtintais Muzikos mokyklų programiniais
reikalavimais, kurie daugiau yra rekomendacinio pobūdžio ir susiję tik su ugdymo plano sudarymu, bet ne su ugdymo turinio formavimu ir
realizavimu, todėl iki šiol tokie esminiai ugdymo turinio elementai, kaip ugdymo programos
ir jų įgyvendinimas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, yra kiekvienos muzikos
mokyklos asmeninės atsakomybės prerogatyva
ir kinta tiek, kiek pati mokykla apsisprendžia
keistis. G. Gabnytės (2014) atliktame tyrime atskleista dabartinėse muzikos mokyklose egzistuojanti ugdymo specifika verčia sunerimti dėl
užsitęsusio ugdymo sąstingio šiuolaikinės sparčios švietimo kaitos sąlygomis, kuris gali tapti
ne naudingu, o atvirkščiai – destruktyviai veikiančiu asmenybės raidą. Edukacinėje erdvėje
akivaizdžiai pastebimos švietimo orientavimosi
į ugdytinį tendencijos bei muzikos mokyklose
vis dar vyraujantis autoritarinis bendravimas su
mokiniu. G. Gabnytės (2014) tyrime dalyvavę
Lietuvos muzikos mokyklų mokytojai kalbėjo
apie muzikos mokyklose egzistuojančią konkurencingą aplinką, kurią didele dalimi lemia iki
šiol švietimo reformos sąlygomis išlikęs mokymas, orientuotas ne į perspektyvinį ugdymą, o
į atliekamo repertuaro baigtumą ir perfekciją,
t. y. į galutinį rezultatą. Autorės tyrime (ten pat)
išryškėjusi vienareikšmiu požiūriu grįsta ugdomoji aplinka, kuri orientuota į galutinį tobulą
produktą (akademinį atsiskaitymą, egzaminą,
koncertą ir pan.), pedagogų vertinama gana
teigiamai – net 70 proc. respondentų palaiko
tokį muzikos mokyklos veiklos modelį. Minėtą
pedagogų poziciją sustiprina konservatyvių ug-

needs. The version of non-formal children education which was released in 2012 was inspired
by the challenges for the society and education
to provide a more accessible non-formal children education. The document points out programmes (non-formal education and education
complementing formal education), adjusts the
financial model (money follows children) in an
attempt to enhance non-formal (including musical) children education in Lithuania.
Considering non-formal children education
throughout this decade, it is noticeable that the
education specifics of music schools do not tend
to change rapidly compared to education policies
in Lithuania. The organization of educational activities in music schools uses programmatic requirements for music schools approved back in
2002 which are more recommendatory and related only to creating educational plans rather than
forming and implementing educational content.
Therefore, such essential elements of educational content such as educational programmes and
their implementation, the assessment procedure
of progress and achievements of pupils still remains a prerogative of music schools and only
changes with an initiative of a school. Lithuanian teacher of music schools who participated
in the research carried out by G. Gabnytė (2014)
talked about a competitive environment in music
schools which is mostly influenced by teaching,
oriented not towards perspective education, but
towards the perfection and completeness of a
repertoire, i.e. the final result. The research highlighted an educational environment based on an
unambiguous approach, oriented towards the final perfect product (academic test, examination,
concert etc.) which is positively evaluated by 70
pct of the respondents. The aforementioned position of pedagogues is enhanced by the support
of conservative methods of education, prevalence of traditional repertoire as well as tests and
public appearances which are mandatory for all
pupils (Gabnytė, 2014).
Having identified these pedagogical processes, it is seen that Lithuanian music schools
use the educational model which does not correspond to modern pedagogical ideas, is lags
behind the existing reality, while the specifics
of education is obviously ‘saturated’ with classical paradigms. In this context, a particular
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dymo metodų palaikymas, tradicinio repertuaro
vyravimas bei muzikos mokyklose egzistuojanti ir visiems mokiniams privaloma atsiskaitymų,
viešų pasirodymų tvarka (Gabnytė, 2014).
Įžvelgus šiuos pedagoginius procesus akivaizdu, kad Lietuvos muzikos mokyklose egzistuojantis ugdymo modelis iki šiol neatliepia
šiuolaikinių pedagoginių idėjų, yra atitrūkęs
nuo egzistuojančios realybės, o pati ugdymo
specifika akivaizdžiai „prisotinta“ klasikinės
ugdymo paradigmos bruožų. Šiame kontekste
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo procesui, kuris
nestokodamas klasikinės ugdymo paradigmos
bruožų ugdomajame procese gali pasireikšti
kaip pedagoginio poveikio instrumentas, padedantis mokytojui išlaikyti mokinio paklusnumą
kryptingai siekiant kuo puikesnio galutinio rezultato, mokytojo galios virš santykį su mokiniu (Kriščiūnaitė, Strakšienė, 2012; Gabnytė,
2014). Minėti mechanizmai slopina (ten pat)
mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvą
ieškoti naujų idėjų, atskleisti naujus reiškinius,
kūrybiškai plėsti savo patirtį, o tai sudaro prielaidas formuotis žemai vaiko savivertei.
Mokinių pažangos ir pasiekimų
muzikos mokykloje vertinimas kaip
veiksnys, sąlygojantis vaiko savivertės
formavimą(si)
Anksčiau aptartos muzikos mokyklose egzistuojančios ugdomosios aplinkos sąlygos, kai
vis dar gajos klasikinės ugdymo paradigmos apraiškos, rodo, jog šiuolaikinio ugdymo kontekste vertinimo procesas, imituodamas ugdymo
laisvę, tampa priemone (pa)siekti kuo puikesnį
rezultatą. Todėl siekiant atskleisti mokinių pažangos ir pasiekimų muzikos mokyklose vertinimą kaip veiksnį, sąlygojantį vaiko savivertės
formavimą(si), pirmiausia būtina trumpai aptarti ir pačią savivertės sąvoką.
Analizuojant savivertės sampratą pagrindinis dėmesys krypsta į žmogaus jausmus, tai, ką
jis jaučia ir išgyvena savo atžvilgiu, tačiau iki
šiol nėra sutarta, kas laikoma savivertės esme.
Literatūroje gausu terminų: šalia savivertės vartojami ir savęs vertinimo, pasitikėjimo savimi,
savigarbos, aš vaizdo, savimonės, savivaizdžio
ir kt. terminai (Lekavičienė, 1999; PileckaitėMarkovienė, 2001; Mikelkevičiūtė, 2002). Sie-

attention should be dedicated to the process of
assessment of progress and achievements of pupils which without lacking classical educational
paradigms can be used as an instrument of a
pedagogical impact which would help a teacher
to keep pupils in obedience to purposefully seek
the best possible final result and teacher’s power
over the relationship with a pupil (Kriščiūnaitė,
Strakšienė, 2012; Gabnytė, 2014). The aforementioned mechanisms suppress a pupil’s selfconfidence, the initiative to look for new ideas,
reveal new phenomena as well as creatively
broaden the experience - these are factors that
form a low self-esteem of a child.  

The evaluation of progress and
achievements of pupils in a music school
as a factor influencing the formation
(self-formation) of self-esteem of a child
Existing conditions of educational environment which were previously discussed show
that the process of evaluation in the context of
contemporary education by imitation of educational freedom becomes the mean capable of accomplishing the best possible result while some
classical educational paradigm manifestations
are still viable. Therefore, in order to reveal the
assessment of progress and achievements of pupils in music schools as a factor defining the formation of self-esteem of a child, it is of primary
importance to review the concept of self-esteem
itself.
Although there is no consensus on what is
considered to be the essence of self-esteem, in
the analysis of the concept of self-esteem the major attention is caught by human feelings, what
he/she feel and experience with respect to themselves. Literature abounds with terms such as are
used along with self-esteem. These include selfassessment, self-confidence, self-respect, I image (Aš vaizdo), self-consciousness, self-image
etc. (Lekavičienė, 1999; Pileckaitė-Markovienė,
2001; Mikelkevičiūtė, 2002). In order to avoid
any confusion owing to such diversity of terms,
it is appropriate to indicate that in the present article a child’s self-esteem is understood as a high
or low feeling of his/her value (Myers, 2008)
which influence the educational motivation, the
demonstration of self-determination, efforts and
interest to the educational process and correlate

Asta KRIŠČIŪNAITĖ, Diana STRAKŠIENĖ
Neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas kaip mokinio savivertę sąlygojantis veiksnys

kiant išvengti nesusipratimų dėl šios terminų
įvairovės tikslinga pabrėžti, kad šiame straipsnyje vaiko savivertė yra suprantama kaip didelės arba mažos savo vertės jausmas (Myers,
2008), nuo kurio priklauso mokymosi motyvacija, savo valios demonstravimas, pastangos ir
susidomėjimas ugdomuoju procesu, o tai koreliuoja su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo procesu (TIMSS, 2008).
Mokinių pažangos ir pasiekimų muzikos
mokykloje vertinimo mechanizmas, kaip vaiko
savivertę sąlygojantis veiksnys, vis dar nesulaukia pakankamo mokslininkų dėmesio. Galima
manyti, jog susiklosčiusią situaciją inspiruoja
švietimo dokumentai, kuriuose ugdytinių vertinimo procesas aptariamas gana fragmentiškai.
Pvz., Muzikos mokyklų programiniuose reikalavimuose (2002) tik epizodiškai užsimenama,
kad moksleivių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai baigus programą ar jos dalį vykdomi
pagal metodiniuose būreliuose numatytą tvarką, aprobuotą mokyklos tarybos ir patvirtintą direktoriaus. Taigi siekis išlaikyti mokyklų
autonomiją, atsiribojant nuo išorinio poveikio
ugdomojo proceso organizavimui, gali būti didžiausia kliūtis dabartiniam muzikos mokyklų
siekiui kartu su visa švietimo sistema sėkmingai
persiorientuoti į naująją mokymosi paradigmą.
Akivaizdu, kad rengiant dokumentą nebuvo atsižvelgta į gilias, klasikine ugdymo paradigma
grįstas ugdymo tradicijas, formuojančias dabartinį muzikos mokyklų mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimą, bei atsiskaitymų formas,
o pačios mokyklos bendruomenės sąmoningumas šiuo klausimu kelia rimtų abejonių. Norint
tuo įsitikinti, išanalizuoti vertinimo kriterijai,
kuriais remiamasi vertinant mokinių pažangą
ir pasiekimus muzikos mokyklose. Visi jie parengti atsižvelgiant į Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą (2004), kuri, deja,
nėra adaptuota neformaliajam muzikiniam ugdymui. Analizės metu paaiškėjo, kad vertinimo
realybė gana nutolusi nuo šiandien aktualaus
ir propaguojamo perspektyvinio ugdymo idėjų. Vertinama ne mokinio individuali pažanga
ir pasiekimai, bet jo techniniai įgūdžiai, t. y.
rašomas pažymys pagal klasikinės mokyklos
sukurto ugdymo standarto kokybę neatsižvel-

with the process of the assessment of progress
and achievements of pupils (TIMSS, 2008).
The assessment of progress and achievements of pupils in a music school still receives
an insufficient amount of scientific attention as
a determinant of a child‘s self-esteem. It can be
assumed that the present situation is influenced
by the education system documents, where the
learning process is not thoroughly discussed.
For instance, it is only occasionally mentioned
in Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai
(2002) that the process of assessment of achievements and examinations at the end of the programme or any part of it shall be carried out in
accordance with the established order in methodological society that is approbated by the School
Board and approved by the Headmaster. Thus,
the aspiration to maintain school autonomy by
distancing themselves from external influences
on the organization of educational process may
become the major obstacle to the current goal of
music schools to successfully reorient to a new
paradigm of learning within the entire system of
education. It is obvious that profound, classical
education paradigm based on educational tradition, shaping the present assessment of progress
and achievements of pupils in music schools as
well as the increase in e doubts about the school
community awareness was not taken into account
during the preparation of the document. In order
to make sure of that, the evaluation criteria used
to assess progress and achievements of pupils in
music schools were examined. Each of them is
based on Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą (2004), which, unfortunately, is
not adapted to non-formal music education. The
analysis revealed that the reality of the assessment is quite far from topicality and advocated
educational ideas having prospects as a pupil‘s
individual progress and achievements are not
evaluated, but his / her technical skills, i.e. a
mark is written according to the quality of educational standard formed by a classical school
regardless of the child‘s individuality. The assessment criteria are shaped not by a positive direction when a mark consists of what a pupil was
able to fulfil, achieve etc., but for those aspects
which he/she could not reach while completing

 Muzikos mokyklų nustatyti mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo kriterijai yra viešai publikuojami ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

 The established criteria for the assessment of progress and
achievements of students in music schools are publicly published on the websites of educational institutions.
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giant į vaiko individualybę. Vertinimo kriterijai
formuojami ne pozityvia linkme, kai pažymys
rašomas už tai, ką mokiniui pavyko įgyvendinti,
pasiekti ir pan., tačiau už tai, kas jam nepavyko, ko jis nepasiekė ir neįgyvendino atlikdamas
užduotį. Tokiu atveju mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas tampa ne įvertinimu, bet
nuvertinimu.
Mokinio išgyvenimai tokios vertinamosios
aplinkos akivaizdoje atskleisti A. Kriščiūnaitės
ir D. Strakšienės (2013) atliktame tyrime. Tiriamieji, jau baigę muzikos mokyklas, teigia,
jog vertinimas pažymiais muzikos mokykloje
jiems keldavo neigiamų potyrių, inspiruotų saviraiškos, laisvos minties, kūrybos apribojimais.
Pažymys, anot tiriamųjų, buvo ne skatinimo, asmeninio augimo matavimo rodiklis, bet bausmė
už tai, ko nepadarei; o to, ko nepadarei, – ugdytiniai dažnai nė nesupranta. 62 proc. respondentų dėl prasto įvertinimo susilpnėdavo mokymosi
motyvacija. Gilinantis į šį reiškinį ir bandant
įžvelgti jo priežastis pasidomėta, ar vertinimo
kriterijai mokiniams buvo lengvai perprantami. Net 42 proc. tiriamųjų teigė, kad besimokant muzikos mokykloje jiems stigo aiškumo
ir suprantamumo, kokiais vertinimo kriterijais
vadovavosi juos vertinę mokytojai. Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimą respondentai

Lietuvos muzikos mokyklose mokiniai yra vertinami
pažymiais pagal 10 balų sistemą vadovaujantis tokiais apibendrintais vertinimo kriterijais: 10 (puikiai) – kai užduotis,
atsakinėjimas ar pagrotas kūrinys atliktas be klaidų; 9 (labai gerai) – kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys iš esmės atliktas labai
gerai, tačiau yra neesminių netikslumų ar suklydimų; 8 (gerai)
– kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys atliktas, tačiau yra keletas
klaidų ar suklydimų; 7 (pakankami gerai) – kai atliktoje užduotyje
yra keletas klaidų ar suklydimų; 6 (patenkinamai) – kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties reikšmę; 5
(silpnai) – kai mokinys teisingai atliko pusę užduoties; 4 (labai
silpnai) – kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė klaidų;
3 (blogai) – kai nėra nė vieno teisingo atsakymo ar teisingos
minties, o yra tik bandymai atlikti užduotį; 2 (labai blogai) – kai
nesuprantama, ką mokinys bandė užduotyje atlikti; 1 (nieko
neatliko), nes mokinys atsisakė ar nebandė atlikti užduoties
neturėdamas pateisinančios priežasties.
 2013 m. atlikto diagnostinio tyrimo metu buvo siekiama
identifikuoti būsimųjų muzikos pedagogų požiūrį į mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimą. Tyrime dalyvavo 128 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys muzikos pedagogikos specialybę. Iš jų – 29 (23 proc.) studijuoja Lietuvos
edukologijos universitete; 23 (18 proc.) – Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje; 54 (42 proc.) – Šiaulių universitete; 14 (11
proc.) – Vytauto Didžiojo universitete ir 8 (6 proc.) – Klaipėdos
universitete. Tyrimas buvo atliktas gavus atitinkamo padalinio
administracijos leidimą. Tyrimo imtis sudaryta taikant tikslinės,
patogiosios imties atrankos metodus.

the task. In this case, the assessment of progress
of pupils is not an evaluation, but devaluation.
Experiences of pupils in the assessment
environment are revealed in the study carried
out by A. Kriščiūnaitė ir D. Strakšienė (2013).
The participants who have already finished music schools assert that grading system of music
schools induced negative experience provoked
by the limitation of self-expression, freedom of
thought and creativity. According to the survey,
a mark was not an encouragement and personal
growth rate measurement, but punishment for
something unaccomplished. However, pupils do
not even comprehend the meaning of was not
done. To 62 pct of the assessed respondents, the
motivation to study decreased after a poor assessment. By exploring this phenomena and attempting to discern the reason, it was inquired whether
the assessment criteria were comprehensible to
pupils. 42 pct of the respondents state that while
studying at music schools there was a lack of
clarity and comprehensiveness of what assessment criteria teachers followed to assess them.
The assessment of progress and achievements of
a pupil was identified as an aspiration to bringing
 In Lithuanian music schools students are assessed according
to a 10-point system in accordance with generalized evaluation criteria: 10 (excellent) – when a task, an answer or a musical composition is performed without errors; 9 (very good)
– when a task, an answer or a musical composition is basically
performed very well, though there are minor inaccuracies or errors; 8 (good) – when a task, an answer or a musical composition is performed with a few mistakes or inaccuracies; 7 (rather
well) – a few mistakes or inaccuracies in a completed task; 6
(satisfactory) – when made errors and inaccuracies allow to understand the meaning of a task; 5 (weak) – when the student has
correctly performed the half of a received task; 4 (very weak)
– when the student has made mistakes in the half of a completed
task; 3 (poor) – when there is neither a correct answer, nor a
correct thought, but there are only attempts to perform a task;
2 (very poor) – when it is not clear what the student tried to
perform in a task; 1 (failed), when the student refused or has not
attempted to complete a task or has not attempted to complete a
task without a valid reason.
 By means of the diagnostic investigation that was carried out
in 2013 it was attempted to identify the attitude of prospective
music teachers towards the assessment of progress and achievements. The study involved 128 students from Lithuanian High
Schools who were enrolled in music pedagogy. 29 of them
(23 pct) were from Lithuanian University of Educational Sciences; 23 (18 pct) were from Lithuanian Academy of Music
and Theatre; 54 (42 pct) were from Šiauliai University; 14 (11
pct) were from Vytautas Magnus University and 8 (6 pct) were
from Klaipėda University. The study was held in response to
the department in administrative authorization. The sample of
the research was compiled by applying convenience sampling
method.
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įvardijo kaip siekimą ugdyti paklusnų mokinį,
kuris tinkamai atlieptų visas mokytojo į mokinį
nukreiptas projekcijas ne tik grojimo aspektu,
bet ir elgesio bei išvaizdos. Galime įtarti, kad
mokinio pasipriešinimas šiai sistemai sudarydavo sąlygas nepalankiems mokytojo ir mokinio
tarpusavio santykiams, nes net 45 proc. tyrime
dalyvavusių muzikos mokyklas baigusių respondentų nurodė, jog vertinimas vis dėlto apsunkindavo atvirus ir draugiškus santykius su
mokytojais (1 pav.).
Akivaizdu, kad apžvelgtos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sąlygos muzikos
mokyklose ugdytinių savivertės formavimui(si)
daro neabejotiną poveikį. Išryškėjo, jog muzikos mokyklose organizuojamo ugdymo proceso metu mokinių poreikiai dažnai menkai
(pa)tenkinami, suteikiant galimybę patiems ugdytiniams atrasti ir suprasti įvairius reiškinius,
nes „bijoma“ nukrypti nuo kurso. Čia ir kyla
grėsmė ne tik mokinio motyvacijai, savarankiškumo jausmui, savireguliacijai ir kontrolei,
pasitikėjimui savimi, bet ir visa tai sujungiančiai vaiko savivertei. Vyraujant autoritariniams
auklėjimo metodams, pagrįstiems griežta kontrole, vaiko iniciatyvos ir savarankiškumo slopinimu, nedėmesingumu bei indiferentišku
elgesiu mokinio atžvilgiu, nuolatos reiškiant
jam pastabas, peikiant ir baudžiant pažymiu už
nepasiektą ir neįgyvendintą ugdymo standartą,
mokinys gali imti drovėtis atkaklumo ir abejoti savimi net ir tapęs savarankiškas, nes būtent
pasitikėjimo jausmas – teigiamos, aukštos savivertės pagrindas (Ramanauskienė, Valantinas,
Endriulaitienė, 2004; Berns, 2009; Švietimo
problemos analizė, 2011).
Be kita ko, toks reiškinys, kaip viešas atsiskaitymas arba egzaminas su šiame straipsnyje
aptartais vertinimo standartais, reikalauja atskiros analizės, nes tokia benhamiška mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo forma neabejotinai primena garsųjį Foucault panoptikumo
konstruktą, tiesiogiai darantį poveikį neigiamam vaiko savivertės formavimui(si) muzikos
mokykloje. Galima tik įsivaizduoti, ką išgyvena
vidutinių muzikinių gebėjimų mokinys, kuris
pusę metų mokėsi keletą pjesių, „blizgino“ jas
ir sulaukė tos dienos, kai gros scenoje ir komisijos bus (į)vertintas pažymiu. Oponentai, ko gero,

pupils up to be obedient and adequately responding to all teacher’s projections directed towards
pupils not only from the playing aspect, but from
behavior and appearance aspect as well. It is possible to assume that a pupil‘s resistance to this
system created an unfavourable environment for
teacher-pupil relations, as 45 pct of the respondents indicated that the assessment impeded open
and friendly relations with teachers (Figure).
It is evident that the reviewed conditions of
the assessment of progress and achievement of
pupils make an undeniable impact on the formation of self-esteem of learners. Also, it was
revealed that the needs of pupils during the organized process of education are often poorly
satisfied by allowing learners to discover and understand various phenomena due to their ‘fear’ to
deviate from the course. There is an increasing
threat not only for pupils’ motivation, the sense
of self-dependence, self-regulation, control and
self-confidence, but also to connecting all of this
to the self-esteem of a child.
Due to the prevalence of authoritarian educational methods based on a strict control, a suppression of a child’s initiative and independence,
inattention and indifferent behavior with respect
to a pupil, a constant reproving of him/her, reprehending and punishing by means of a mark for
an unaccomplished result translated into reality
educational standard, a pupil may start being
diffident to persistence and having self-doubts
and even become self-dependent due to the fact
that the sense of trust is the basis of positive and
high self-esteem (Ramanauskienė, Valantinas,
Endriulaitienė, 2004; Berns, 2009; Švietimo
problemos analizė, 2011).
Among other things, such phenomenon as a
test or an examination with the evaluative standards considered in this article, requires a separate analysis since such a benthamic form of assessment of progress and achievements of pupils
is undoubtedly reminiscent of the famous Foucauldian Panopticon construct directly affecting
a child‘s formation of self-esteem in a negative
way. We can only suppose what a pupil of average
musical abilities, who had studied and ‘polished’
a few pieces for a half a year to perform them on
a stage in order to be assessed (appreciated) by
a mark, has to go through. It is probable that the

 Benhamiškas – pagal žvėryno modelį sukurtas konstruktas,
skirtas nusižengusiems įkalinti (Foucault, 1998).

 Benthamic is a construct created according to menagerie
model designed to imprison the guilty (Foucault, 1998).

95

96

teigtų, kad be skausmingų mokymo metodų pasaulio nebūtų išvydę ir neišvystų didieji talentai,
bet kur riba, padedanti nuspręsti – pasitraukti
arba nepalūžti ir kopti toliau? Ar keletas pergalingų istorijų atperka užslėpus kitų skausmingus
pralaimėjimas, už kuriuos niekas neprisiima atsakomybės? Tenka pripažinti, kad iki šiol problemiškiausias pamokos komponentas vis dar
išlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, nes stinga mokinių mokymosi sėkmės įsivertinimo planuojant mokinių mokymosi pasiekimus pagal jų asmenybės raidos lūkesčius, t. y.
muzikos mokyklų ugdymo realybėje per mažai
įsisąmonintas ir įgyvendinamas formuojamasis vertinimas, tebetrūksta mokinio pasiekimų
lūkesčio nu(si)statymo, skatinimo siekti aukščiausio jam įmanomo lygio, gilesnio mokinio
galių žinojimo (Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros metinis pranešimas, 2011).

opponents could argue about the absence of the
gifted persons without these painful educational
methods, but it is unknown what the threshold
that helps to decide whether to withdraw or not
to fall apart and continue the path is. Do some
victorious stories can console those who faced
painful defeat for which no one takes responsibility? It is necessary to recognize that the most
problematic component of a lesson is still the
assessment of the progress and achievements of
pupils as there is a lack of success in  the learning of self-assessment by pupils in the planning
of pupils‘ learning achievements regarding their
expectations of the development of personality,
i.e. the structuring assessment is barely realized
and put into practice in the educational reality
of music schools; it still lacks pupil‘s expectations of the establishment (self-establishment) of
achievements, promoting the achievement of the
highest possible level and deeper knowledge of
pupils’ abilities (Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros metinis pranešimas, 2011).

Vertinimas apsunkindavo atvirus ir draugiškus santykius su mokytojais.
The assessment impeded open and friendly relations with teachers.
Paklusniam mokiniui visada būdavo lengviau siekti užsibrėžtų tikslų.
For an obedient pupil it has always been easier to achieve goals.
Aktyvumas, paremtas smalsumu, trukdė pasiekti aukštą įvertinimą.
Activeness based on curiosity impeded to achieve higher results.
Vertindamas atsižvelgdavo ne tik į žinias, bet ir į bendrą mano įvaizdį.
The assessment was composed not only of my knowledge, but also
appearance.
Vertinimas dažnai keldavo neigiamų išgyvenimų.
The assessment often caused a negative experience.
Vertinimo kriterijams stigo aiškumo ir suprantamumo.
The assessment criteria lacked clarity and comprehensiveness.
Prastas įvertinimas mažindavo mano motyvaciją mokytis.
A poor assessment decreased the motivation to study.
Asmeninės savybės turėjo poveikį vertinimo procesui.
Personal abilities had an influence on the process of assessment.

Procentai
Percent

11 pav.
Vertinamosios
aplinkos
poveikis
mokiniui
mokykloje.
Respondentǐ,
pav. Vertinamosios
aplinkos
poveikis
mokiniui
muzikosmuzikos
mokykloje.
Respondentų,
baigusių mu- baigusiǐ
zikos mokyklas,
požiūris
(N =(N
128)
muzikos
mokyklas,
požiǌris
= 128)

Figure. The influence of the assessment environment on pupils of music schools. The opinion of
respondents who finished music schools (N = 128)
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Atsižvelgiant į kylančius klausimus labai
svarbu nuolat stebėti, ką ugdytinis mano apie
save besimokydamas muzikos mokykloje, nes
asmenys, kurių žema savivertė, nebūtinai save
vertina kaip niekam tikusius ir blogus, bet jie
retai apie save gerai atsiliepia. Susiformavęs
nepasitikėjimo jausmas savimi kaip asmeniu,
ne kaip atlikėju, gali išlikti visą gyvenimą ir būti
neigiamos savivertės priežastimi. Dėl to vaikas
gali nusivilti ir susiformuoti bejėgiškumo jausmą ne tik muzikos mokykloje, bet ir savo socialiniame ir asmeniniame gyvenime, o tai ilgainiui suponuoja tokius padarinius, kaip socialinė
atskirtis, vengimas bendrauti, savęs žalojimas,
narkotinių medžiagų vartojimas, agresyvus elgesys, neapykanta ir pan. (Myers, 2008).
Apibendrinant galima teigti, jog kiekvienas
muzikos mokykloje dirbantis pedagogas, prisiimdamas atsakomybę už savo supratimą, turi
kritiškai įvertinti faktą, kad klasikinėje ugdymo
paradigmoje egzistavęs vaiko paveikslas lyg
aukos, pakliuvusios į suaugusiųjų sugalvotą ir
vaikams taikomą terpę, kuri pagal suaugusiųjų
supratimą yra kontroliuojama ir valdoma pasitelkiant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, nebėra sėkmingas ir gali būti netgi žalingas mokinio savivertės formavimui(si). Šiuo
metu vykstantys neformaliojo vaikų švietimo
pokyčiai sudaro palankias galimybes rekonstruoti muzikos mokyklų ugdymo procesą – iš
perfekcionistinio profesionalizmo į perspektyvinį ugdymą. Kad tai būtų pasiekta, būtina kurti
lankstesnes, inovatyvias ir ne tik ugdytinių poreikius atitinkančias ugdymo programas, bet ir
įgyvendinančias neformaliojo vaikų švietimo
prerogatyvą. Taip pat rekomenduotina didesnį
dėmesį skirti ne galutiniam rezultatui, tačiau
paties proceso kokybei ir turiniui, kas iš esmės
lemia ugdymo patrauklumo (prieinamumo, individualizavimo, aktualumo, pozityvumo ir
t. t.) aspektą. Ir galiausiai turi būti skiriamas
reflektyvus kritiškas dėmesys mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo mechanizmui, kurį
būtina transformuoti taip, kad vertinimo kriterijai, šiuo metu apimantys tik techninių įgūdžių
(nu)vertinimą, įgautų pozityvų pavidalą, išsiplėstų ir apimtų vaiko pastangas, individualios
pažangos ir pasiekimų įsivertinimo momentus.
Šios priemonės prisidėtų prie pozityvios ugdytinių savivertės formavimo(si) procesų muzikos
mokyklose.

By paying attention to the rising questions it
is important to constantly monitor what a learner
thinks about oneself while studying in a music
school due to the fact that individuals having a low
self-esteem do not necessarily evaluate themselves
as useless or bad, but they rarely evaluate themselves positively. The developed feeling of not
being confident in oneself as a person, not as an
artist can remain throughout the entire life and can
be the factor of a negative self-esteem. Due to this
a child can develop the feeling of helplessness not
only in a music school, but in a social and private
life which can lead to such consequences as social
exclusion, avoidance to communicate, self harm,
the use of drugs, aggressive behavior, hatred etc.
(Myers, 2008).
By summarizing it is necessary to note that
every pedagogue working in a music school by assuming the responsibility for comprehension has
to critically evaluate the fact that in the classical
educational paradigm the existing image of a child
as a victim who got entangled in the environment,
created by adults but meant for children which,
according to adults, is controlled by using the assessment of progress and achievements of pupils
is not successful and can even be harmful for the
development of self-esteem of a pupil. The ongoing changes of the non-formal education create
favorable opportunities to reconstruct the educational process in music schools which means the
transition from the perfectionist professionalism to
the perspective education. In order to achieve this
it is necessary to create flexible, innovative and
educational programmes not only meeting learners’ needs, but also implementing the prerogatives
of non-formal children education. It is also recommended to pay greater attention not to the final result, but to the quality and content of the process
itself which generally influences the aspects of
attractiveness (availability, individualization, topicality, positivity etc.). Finally, a reflective critical
attention should be dedicated to the assessment
mechanism of progress and achievements of pupils which has to be transformed in such a way that
the assessment criteria which at this moment only
include the (de)evaluation of technical skill would
acquire a positive form, expand and encapsulate
efforts, progress and self-evaluation of a child.
Such measures would contribute to the formation
of a positive self-esteem in music schools.
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Išvados
1. Muzikos mokyklų ugdymo specifikos analizė parodė, kad dabartinė situacija menkai
atliepia šiuolaikines neformaliojo vaikų
švietimo idėjas: pastebimas ir fiksuojamas
atotrūkis nuo egzistuojančios realybės, kitaip tariant, ugdymo specifika akivaizdžiai
pasižymi klasikinės ugdymo paradigmos
bruožais, nulemtais gilių muzikavimo tradicijų, susiformavusių dar sovietmečiu. Ši
paradigminė takoskyra muzikos mokyklose
trukdo plėtoti mokinių asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas, visą dėmesį fokusuojant į profesines kompetencijas,
dažnai ignoruojant mokinių prigimtinius gebėjimus, poreikius ir jų įgyvendinimo strategijas, nulemiančias mokyklose formuojamą
ugdymo turinį, pasirenkamus ugdymo metodus bei pažangos ir pasiekimų vertinimo
formas.
2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
išryškėjusioje muzikos mokyklų ugdymo
realybėje atlieka reikšmingą vaidmenį,
(nu)vertina ne tik mokinio pažangą ir pasiekimus, bet ir padeda pedagogui, pasislėpusiam po imitacine ugdymo laisve, (pa)siekti
atliekamo repertuaro baigtumą ir perfekciją. Todėl natūralu, kad vertinimas mokinių
interpretuojamas ne tik kaip bausmė už tai,
ko nepadarei, bet ir ugdytinio paklusnumą
skatinančiu įrankiu įgyvendinant visas mokytojo į mokinį nukreiptas projekcijas (ne
tik grojimo, bet ir elgesio bei išvaizdos aspektu). Dėl tokios vertinamosios aplinkos
mokinio savivertės formavimui(si) kyla neabejotina grėsmė.
3. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas – sudėtingiausiai identifikuojamas ugdymo proceso elementas, nes metafizinis
vertinamosios aplinkos poveikis mokiniui
yra tiesiogiai priklausomas nuo vyraujančios edukacinės paradigmos. Todėl būtina
skirti didelį dėmesį pozityviam, vaiko pastangas, individualaus įsivertinimo momentus apimančiam mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo proceso organizavimui
neformaliajame muzikiniame ugdyme, reflektyviai ir kritiškai įvertinant visas ugdymo
sudedamąsias dalis: ugdymo programas, ugdymo metodus, vertinimo formas ir kriteri-

Conclusions
1. The analysis of the specifics of education in
music schools revealed that the current situation poorly reflects the ideas of non-formal
children education: there are deviations
from the existing reality. In other words, the
specifics of education have obvious qualities of classical paradigms, influenced by
deep musical traditions, formed back in the
Soviet period. This paradigmatic division
hinders the development of personal, educational and social competences of pupils and
only focuses on professional competences,
often ignoring inherent skills, needs and
implementation strategies which influence
the formation of educational content, methodologies and forms for the assessment of
progress and achievement.
2. The assessment of progress and achievements of pupils in the education reality
of music schools plays an important role,
(de)evaluates not only progress and achievements of pupils, but also helps a pedagogue,
hidden under the imitative educational freedom, seek the completion and perfection of a
repertoire. Therefore it is natural that pupils
interpret assessment as not only a punishment for something that was not prepared,
but also as a measure stimulating obedience
for the implementation of all teacher’s projections directed towards a pupil (not only
from the playing aspect, but from behavior
and appearance aspect as well.). By taking
this into consideration it has to be noted that
such assessment environment the formation
of self-esteem of a pupil is in danger.
3. The assessment of progress and achievements of pupils is the element of educational
process which is the most difficult to identify
due to the fact that metaphysical effect of assessment environment is directly dependent
on the prevailing educational paradigms.
Therefore, it is necessary to pay attention to
the organization of the assessment of progress and achievements of pupils of non-formal music education, encapsulating positivity, self-evaluation and efforts of children as
well as reflectively and critically evaluating
main components of education: education
programmes, methods, assessment forms
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jus. Šios priemonės prisidėtų prie pozityvios
ugdytinių savivertės formavimo(si) procesų
muzikos mokyklose, padėtų kurti patrauklų
ir neformaliojo vaikų švietimo prerogatyvą
atliepiantį ugdymo procesą.
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TĖVŲ POŽIŪRIS Į
BENDRADARBIAVIMO
RAIŠKĄ IKIMOKYKLINĖJE
BENDRUOMENĖJE
Anotacija
Straipsnyje analizuojamas tėvų požiūris į
bendradarbiavimo procesą, jo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje. Išskiriamos veiksmingiausios formos ir būdai, leidžiantys užtikrinti
šio proceso sėkmę. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog šiuo metu vis dažniau kalbama
apie kokybišką vaikų ugdymą(si), kurį padeda
pasiekti nuoširdus ir darnus ikimokyklinės bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Taigi, bendravimas ir bendradarbiavimas
ugdymo(si) procese pripažįstamas kaip vertybė
ir siekiamybė. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog dauguma tėvų mano, kad būtent
pedagogai turėtų būti pagrindiniai bendradarbiavimo proceso ikimokyklinėje bendruomenėje iniciatoriai. Kaip efektyviausias bendradarbiavimo ikimokyklinėje bendruomenėje formas
tėvai išskiria individualius pokalbius, tėvų susirinkimus, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizuojamas įvairias šventes ir popietes. Tėvų
nuomone, bendradarbiavimas, jo raiška ikimokyklinėje bendruomenėje padeda užtikrinti harmoningą ir kokybišką vaiko ugdymą(si) įstaigoje ir yra naudingas vaikui.
Prasminiai žodžiai: ikimokyklinės įstaigos
bendruomenė, bendradarbiavimo raiška.
Įvadas
XXI amžiuje vykstantys globalizacijos procesai turi didelę reikšmę valstybės švietimo politikai ir švietimo organizacijų elgsenai. Sparti
socialinio gyvenimo kaita lemia ikimokyklinio

• Šiauliai University
PARENTAL ATTITUDES
TOWARDS MANIFESTATION OF
COOPERATION IN COMMUNITY
OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Abstract

The article analyses parental attitudes towards
the process of cooperation, and its manifestation in
the community of pre-school education. The most
effective forms and methods enabling to ensure success of this process are distinguished. Analysis of
scientific literature has revealed an increased focus
on high-quality (self-)education of children, to the
achievement of which a sincere and harmonious
communication and cooperation among members of
the pre-school education community can contribute.
Thus, communication and cooperation are recognised as valuable and to be strived for in a process
of (self-)education. The results of empirical studies
have shown that according to the majority of parents
it is the educators who should be the key initiators
of the cooperation process in the community of preschool education. The parents distinguish individual
conversations, parent-teacher conferences, various
celebrations and gatherings organised in a pre-school
educational institution as the most effective forms of
cooperation in the community of pre-school education. In view of the parents, the cooperation and its
manifestation in the community of pre-school education help to ensure a harmonious and high-quality
(self-)education of a child at an educational institution, and are beneficial for the child.
Keywords: community of a pre-school educational institution, manifestation of cooperation.

Introduction

Globalisation processes of the 21st century
have a tremendous impact on the national education
policy and behaviour of educational organisations.
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švietimo tendencijų raidą. Vis dažniau kalbama apie ugdymo kokybės sampratą. Ugdymo
kokybė tampa švietimo įstaigos prioritetine
strategija, kurią padeda pasiekti ikimokyklinės
bendruomenės narių darni partnerystė.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bendradarbiavimas pasižymi plačiu suvokimu: kaip partnerystė tarp ugdytojo ir ugdytinio, kaip ikimokyklinės įstaigos bendruomenės narių sąveika,
kaip ugdytojų ir kitų socialinės aplinkos dalyvių
bendradarbiavimas ugdymo srityje.
Šiuo metu Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai vis labiau domisi bendradarbiavimo
klausimais. Bendradarbiavimo procesui organizacijos viduje daug dėmesio skyrė užsienio
mokslininkai Fullan (1998), Stoll, Fink (1998),
Hargreaves (1999). Mokslininkai bendradarbiavimą traktuoja kaip organizacijų kaitos strategiją ir inovaciją, turinčią įtakos humanistinio
ugdymo plėtotei; aptaria žmogaus gebėjimus
bendradarbiauti, generuoti ir keistis idėjomis,
kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, turėti viziją ir
prisitaikyti prie naujų sąlygų, dirbti kartu, būti
atsakingam už savo poelgius, vadovauti sau ir
kitiems, nuolat tobulėti ir tobulinti bendruomenę ar organizaciją.
Lietuvos mokslininkų tyrimuose (Jovaiša,
2002; Kontautienė, 2004; ir kt.) ir dokumentuose, kuriais reglamentuojama švietimo sistema (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas,
2011; Valstybinės švietimo strategijos 2003–
2012 metų nuostatos, 2003; Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012
metų programa, 2007; ir kt.) nurodoma, kad
bendradarbiavimas tarp ikimokyklinės bendruomenės narių užtikrina šiltų tarpusavio santykių
atmosferą, skatina ir stimuliuoja ikimokyklinės
bendruomenės narių kūrybiškumą, kuris lemia
sėkmingą vaikų raidą bei socializaciją. Mokslininkai nagrinėjo pedagogų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais ir pedagogų tarpusavio
bendradarbiavimą, jo ypatumus (Kontautienė, 2006; Juodaitytė, Gaučaitė, Kazlauskienė,
2009; Juodaitytė, 2003; Dapkienė, 2002; Litvinienė, 2002; Ušeckienė, 2002; ir kt.), tyrė tėvų
ir pedagogų bendradarbiavimą tenkinant mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius (Miltenienė, 2005; Gerulaitis, 2007; ir kt.).
Vis dėlto, vertinant šios temos ištirtumą
moksliniu požiūriu, galima teigti, jog Lietu-

Rapid changes in social life determine development
of pre-school education trends. A concept of education quality is discussed more and more often. The
quality of education is becoming a priority strategy
for an educational institution, and a close partnership among members of the pre-school community
helps to achieve such quality.
Cooperation in a pre-school educational institution is perceived very broadly: as partnership between the educator and the pre-schooler, as an interaction among members of a pre-school educational
institution, or as cooperation among educators and
other participants in the social environment in the
area of education.
At present, scholars of Lithuania and foreign
states are showing a growing interest in cooperation
issues. A cooperation process within an organisation
has been discussed to a great extent by such foreign
scholars as Fullan (1998), Stoll, Fink (1998), and
Hargreaves (1999). The scholars are treating cooperation as a strategy for change in organisations and
as an innovation affecting development of humanistic education; they are discussing human abilities
to cooperate, to generate and share ideas, to think
both critically and creatively, to have a vision and
adapt to new conditions, to engage in teamwork, to
be responsible for one’s actions, to lead oneself and
others, to keep improving oneself and one’s community or organisation.
It is indicated in the studies of Lithuanian
scholars (Jovaiša, 2002; Kontautienė, 2004; etc.)
and the documents by which the education system is regulated (the Law on Education of the
Republic of Lithuania, 2011; the provisions of the
National Education Strategy for 2003–2012, 2003;
Programme for Development of Pre-school and
Pre-primary Education for 2007–2012, 2007; etc.)
that cooperation among members of the pre-school
community ensures an atmosphere of warm mutual relations, promotes and stimulates creativity of
members of the pre-school community, which determines a successful development and socialisation
of children. The scholars examined cooperation of
pedagogues with parents of learners, and specific
characteristics of such cooperation (Kontautienė,
2006; Juodaitytė, Gaučaitė, Kazlauskienė, 2009;
Juodaitytė, 2003; Dapkienė, 2002; Litvinienė,
2002; Ušeckienė, 2002; etc.), and researched cooperation between parents and educators in meeting needs for special (self-)education (Miltenienė,
2005; Gerulaitis, 2007; etc.).
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voje bendradarbiavimo raiška ikimokyklinio
ugdymo įstaigos bendruomenėje tyrinėta nepakankamai, todėl ypač prasminga ir pats laikas
tirti ir analizuoti bendradarbiavimo procesą, šio
proceso raišką ikimokyklinėje bendruomenėje,
aptariant bendradarbiavimą lemiančius veiksnius, formas ir būdus, leidžiančias užtikrinti šio
proceso sėkmę.
Iš čia kyla probleminiai klausimai:
• Kokiais būdais ir formomis bendradarbiaujama ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?
• Kaip ugdytinių tėvai vertina bendradarbiavimą ikimokyklinėje bendruomenėje?
• Kokie veiksniai, ugdytinių tėvų požiūriu,
yra reikšmingi sėkmingam bendradarbiavimo procesui ir jo raiškai?
Tyrimo objektas – tėvų požiūris į bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje.
Tyrimo tikslas – ištirti tėvų požiūrį į bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Teoriškai apibrėžti bendradarbiavimo sampratą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
2. Įvertinti tėvų nuomonę apie bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje.
Tyrimo metodologija. Atliekant tyrimą
remtasi socialinės komunikacijos paradigma,
kurioje akcentuojami socialiniai santykiai, sąveika ir narystė bendruomenėje, bendradarbiavimas, partnerystė (Barnes, Mercer, 2004). Šia
paradigma pabrėžiama bendradarbiavimo narių
(šio tyrimo atveju – ugdytinių tėvų ir ikimokyklinės bendruomenės) vienoda vertė ir lygybė.
Pagal socialinės komunikacijos paradigmą
teigiama, kad žmonės komunikuoja perduodami
pranešimus, kai siuntėjas ir gavėjas užkoduoja,
iškoduoja informaciją, naudoja komunikacijos
kanalus ir priemones. Sėkmingą komunikaciją
lemia pranešimo turinio pozityvumas ir prieinamumas, efektyvių komunikacijos kanalų ir
priemonių, užtikrinančių grįžtamąjį ryšį, pasirinkimas (Fiske, 1990).
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių, švietimo ir teisės aktų analizė; tėvų anketinė apklausa, naudojant mišraus tipo anketas;
kiekybinio tyrimo duomenų analizei naudota
aprašomoji statistika. Tyrimo duomenys statistiškai apdoroti naudojant Microsoft Office Excel
2010 ir SPSS 17.0 for Windows programas.

However, assessing the level this subject has
been researched from the scientific perspective, it
may be claimed that manifestation of cooperation
in a community of a pre-school educational institution in Lithuania has been researched insufficiently.
Therefore, a study and analysis of a cooperation
process along with its manifestation in a pre-school
community, discussing factors, forms and methods
contributing to success of this process would be absolutely reasonable and timely.
Such is the source for the following research
issues:
• What are methods and forms for cooperation in
a pre-school educational institution?
• How do parents of pre-schoolers view cooperation in a pre-school community?
• What factors (according to the parents) are significant for a successful cooperation process
and its manifestation?
Object of the research is defined as parental
attitudes towards manifestation of cooperation in a
pre-school community.
Aim of the research is to examine parental attitudes towards manifestation of cooperation in a
pre-school community.
Objectives of the research:
1. To provide a theoretical definition of the concept of cooperation in a pre-school educational
institution.
2. To assess the parents’ position towards manifestation of cooperation in a pre-school community.
Methodology of the research. The research
has been conducted based on the social communication paradigm which emphasises social ties,
community interaction and membership, cooperation and partnership (Barnes, Mercer, 2004). This
paradigm serves to highlight the equal value and
equality of cooperation participants (in our study
these are parents of pre-schoolers and the preschool community).
Based on the social communication paradigm it
is claimed that people communicate by transmitting
messages, where the sender and the receiver encode
and decode information, apply communication
channels and means. Successful communication is
determined by a positive nature and availability of
the message content, the selection of efficient communication channels and means ensuring feedback
(Fiske, 1990).
Methods of the research: analysis of scientific
literature sources, education and legal acts; survey
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Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimas
atliktas 2013 metų spalio–lapkričio mėnesiais
penkiose Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrime dalyvavo 112 ugdytinių tėvų.
Apklausai atlikti gauti žodiniai ikimokyklinių
įstaigų vadovų ir tėvų sutikimai. Kiekybinio
tyrimo rezultatai buvo užkoduoti ir duomenys
suvesti į SPSS statistinio duomenų paketo programas, siekiant atlikti statistinį duomenų apdorojimą ir analizę.
Tyrimo rezultatai
Bendradarbiavimas, jo raiška
ikimokyklinėje bendruomenėje:
teorinis pagrindimas
Bendradarbiavimo klausimai visada domino
įvairių mokslo sričių atstovus. Vis dėlto įvairūs
autoriai skirtingai interpretuoja bendradarbiavimo esmę. Pasak Skeirienės (2005), žmonėms
keičiantis patirtimi, dirbant bendrą darbą, labai
svarbūs tampa bendravimo ir bendradarbiavimo procesai. Autorės nuomone, bendravimas
ir bendradarbiavimas yra ypač svarbios žmonių
santykių formos.
Tos pačios nuomonės laikosi Bruce ir Riketts
(2008). Jie teigia, jog kai bendradarbiaujantys
individai pradeda darniai veikti, sutartinai siekti
bendrai pripažinto tikslo, galima pradėti kalbėti
ir apie bendradarbiavimo procesą. Autoriai pabrėžia, kad bendradarbiavimas gali būti apibūdinamas kaip socialinis procesas, kurio sėkmė
priklauso nuo proceso dalyvių veiksmingumo,
efektyvumo ir pasitenkinimo galutiniu rezultatu. Miltenienės (2005) nuomone, sėkmingo
bendradarbiavimo pagrindas yra komandos narių tarpusavio sąveika, kooperacija, komunikacija. Visi minėti mokslininkai bendradarbiavimo sampratos apibrėžtyse akcentuoja nuolatinį
ryšį tarp komandos narių, pagrįstą kooperacija,
dalijimusi patirtimi ir bendro teigiamo rezultato
siekimu, kai kiekvienas komandos narys jaučia
pasitenkinimą bendra veikla.
Kontautienė (2006), tyrinėdama bendravimo problemas, aptaria svarbiausius bendradarbiavimo ugdymo įstaigoje komponentus: formą, funkciją, kontekstą ir socialinį komponentą. Mokslininkė kaip esminį bendradarbiavimo
komponentą išskiria bendradarbiavimo formą.
Jos tvirtinimu, bendradarbiavimo funkcija api-

of parents by means of mixed questionnaires; and
descriptive statistics is used for analysis of quantitative data of the study. The research data have been
statistically processed by means of Microsoft Office
Excel 2010 and SPSS 17.0 for Windows.
Scope and organisation of the research. The
research was conducted in October – November
months in 2013 in five pre-school educational institutions of Panevėžys. 112 parents of pre-schoolers participated in the research. Oral consents were
obtained from heads of pre-school institutions and
the parents concerned. The results of a quantitative
study have been encrypted and the data was used
as an input for SPSS software (Statistical Package
for the Social Sciences) to generate a statistical data
processing and analysis.

Results of the research
Cooperation and its manifestation in
a pre-school community: theoretical
underpinning

Representatives of various fields of science
have always been interested in cooperation issues.
However, different authors provide varying interpretations of the essence of cooperation. According
to Skeirienė (2005), communication and cooperation processes become highly important when people share experience or perform joint tasks. In view
of the said author, communication and cooperation
are particularly significant forms of interpersonal
relations.
The same position is maintained by Bruce and
Riketts (2008). They claim that when cooperating individuals begin acting harmoniously and are
working together towards their common goal, we
may start discussing a cooperation process. The authors emphasise that cooperation may be described
as a social process the success of which depends
on the participants’ effectiveness, efficiency and
their satisfaction with the final outcome. In view of
Miltenienė (2005), the basis for successful cooperation is interaction, teamwork and communication
among team members. In the definitions of the cooperation concept, all the above-mentioned scholars highlight a continuous link among team members based on teamwork, sharing of experience and
seeking of a common goal where each member of
the team feels satisfied with their joint activities.
In her research of communication problems,
Kontautienė (2006) discusses the main components
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ma tikslą arba bendradarbiavimo susiformavimo priežastis. Autorė teigia, kad bendradarbiavimo kontekstas lemia priežastingumą, dėl ko
bendradarbiaujama, o socialinis komponentas
apibūdina subjektus, su kuriais bendradarbiaujama (1 pav.).

of cooperation in an educational institution: a form,
function, and a social component. The scientist singles out the form of cooperation as the key component of cooperation. According to Kontautienė, the
function of cooperation includes the aim or causes
for developing cooperation. The author maintains
that the context of cooperation determines its causes – the reasons for cooperation – and the social
component describes the subjects with whom it is
cooperated (Figure 1).

Bendradarbiavimo
komponentai
Cooperation
components

Forma
Form

Funkcija
Function

Kontekstas
Context

Socialinis
komponentas
Social
component

1 pav. Bendradarbiavimo komponentai (parengta autorių, remiantis Kontautiene, 2006)
Figure
1. Cooperation
components
(drawn by (parengta
the authorsautoriǐ,
in reference
to Kontautienė,
2006)
1 pav.
Bendradarbiavimo
komponentai
remiantis
Kontautiene,
2006)
Europiniuose ir nacionaliniuose švietimo
dokumentuose bei teisės aktuose bendradarbiavimas ugdymo procese pripažįstamas kaip verDalyvavimas
tybė ir siekiamybė, todėl, norėdamos
sėkmingai
labdaros
konkuruoti, ikimokyklinio ugdymoakcijose
įstaigos turi
sukurti sistemą, leidžiančią sujungti daugelį tarIšvykos,
pusavyje susijusių procesų
ir nukreipti bendro
ekskursijos
tikslo link. Viena iš pagrindinių sistemų – bendradarbiavimas tarp ikimokyklinės bendruomenės narių.
Bendradarbiavimą
su šeima pabrėžia daugeAtvirǐ durǐ
lis Lietuvos dienos
ir užsienio šalių mokslininkų (Juodaitytė, Gaučaitė, Kazlauskienė, 2009; Kontautienė, 2006; Miltenienė, 2005; Juodaitytė,
2003; Gevorgianienė, 2003; Ušeckienė, 2002;
Dapkienė,Projektǐ
2002; Litvinienė, 2002; Vietienė,
rengimas
2014; Hargreaves,
1999; Fullan, 1998; Stoll,
Fink, 1998; ir kt.). Beveik visų šių mokslininkų
darbuose akcentuojama, kad ugdymo kokybę
garantuoja pedagogų ir tėvų partneryste pagrįstas ikimokyklinisTơvǐ
ugdymas.
nuomoniǐ
tyrimas

Cooperation is recognised as a value and goal
in the European and national education documents
Tơvǐ
and
legislation. Therefore, wishing to compete sucsusirinkimai
Pedagoginơs
cessfully, the pre-school
konsultacijos educational institutions
should develop a system enabling incorporation
of a number of interrelated processes, and to direct
Individualǌs
them towards the common goal. One
of the main
pokalbiai
systems is cooperation among members of a preschool community.
Cooperation with the family is highlighted by
many Lithuanian and foreign scholars (Juodaitytė,
Dalyvavimas
veikloje
Gaučaitė, Kazlauskienė, 2009; Kontautienė,grupơs
2006;
Miltenienė, 2005; Juodaitytė, 2003; Gevorgianienė,
2003; Ušeckienė, 2002; Dapkienė, 2002; Litvinienė,
Bendradar2002;
Vietienė, 2014; Hargreaves, 1999; Fullan,
biavimo su
tơvais bǌdai ir
1998;
Stoll,
Fink, 1998; etc.). It is emphasisedŠventơs,
in
formos
popietơs ir kt.
renginiai
nearly all the studies of these scholars that education quality is warranted by pre-school education
based on partnership of educators and parents.
Juodaitytė, Gaučaitė, Kazlauskienė (2009) note
that parent roles are changing in the present-day
Specialistǐ
konsultacijos
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Juodaitytė, Gaučaitė, Kazlauskienė (2009)
pažymi, jog dabartinėje visuomenėje keičiasi
tėvų vaidmenys – iš pasyvių paslaugų vartotojų
į aktyviai veikiančius, siūlančius įvairias idėjas, pagalbą, pasirengusius tartis, diskutuoti dėl
veiksmingų vaikų ugdymo(si) būdų.
Būdų ir formų, leidžiančių palaikyti ir plėtoti bendradarbiavimo procesą tarp ikimokyklinio
ugdymo pedagogų ir tėvų, yra labai daug. Pedagogai, pasitelkdami savo kūrybiškumą ir gerai
pažinodami ugdytinių šeimas, gali pasirinkti
jiems priimtiniausius bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais būdus ir formas, kurie padėtų užtikrinti šio proceso (bendradarbiavimo) raišką
ikimokyklinėje bendruomenėje (2 pav.).

society, i.e., parents are transforming from passive
consumers of services to active participants, offering various ideas and assistance, ready to agree on
and discuss efficient methods of their children’s
education.
There are numerous methods and forms enabling to maintain and develop a cooperation process
between the educators of a pre-school educational
institution and the parents. Relying on their creativity and knowing the families of pre-schoolers quite
well, the educators may choose the most acceptable
(for the educators) methods and forms for cooperation with pre-schoolers’ parents, which would help
to ensure manifestation of this process (cooperation) in the pre-school community (Figure 2).

2 pav. Bendradarbiavimo su tėvais ikimokyklinėje bendruomenėje būdai ir formos
(sudaryta autorių)
Figure 2. Methods and forms of cooperation with parents in a pre-school community
(compiled by the authors)
Apibendrinant galima teigti, jog bendradarbiavimas ikimokyklinėje bendruomenėje
gali būti vertinamas pagal santykius su įstaigos
pedagogais, pedagogų skiriamą dėmesį ugdytiniams, bendradarbiavimo tarp ikimokyklinės

To sum up, it may be claimed that cooperation
in a pre-school community may be assessed based
on relations with the educators of a relevant institution, the educators’ attention to the pre-schoolers, a range of methods and forms of cooperation
among members of the pre-school community. A
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bendruomenės narių būdų ir formų įvairovę.
Tikslingas ir profesionalus ikimokyklinės įstaigos bendruomenės bendradarbiavimas palengvina vaikų ugdymą(si) įstaigoje, daro teigiamą
poveikį jų ugdymo(si) pasiekimams, tolesnei
vaikų socialinei ir emocinei raidai.
Tėvų nuomonės apie bendradarbiavimo
ikimokyklinėje bendruomenėje raišką
empirinio tyrimo rezultatų analizė
Atlikus mokslinės literatūros analizę, paaiškėjo, jog vis dažniau kalbama apie ugdymo kokybės sampratą. Ugdymo kokybė tampa švietimo įstaigos prioritetine strategija, kurią padeda
pasiekti darnus ikimokyklinės bendruomenės
narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Tad
kyla klausimas, kas turėtų inicijuoti bendradarbiavimo procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tėvų, dalyvavusių apklausoje, atsakymai
buvo nevienareikšmiški (3 pav.).
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well-targeted and professional cooperation of the
community of a pre-school educational institution
facilitates (self-)education of children at the institution, has a positive effect on achievements of their
(self-)education, as well as on further social and
emotional development of the children.

Analysis of the results generated by
empirical studies of parental attitudes
towards manifestation of cooperation in
a pre-school community

The analysis of scientific literature on the subject has revealed an increased focus on the concept
of quality of education. The quality of education is
becoming a priority strategy of an educational institution, to the achievement of which a harmonious
communication and cooperation among members
of a pre-school community can contribute. Thus,
the question is who should initiate the cooperation
process at a pre-school educational institution. The
parents who participated in the survey provided
varying answers (Figure 3).

Ugdymo įstaigų vadovai
Ugdymo Ƴstaigǐ
Heads of educational
institutions

25,00 %

vadovai

Tėvai
Parents
Tơvai

34,80 %

Pedagogai
Educators
Pedagogai
0,00%

40,20 %

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

3 pav. Tėvų nuomonė apie ikimokyklinės bendruomenės narius, turinčius rodyti bendradarbiavimo
3 pav.
Tơvǐ nuomonơ apie ikimokyklinơs bendruomenơs narius, turinþius rodyti
iniciatyvą
(N = 112)
bendradarbiavimo
(N = 112)of a pre-school community who should show initiaFigure 3. Parents’ opinion iniciatyvą
regarding members
tive for cooperation (N = 112)
The study results have shown that nearly half of
Tyrimo rezultatai atskleidė, jog beveik
pusė (40,2 proc.) respondentų mano, kad ben- the respondents (40.2 per cent) believe that the ini8,00 %
Patenkinamaibendruomenė- tiative for cooperation in a pre-school community
dradarbiavimo ikimokyklinėje
je iniciatyvą turi rodyti pedagogai. Trečdalio should be shown by the educators. In the opinion of
(34,8 proc.) tyrime dalyvavusių tėvų nuomone, a third of the parents surveyed (34.8 per cent), the
of a cooperation procbendradarbiavimo proceso iniciatoriai turi būti parents should be initiators
36,60 %
tėvai, ketvirtadalio (25,0 proc.)
Gerai respondentų ess. A fourth of the surveyed parents (25.0 per cent)

Labai gerai

55,40 %
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%
Ugdymo
this function
should be fulfilled by heads
manymu,
šią Ƴstaigǐ
funkciją turėtų atlikti ikimokykli- think that25,00
vadovai
of a pre-school educational institution.
nio ugdymo
įstaigos vadovai.
To sum up the answers of the respondents,
Apibendrinant respondentų atsakymus matyti, jog dauguma tėvų mano, kad bendradarbia- it can be seen that most of the parents think that
vimo procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje a cooperation process in a pre-school educational
34,80 %by pre-school educaturėtų inicijuoti ikimokyklinio ugdymo pedago- institutions should be initiated
Tơvai
gai; dalis tėvų mano, kad jie patys turėtų būti tion educators; some parents are of the opinion that
iniciatoriai ikimokyklinės bendruomenės narių they themselves should be initiators in a process
of cooperation among members of the pre-school
bendradarbiavimo procese.
Vaikas bus kryptingai ugdomas tada, kai community.
A child can receive a meaningful
40,20 % education
darniai sutars ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir
Pedagogai
when
both
the
pre-school
educational
institution
šeima, kai vaiko ugdymas darželyje ir šeimoje vienas kitą papildys. Tad talkinimas šeimai, and the family get along quite well and the child’s
tarpusavio bendradarbiavimas ugdant vaiką education at the kindergarten and in the family complement one another. Thus, assistance to the family
ikimokyklinėje įstaigoje
būti dvi priori0,00% turėtų10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
tetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos and mutual cooperation in educating the child at
sritys (Litvinienė, 2002). Tyrimu buvo siekiama a pre-school institution should be the two priority
3 pav. Tơvǐ
nuomonơ apie ikimokyklinơs areas
bendruomenơs
narius,
turinþius
where the pre-school
educational
institution
išsiaiškinti, kaip tėvai vertina savo santykius su
is involved (Litvinienė, 2002). The research was
bendradarbiavimo
iniciatyvą
(N
=
112)
pedagogais (4 pav.).

rodyti

intended to determine how the parents view their
relationship with educators (Figure 4).

Patenkinamai
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Satisfactory

8,00 %

Gerai

36,60 %

Good
Gerai

Labai gerai
Very good

55,40 %

Labai gerai

0,00%

4 pav.

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

4 pav. Tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų santykių vertinimas tėvų požiūriu (N = 112)
Figure 4. Assessment of relationship between parents and pre-school education educators accordTơvǐ
ir ikimokyklinio ugdymo pedagogǐ santykiǐ vertinimas tơvǐ požiǌriu (N = 112)
ing to the parents (N = 112)
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pusė (55,4
proc.) ugdytinių tėvų savo santykius su ikimokyklinio ugdymo pedagogais vertina labai gerai, trečdalis (36,6 proc.) tėvų – gerai, beveik
dešimtadalis (8,0 proc.) – patenkinamai.

The research has shown that a half (55.4 per cent)
of the pre-schoolers’ parents consider their relations
with pre-school education educators as very good,
a third (36.6 per cent) of the parents view them as
good, and nearly one tenth (8.0 per cent) considers
them satisfactory.
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Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą pripažįstamas kaip būtina sąlyga, padedanti užtikrinti
kokybišką vaiko ugdymą(si) ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje. Pasak mokslininkų (Ruškus, Žvirdauskas ir kt., 2009), atsakomybės už
vaikų ugdymą dalijimasis tarp tėvų ir ugdytojų garantuoja partneriškus santykius, pagrįstus
nuolatiniu konstruktyviu dialogu, tarpusavio
pasitikėjimu, supratimu, pagarba, informacijos
ir ekspertinių žinių dalijimusi. Todėl tyrimu
buvo siekiama išsiaiškinti ugdytinių tėvų nuomonę apie efektyviausias bendradarbiavimo
ikimokyklinėje bendruomenėje formas ir būdus
(5 pav.).
8,00%
0,90%
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8,90%

22,30%
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22,35%
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22,70%
60,70%
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ekskursijos
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Projektinė veikla

38,40%
51,80%

10,70%

0,00%

32,10%

48,20%

10,70%

0,90%

Involvement of parents in the education process
is recognised as a prerequisite helping to ensure a
high quality (self-)education of the child in a preschool educational institution. According to some
scholars (Ruškus, Žvirdauskas et al., 2009), sharing responsibility for children’s education between
the parents and educators warrants the relationship
based on partnership, constructive dialogue, mutual
trust, respect, sharing of information and expert
knowledge. Therefore, the research was planned as
a tool to clarify the opinion of pre-schoolers’ parents about the most effective forms and methods of
cooperation in a pre-school community (Figure 5).

54,50%
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5 pav. Tėvų požiūriu, efektyviausios bendradarbiavimo ikimokyklinėje bendruomenėje formos

5 pav. Tơvǐ
efektyviausios bendradarbiavimo ikimokyklinơje bendruomenơje formos
(N =požiǌriu,
112)
(N = 112)Figure 5. The most effective forms for cooperation in a pre-school community in the parents’
view (N = 112)

Tyrimo rezultatai parodė, kad pusė (58,0
proc.) tyrime dalyvavusių tėvų visiškai sutinka, jog efektyviausios bendradarbiavimo formos yra individualūs
pokalbiai
suugdymo
pedagogais.
Pedagogai
nurodo
kryptis
Trečdalis (37,5 proc.) respondentų nurodė tėvų
susirinkimus, taip pat
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(38,4
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Informacija
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The results of the research have revealed that
a half (58.0 per cent) of the surveyed parents absolutely agree that individual conversations
with
49,10 %
educators are the most effective form
of
coopera49,10 %
6,30
tion.%A third (37.5 per cent) of the respondents
51,80 % indicated parent-teacher conferences,
and%another third
42,00
6,30
% per cent) of the parents chose celebrations and
(38.4
49,50 %
gatherings. The respondents had42,90
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3,60
%
lect several options in answering this
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45,50 %
The research has also shown that
nearly
49,10
% half
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(40.2 per cent) of the respondents disagree that
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process (Figure 6).
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Figure 6. Parents’ opinion about influence of cooperation on the quality of their children’s education (N = 112)
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Tyrimo rezultatai parodė, jog pusė (49,1
proc.) apklausoje dalyvavusių tėvų visiškai
sutinka, kad pedagogai nurodo tėvams vaikų
ugdymo(si) kryptis, suteikia galimybę tėvams
sužinoti apie vaikų ugdymą(si) (49,5 proc.),
teikia informaciją apie vaikų pasiekimus
(51,8 proc.). Pusė (50,0 proc.) tyrime dalyvavusių tėvų visiškai sutinka, kad aktyvus jų dalyvavimas grupės veikloje lemia harmoningą vaiko
ugdymą(si) ir yra naudingas vaikui. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog beveik pusė (43,8 proc.)
tėvų visiškai sutinka, kad nuoširdus ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendravimas
ir bendradarbiavimas lemia vaikų ugdymo(si)
proceso sėkmę.
Išvados
1. Bendradarbiavimas – tai komandos narių
tarpusavio sąveika, pagrįsta kooperacija, dalijimusi patirtimi ir bendro tikslo siekimu, kai
kiekvienas komandos narys jaučia pasitenkinimą bendra veikla. Tai žmonių veiklos pagrindas, leidžiantis kurti ir išlaikyti tvirtą ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenę.
2. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog
dauguma ugdytinių tėvų mano, kad būtent
pedagogai turėtų būti pagrindiniai bendradarbiavimo proceso ikimokyklinėje bendruomenėje iniciatoriai.
3. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog didžioji dalis
tėvų savo santykius su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais vertina labai gerai
arba gerai ir yra patenkinti esamais tarpusavio santykiais.
4. Tyrimo rezultatai parodė, kad ugdytinių
tėvai efektyviausiomis bendradarbiavimo
ikimokyklinėje bendruomenėje formomis
laiko individualius pokalbius, tėvų susirinkimus, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizuojamas įvairias šventes, popietes.
5. Dauguma tyrime dalyvavusių tėvų mano,
jog bendradarbiavimas ikimokyklinėje bendruomenėje ir jo raiška užtikrina harmoningą ir kokybišką vaikų ugdymą(si) įstaigoje.

The outcome of the research has revealed that
a half (49.1 per cent) of the surveyed parents completely agree that the educators instruct parents of
their children’s (self-)education directions, provide
a possibility for parents to learn of their children’s
(self-)education (49.5 per cent), supply information
about the children’s achievements (51.8 per cent).
A half (50.0 per cent) of the surveyed parents agree
that their active involvement in group activities
pre-determines a harmonious (self-)education of
their child and is beneficial for the child. The results of the research have shown that nearly half
(43.8 per cent) of the parents absolutely agree that
sincere communication and cooperation between
the pre-school educators and parents determine success of the children’s (self-) education process.
Conclusions
1. Cooperation is an interaction among team members based on teamwork, sharing of experience
and working towards the common goal where
each member of the team feels satisfaction with
the joint activities. It is the basis of human activities, enabling to create and maintain a strong
community of a pre-school educational institution.
2. The results of the empirical research have
revealed that the majority of parents of preschoolers consider that the educators should be
the main initiators of cooperation process in a
pre-school community.
3. The research has shown that most of the parents
view their relationship with educators of a preschool educational institution as very good or
good, and are satisfied with the existing mutual
relations.
4. Based on the results of the research, it can be
stated that the parents of pre-schoolers consider
individual conversations, parent-teacher conferences, various celebrations and gatherings
organised in a pre-school educational institution as the most effective forms of cooperation
in a pre-school community.
5. The greater part of the surveyed parents are of
the opinion that cooperation in a pre-school
community and its manifestation ensure a harmonious and high-quality (self-) education of
their children in a pre-school institution.
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AKTUALIJOS
2-OJI CREAN KONFERENCIJA:
DĖMESYS VAIKŲ
TEISĖMS Į
NEDISKRIMINAVIMĄ
2012 m. spalio 1 d. Šiaulių universiteto
Edukologijos fakultetas pradėjo vykdyti Švietimo, audiovizualinio meno ir kultūros agentūros
bei Europos komisijos finansuojamą tarptautinį
projektą „CHILDREN’S RIGHTS ERASMUS
ACADEMIC NETWORK / CREAN“ (Vaiko
teisių ERASMUS akademinė bendruomenė
(angl. santrumpa CREAN)) pagal Mokymosi visą gyvenimą priemonę (projekto pabaiga
2015 m. spalio 1 d., projekto vadovai ‒ ŠU
Edukologijos fakulteto doc. dr. R. Paulauskas ir
dr. R. Šiaučiulienė). Projekte dalyvauja Vokietija, Kipras, Ispanija, Didžioji Britanija, Šveicarija, Belgija, Rumunija, Danija, Estija, Graikija, Prancūzija, Airija, Italija, Lietuva (Šiaulių
universitetas, Edukologijos fakultetas; partneris – Mykolo Romerio universitetas, Socialinės
politikos fakultetas, Vilnius), Latvija, Liuksemburgas, Turkija, Malta, Nyderlandai, Austrija,
Lenkija, Portugalija, Švedija, Norvegija ir kt.
Projekto tikslai: skatinti Europos institucijų bendradarbiavimą vaiko teisių srityje; kelti
pedagoginio personalo dėstymo kokybę; keistis
tyrimų metodologija ir gerąja patirtimi; skatinti
studentų, dėstytojų ir mokslininkų tarptautinį
mobilumą; įtraukti daugiau mokslo ir studijų
institucijų, asociacijų į šią veiklą; stiprinti visuomenės ir švietimo ryšį, įtraukiant viešąjį,
privatų, NVO ir kt. sektorius; propaguoti vaiko teisių žinių sklaidą pasaulyje; identifikuoti
ir analizuoti vaiko teisės problemas; atlikti lyginamuosius tarpdisciplininius tyrimus; sukurti viešosios vaiko teisių informacijos sklaidos
instituciją; skatinti mokslinių tyrimų sklaidą;
skatinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą
vaiko teisių srityje.
Pagal minėtą projektą 2014 m. gruodžio
4–5 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko 2oji tarptautinė mokslinė CREAN konferencija

TOPICALITIES
THE SECOND CREAN
CONFERENCE: ATTENTION
TOWARDS CHILDREN’S RIGHTS
TO NON-DISCRIMINATION
On October 1, 2012 the Faculty of Education
at Šiauliai University started implementing an
international project ‘CHILDREN’S RIGHTS
ERASMUS ACADEMIC NETWORK /
CREAN’ financed by the European Commission
and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency according to the lifelong learning
measure (the project ends on October 1, 2015,
the project’s managers – Associate Professor R.
Paulauskas and doctor R. Šiaučiulienė. Germany, Cyprus, Spain, Great Britain, Switzerland,
Belgium, Romania, Denmark, Estonia, Greece,
France, Ireland, Italy, Lithuania (the Faculty of
Education at Šiauliai University; partner – the
Faculty of Social Politics at Mykolas Romeris
University) Latvia, Luxemburg, Turkey, Malta,
the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Sweden, Norway and others.
The aim of the project is to encourage the cooperation between European institutions in the
field of children’s rights; to improve the teaching quality of pedagogical staff; to exchange
research methodology and good experience;
to encourage the international mobility of students, lecturers and researchers; to involve more
research and academic institutions and associations into this activity; to strengthen the relation
between society and education by including public, private, NGO and other sectors; to advocate
the knowledge of children’s rights in the world;
to identify and analyze problems of children’s
rights; to carry out comparative interdisciplinary
studies; to establish an institution disseminating
information about children’s rights; to encourage the dissemination of scientific studies; to
encourage the cooperation of interested parties
in the sphere of children’s rights.
According to the aforementioned project,
on December 4–5, the second international academic CREAN conference ‘Children’s Rights to
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„Vaikų teisės į nediskriminavimą“, kurią surengė Šiaulių universitetas ir Mykolo Romerio
universitetas kartu su Vaiko teisių ERASMUS
akademine bendruomene (CREAN) ir Lietuvos
Respublikos Seimu. Kaip pastebėjo ŠU Edukologijos fakulteto docentas ir tarptautinio vaikų
teisių tinklo CREAN valdybos narys dr. R. Paulauskas, daugelis valstybių yra ratifikavusios
pagrindinius Jungtinių Tautų Organizacijos
žmogaus teises ginančius dokumentus – Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų
Vaiko teisių konvenciją ir kt., tačiau jų nuostatos
tik rekomendacinio pobūdžio ir nelengvai įgyvendinamos. Todėl ši konferencija buvo puiki
galimybė įvairių pasaulio šalių mokslininkams
padiskutuoti aktualiais vaiko teisių į nediskriminavimą ir jų prevencijos galimybių klausimais, pristatyti mokslo tyrimų rezultatus, pasidalyti mokslinėmis įžvalgomis ir praktinėmis
patirtimis, stiprinti esamus ir užmegzti naujus
ryšius su užsienio kolegomis ‒ konferencijoje
dalyvavo mokslininkai, politikai, vaiko teisių
apsaugos, švietimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 25 šalių: Indijos, Austrijos,
Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos,
Belgijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Rumunijos, Rusijos, Lenkijos ir kt.
Konferencijos plenariniuose posėdžiuose
pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio šalių
mokslininkai, vaiko teisių apsaugos specialistai, konferencijos dalyviai dirbo sekcijose, kur
aptarė naujausius tyrimus bei politikos ir praktikos pasiekimus vaiko teisių srityje.
Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto
informacija

Non-discrimination’, organized by Šiauliai University, Mykolas Romeris University together
with the Children‘s Rights Erasmus Academic
Network and the Parliament of the Republic of
Lithuania was held in the Parliament of the Republic of Lithuania. As the Associate Professor
of the Faculty of Education at Šiauliai University
and the member of the management of children’s
rights CREAN network, R. Paulauskas, notices,
many countries have ratified many documents of
the United Nations that protect human rights –
the Universal Declaration of human rights, the
United Nations Convention on the rights of the
child etc.; However, their provisions are only
of recommendatory nature and not easily implementable. Therefore, this conference was a
great opportunity for researchers from different
countries to discuss topical questions regarding
children’s rights to non-discrimination as well as
questions regarding its prevention possibilities,
to present research results, exchange academic
insights and practical experience, strengthen
existing and new connections with foreign colleagues – the conference included researchers,
politicians, representatives of the protection of
children’s rights, education and non government
organizations from 25 countries: India, Austria,
Switzerland, the UK, Germany, Belgium, Italy,
Portugal, Spain, Romania, Russia, Poland etc.
During the conference’s plenary sessions
reports were read by Lithuanian and foreign researchers as well as specialists of the protection
of children’s rights. The participants of the conference worked in sections where they discussed
the latest researchers and political and practical
achievements in the field of children’s rights.
The information belongs to the Faculty of
Education at Šiauliai University
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ŽURNALUI
„MOKYTOJŲ UGDYMAS“
TEIKIAMIEMS
RANKRAŠČIAMS
Mokslo darbų žurnalo „Mokytojų ugdymas“
publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui
reikšmingas švietimo sferas: edukologijos mokslo tyrimų metodologiją, politinius ir vidinius
švietimo sistemos pokyčius, socialinių-kultūrinių reiškinių kokybinių tyrimų metodologiją bei
mokytojo veiklos filosofiją ir ugdymo praktiką.
Žurnalas leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:
• pirmasis numeris ‒ balandžio mėn. (straipsnius pateikti iki vasario 28 d.),
• antrasis numeris – lapkričio mėn. (straipsnius
pateikti iki rugsėjo 30 d.).
Teikiami straipsniai negali būti publikuoti
anksčiau ar atiduoti publikuoti į kitus leidinius.
Straipsnius recenzuoja redaktorių kolegijos
narių paskirti recenzentai.
Apmokėjimas už straipsnių publikavimą
leidinyje. Vieno straipsnio publikavimo mokestis ‒ 50 Eur. Autorius (-iai), gavęs (-ę) patvirtinimą, kad straipsnis priimtas spausdinti, per 15
kalendorinių dienų perveda 50 Lt Eur mokestį:
Bankas ‒ AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris ‒
LT76 7180 0000 0014 1119
Mokėjimo paskirtis ‒ už straipsnio (autoriaus
(-ių) vardas, pavardė, straipsnio pavadinimas)
publikavimą mokslo darbų žurnale „Mokytojų
ugdymas“.
Straipsnio rankraštis, parengtas pagal reikalavimus lietuvių arba anglų kalba, siunčiamas
vyriausiajam redaktoriui elektroniniu paštu
(mokytojuugdymas@ef.su.lt).
Publikacijos apimtis – nuo 7 iki 10 puslapių.
Autorius (-iai) prisiima atsakomybę, kad
galutinis teikiamo publikuoti rankraščio tekstas
visiškai atitiktų žurnalo reikalavimus.

THE ACADEMIC
REQUIREMENTS
OF THE JOURNAL
“TEACHER EDUCATION”
FOR SUBMITTED
MANUSCRIPTS
The “Teacher Education” is an international
periodical academic peer-reviewed journal that has
been published in two languages, Lithuanian and
English, by the Faculty of Educology of Šiauliai
University since 2002.
The journal is stored in the international scientific information databases:
• Index Copernicus (since 2005)
• EBSCO (since 2008)
The “Teacher Education” academic journal
focuses on topics relevant to the teacher-centered
spheres of education, including educology research, political and internal educational developments, qualitative research methodology in socio-cultural phenomena and the philosophy of the
teacher’s performance and training practices.
The journal is published twice a year, at such
intervals:
• in April (article submission deadline 28 February);
• in November (article submission deadline 30
September).
All articles submitted for publication are meant
exclusively for publication in this journal and have
not been previously published anywhere else.
Articles are assigned to reviewers appointed by
the editorial board members.
The payment for the publication of articles
in the journal. One article publication fee ‒ 50 Eur.
An author (s), after having received the confirmation of the acceptance of an article, pays the fee by
transferring the indicated amount of money ‒ 50
Eur within 15 calendar days to:
Bank ‒ AB Šiaulių bankas
Account number ‒
LT76 7180 0000 0014 1119
Payment ‒ for an article (the name and last
name of an author (s), the title of an article) and

117

Autorius (-iai) privalo garantuoti, kad teikiamame publikuoti straipsnyje nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės, kad kitų autorių
mintimis remiamasi laikantis mokslinės etikos
principų.
Žurnalui teikiami straipsniai turi būti parengti taisyklinga mokslinio stiliaus kalba ir atitikti
bendruosius moksliniams straipsniams keliamus
reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas / problema ir tikslas, apžvelgti
ankstesni tiriamosios srities darbai, apibūdinti
metodai, pateikti rezultatai ir argumentuotos
išvados bei nurodyti duomenų šaltiniai ir naudota literatūra. Prieš išvadas rekomenduojama
pateikti diskusiją. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinti autoriams taisyti.
Straipsnio struktūra
Tekstas maketuojamas Times New Roman
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• Straipsnio pavadinimas didžiosiomis raidėmis (14 pt, Bold).
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• Anotacija, kuria glaustai nusakyta straipsnio
esmė, išryškinant jo aktualumą / naujumą,
įvardytos svarbiausios potemės. Anotacijos
apimtis neturi viršyti 100 žodžių.
• Prasminiai žodžiai: 3‒5 žodžiai ar dviejų‒trijų (bet ne ilgesni) žodžių junginiai, atskirti
kableliais.
Įvadinėje straipsnio dalyje apibūdinta ir
suformuluota pristatomo mokslinio tyrimo problema, tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos
ištirtumo laipsnis.
Pagrindinėje straipsnio dalyje pristatyti ir
pagrįsti tyrimų rezultatai, suformuluotos glaustos ir struktūruotos išvados / diskusijos.
Paveikslai ir lentelės (tekstas rašomas 10 pt)
numeruojami atskirai, arabiškais skaitmenimis,
numeriai ir pavadinimai pateikiami prie kairės
teksto paraštės.

the publication in the scientific journal “Teacher
Education”.
The manuscript must be prepared in accordance with uniform requirements in the Lithuanian
or English language and should be submitted to
the editor-in-chief via email: mokytojuugdymas@
ef.su.lt.  
The published article should be in the range of
7‒10 formatted journal pages.
It is the author(s)’ responsibility to ensure that
before submitting, the final version of the manuscript fully meets the requirements of the journal.
The author(s) must ensure that the article does
not infringe any copyright of any third parties and
that ideas of other authors included in the manuscript conform to generally accepted ethical principles at the time of submission.
Articles submitted to the journal must conform
to correct scientific language and general requirements for scientific articles. They must include a
formulated research question / problem and the
purpose of an investigation, a review of previous
works in that field, describe the methods used,
present the results, reasonable conclusions as well
as specify data sources and references. It is recommended to discuss findings before the conclusions. Works which do not meet these requirements
will be returned to authors for revision.
Article’s Structure
The text is pasted up in font Times New Roman, 12-point font size using single line spacing in
the A4 format page (210 x 297 mm) with the following margins: 25 mm from the top edge, 25 mm
from the bottom edge, 24 mm from the left edge,
and 24 mm from the right edge.
The beginning of the article should contain:
• The title of the article in capital letters (14 pt,
Bold).
• The author(s)' name(s) and surname(s), the institution represented by them (12 pt, Italic).
• The annotation which gives a concise outline
of the essence of the article, its relevance / novelty, and the main sub-themes. The annotation
should comprise no more than 100 words.
• Keywords: 3‒5 words or phrases consisting of
two- or three-word combinations (but no longer).
The introduction states and describes the
problem and the aim of the scientific research and
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