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ŽEF švietimo srities veiklų planas  

 
 
Ilgalaikis siekiamas pokytis 
Mokyklas baigia geriau parengti mokiniai (įgiję adekvačias kompetencijas bei vertybes, o ne tik geriau 
išlaikę egzaminus). 
 
Vidutiniu laikotarpiu siekiami rezultatai (ŽEF Tarybos 1 posėdžio bei ŽEF narių diskusijos apie 
švietimą pagrindu) 
Mokyklų vadovų skyrimo tvarka depolizituota

1
 ir skaidri. Mokykloms vadovauja reikiamas kompetencijas 

turintys asmenys, realiai veikia jų atestacijos sistema, susieta su mokyklos rezultatais. 
 
Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai (pedagogų kompetencijos + profesijos autoritetas). 
 
Siūloma loginė problemų analizės bei veiklos planavimo schema. Kairėje – ašinės pokyčiui reikalingos 
veiklos, dešinėje – pagalbinės, lengvinančios pokyčio įgyvendinimą veiklos. 
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 Mokyklų vadovų politizacija – tyrimas. 

1. Vadovų atranka 

2. Sąlygos mokyklų 
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http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/121/articles/3635/public/123-160.pdf
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Dabartinės situacijos analizė (pagrindiniai akcentai) 
 

1. Vadovų atranka 
 
Vadovų atranką galima skirstyti į dvi dalis: (1) kvalifikacinių reikalavimų atitikmens vertinimas

2
; (2) 

bendras vertinimas ir vadovo skyrimas
3
. (2) Numatyta komisijos sudarymo tvarka nenumato jokių 

socialinių partnerių privalomo dalyvavimo – verslo, tėvų, mokinių. Po 2 narius skiria savivaldybė ir ŠMM, 
vienas kitos įstaigos (akredituotas) vadovas ir mokyklos tarybos paskirtas asmuo. (1) kvalifikacinių 
reikalavimų vertinimas taip pat kelia abejonių (nors daug kandidatų nepraeina šio barjero), pavyzdžiui 
atranką vykdančio personalo vienas iš reikalavimų – bent 1 metų personalo atrankos patirtis.  
 
2. Sąlygos mokyklų veiklai 
 
Esmė – daug įvairių smulkmenų trukdo ir vis dar egzistuoja gajus sovietinis prižiūrėtojų mentalitetas. 
Detaliau – nacionalinis teisinis reglamentavimas didesnių problemų nekelia (egzistuoja pavienės tvarkos 
LRV ar ŠMM lygmeniu, kurios yra morališkai pasenusios ir nebeatitinka realijų bei trukdo veikti) – tiek 
Švietimo įstatymas, tiek Švietimo strategija veiklai netrukdo

4
. Bendraujant su mokyklų vadovais bei 

kitomis bendrojo ugdymo srityje veikiančiomis institucijomis pavyko nustatyti, jog didžiausia problema – 
savivaldybės lygmens biurokratų tvarkų „interpretavimas“, inspektorinis mentalitetas. ŠMM taip pat turi 
skyrių, kuris atlieka „inspektorinį“-legalistinį vertinimą.  
 
3. Mokyklų pažangos vertinimas 
 
Akreditacijos procesas (susietas su mokyklų tinklo pertvarka) – formalistinis-legalistinis. Bet jis iš esmės 
pasibaigė, tad nebeaktualus. 
 
Išorinis mokyklų vertinimas: procedūros, tikslai ir vykdymas tinkami, atitinka europinę patirtį

5
, taip pat 

mokyklų direktoriai patvirtino, jog šis procesas naudingas (yra tobulintinų smulkmenų). Problema – nors 
išorinis vertinimas Lietuvoje startavo iš esmės tuo pačiu metu kaip ir Vokietijoje (2007 m.), bet 2014 m. 
pabaigos duomenimis

6
 iš viso Lietuvoje buvo įvertintos 485 mokyklos, t. y. 40,4% visų mokyklų, nors 

įsipareigojimas buvo 100% per 7 metus. O Vokietija sugebėjo įvertinti visas. 
 
Išorinis mokyklų vertinimas politizuotas

7
. Išorinio vertinimo vykdymo veiklos etapai: 

a.) Kasmet savivaldybės pateikia mokyklų sąrašą išoriniam vertinimui – aukšta politizacijos rizika; 
b.) Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, turėdama Nacionalinio egzaminų centro duomenis, 

parengia bendrą mokyklų sąrašą – nors remiasi duomenimis, bet įtaka maža (sunku įtraukti 
mokyklas, kurios pagal duomenis prašosi, bet savivaldybė jų neteikė); 

c.) Galutinį sprendimą dėl vertinamų mokyklų priima ministras – aukšta politizacija; 
d.) Paties vertinimo etapai; vertinimo komandoje nėra privaloma tvarka įtraukiami socialiniai 

partneriai – verslas, tėvai, mokiniai; 
e.) Vertinimo ataskaita – nors savivaldybė kaip steigėjas faktiškai turėtų prižiūrėti 

rekomendacijų įgyvendinimą, realybėje taip nevyksta. 
 
4. Reali vadovų atestacija 
 
Atestacija yra formali, popierinė, tik iš dalies susieta su mokyklos rezultatais. Buvęs ministras matė 
problemą

8
, pradėjo spręsti

9
. Dabar jau kalbama ir apie pedagogų atestacijos tvarkymą, ją taip pat 

                                                           
2
 Kvalifikacinių reikalavimų aprašas.  

3
 Konkurso pareigoms eiti aprašas. 

4
 OECD ekspertės įvertinimas parodo, jog formaliai viskas labai gražu. 

5
 Šviežia, 2015 m. Eurydice mokyklų vertinimo Europoje analizė.  

6
 Išorinio vertinimo bendroji statistika ir išorinio vertinimo statistika pagal savivaldybes. 

7
 Išorinio vertinimo tvarkos aprašas. 

8
 Dainius Pavalkis apie mokyklų vadovų atestaciją. 

9
 Vadovų atestacijos aprašas. 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2015/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_vadovams.pdf
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2015/07/Konkurso_vadovams_tvarka.pdf
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ebpo-eksperte-kitos-salys-galetu-mokytis-is-lietuvos
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/178EN.pdf
http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/vertinimai/
http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/vertinimai/isoriniai-vertinimai-savivaldybese/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68FF0ECA6630/NXdGgExaNL
http://www.santarve.lt/aktualijos/svietimas/ketinama-grieztinti-mokyklu-direktoriu-atestacija/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/040b7ca01b9b11e4b542dec0b12e28b0/owBKNXjbwY
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susiejant su mokinių pasiekimais
10

. Atestacijos komisijoje nedalyvauja socialiniai partneriai – verslas, 
tėvai, mokiniai. 
 
5. Mokyklos savarankiškumas (įgalinimas veikti) 
 
Šiuo metu visos mokyklos, nepriklausomai nuo jų rezultatų veikia pagal tas pačias taisykles, 
diferencijavimosi galimybės labai menkos. Mokyklos stipriai suvaržytos biurokratiškai, todėl menksta 
galimybės tiek valdyme, tiek ugdyme diegti inovacijas. 
 
6. Pagalbinės veiklos – kompetencijos kėlimas, autoritetas, gerųjų praktikų sklaida 
 
Mokyklų vadovų ir pedagogų kompetencijos kėlimas šiandien dažnai vyksta fiktyviai – einama į seminarus 
tam, kad būtų gautas popierius, bet realios naudos tai neatneša. Autoritetas yra sumenkęs, žiniasklaidoje 
labai mažai teigiamo turinio, susijusio su mokyklomis, bendruoju ugdymu. Figūruoja skandalai, egzaminų 
ir stojimų problemų analizė. Nors Lietuvoje egzistuoja daug gerų pavyzdžių – tiek valdyme, tiek 
bendruomenės įtraukime, tiek turinio ugdymo naujovėse ar kūrybiškame mokyme – neegzistuoja 
efektyvus šių gerųjų praktikų sklaidos ir perkėlimo į kitas mokyklas mechanizmas. 
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 Audronė Pitrėnienė apie mokytojų atestaciją. 

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/ministre-mokytoju-atestacija-turi-buti-susieta-su-mokiniu-pazanga-708186
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GALIMOS VEIKLOS KRYPTYS, UŽDAVINIAI  

 
Pasiūlymai dėl veiksmų plano 

1. Vadovų atranka 
 

a.) Įvertinti vadovų kvalifikacinių reikalavimų vertinimą 
Terminas: 2015 m. IV ketvirtis. 
Atsakingas: A. Varanauskas, pagalba: IPM ir kiti ŽEF nariai 

 
b.) Įtraukti į vadovų atranką socialinius partnerius 

Terminas: 2016 m. I ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas, partneriai: tėvai, mokiniai, 

 
2. Sąlygos mokyklos veiklai 
 

a.) Atlikti analizę ir parengti įvairių teisės aktų atnaujinimo projektus 
Terminas: 2016 m. II ketvirtis 
Atsakingas: E. Leichteris, pagalba: ŽEF nariai 
 

b.) Darbas su pilotinėmis mokyklomis (gerųjų deviantų kūrimas)
11

 
Terminas: 2016 m. III ketvirtis 
Atsakingas: E. Leichteris, pagalba: A. Varanauskas, papildoma pagalba: ŽEF nariai. 
 

c.) Trijų didžiųjų miestų – Vilnius, Kaunas, Klaipėda – savivaldybių darbo su mokyklomis tobulinimas 
(atsiradus galimybėms – miesto švietimo strategijos rengimas) 
Terminas: 2017 m. I ketvirtis 
Atsakingas: E. Leichteris, pagalba: A. Varanauskas, 

 
3. Mokyklų pažangos vertinimas 
 

a.) Padėti ŠMM pasidaryti dvejų metų planą, kuriame būtų numatyta visų dar nevertintų mokyklų 
įvertinimas 
Terminas: 2017 m. I ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas 
 

b.) Mokyklų išorinio vertinimo vykdymo depolitizacijos plano parengimas 
Terminas: 2015 m. IV ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas 
 

c.) Įtraukti į išorinį vertinimą socialinius partnerius 
Terminas: 2016 m. I ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas, partneriai: tėvai, mokiniai 

 
4. Reali vadovų atestacija 
 

a.) Dalyvauti rengiant pedagogų atestacijos tvarką 
Terminas: jei darom, tai jau dabar 
Atsakingas: A. Varanauskas 
 

b.) Įvertinti dabartinę vadovų atestacijos tvarką 
Terminas: 2016 m. I ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas, pagalba: IPM ir kiti ŽEF nariai 
 

c.) Įtraukti socialinius partnerius į vadovų atestacijos komisiją 
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 Šiuo metu yra dirbama su dviem gimnazijomis – Žemynos gimnazija ir Juventos gimnazija. 
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Terminas: 2016 m. IV ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas 

 
5. Mokyklos savarankiškumas 
 

a.) Parengti Mokyklų savarankiškumo lygmenis ir kriterijus apibrėžiantį dokumentą 
Terminas: 2016 m. II ketvirtis 
Atsakingas: E. Leichteris, partneriai: Lyderių laikas, Mokyklų tobulinimo centras ir t.t. 

 
6. Pagalbinės veiklos – kompetencijos kėlimas, autoritetas, gerųjų praktikų sklaida 
 

a.) Valstybės pinigus kreipti realiam kompetencijų ugdymui
12

 
Terminas: visada 
Atsakingas: E. Leichteris, A. Varanauskas 
 

b.) Organizuoti įvairius teminius mokymus mokykloms (bendrųjų kompetencijų) 
Terminas: kas tam tikrą laiką 
Atsakingas: R. Vaicekauskaitė, pagalba: ŽEF nariai 
 

c.) Sukurti mokyklos vadovų mentorystės programą 
Terminas: 2015 m. IV ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas, pagalba: R. Vaicekauskaitė, E. Leichteris, ŽEF nariai 
 

d.) Įsteigi nominaciją geriausiai mokyklai, direktoriui, mokytojams 
Terminas: 2016 m. II ketvirtis 
Atsakingas: R. Vaicekauskaitė, pagalba: ŽEF nariai 
 

e.) Sutarti su ŠMM dėl bendrojo ugdymo tematikos geriausių baigiamųjų darbų konkursą 
organizavimo 
Terminas: 2016 m. II ketvirtis 
Atsakingas: A. Varanauskas 
 

f.) Skleisti gerąją patirtį, stiprinti mokytojo autoritetą
13

 
Terminas: nuolat 
Atsakingas: A. Varanauskas, pagalba: R. Vaicekauskaitė, ŽEF nariai 
 

g.) ŽEF švietimo švieslentė – tam tikrų strateginių rodiklių nuolatinis stebėjimas, jų įgyvendinimo 
vertinimas bei viešumo didinimas 
Terminas: nuolat, švieslentės koncepcijai parengti – 2016 m. II ketvirtis 
Atsakingas: E. Leichteris, pagalba: A. Varanauskas, ŽEF nariai 

 
 
 

BONUS veiklos: 
 
STEAM tematika – šiuo metu veiksmas aprimęs (dėl ministrų kaitos). ŽEF dalyvauja konsorciume 
(pagrindas LPK, LINPRA, LIC, ŽEF) dėl STEAM ugdymo. 
 
Neišpildytas nario lūkestis: vadovėlių leidybos politikos pertvarka. Šiuo metu procesas vyksta [rengiama 
atnaujinta tvarka], bet vasara nuspręsta greituoju būdu nebandyti rinkti nuomonės iš ŽEF narių šiuo 
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 ES SF investicijų priežiūra ir pastabų teikimas. Bendradarbiaujant su Milda Laužikaite (ŽEF Tarybos narė, 
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto vadovė) rengiama koncepcija naujam projektui. 
13

 Rengiamas straipsnių ciklas apie įvairias kūrybiškas praktikas mokyklose, bendradarbiaujant su Milda Laužikaite. 
Su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus universitetu, Tėvų forumu, mokinių sąjunga organizuojama gerųjų praktikų 
mokyklose konferencija Vilniaus miesto mokykloms – data – lapkričio 5 d. 
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klausimu, nes tai labai politiškai jautrus procesas. Reikia apsispręsti ar darome ką nors su tuo ir jei taip – 
kas lyderis proceso? 
 
 
 

KOMUNIKACIJA 
 

ŽEF žinutės, kurios galėtų būti ŽEF švietimo komunikacijos pagrindas 
 

1. Būtina sukurti veikiančią mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos sistemą, kurioje dalyvautų 
socialinių partnerių atstovai ir kuri būtų susieta su realiais mokyklos rezultatais. 
 

2. Šiuo metu vos 40% mokyklų Lietuvoje turėjo išorinio vertinimo procedūrą – būtina atlikti visų 
mokyklų vertinimą, kad matytume bendrą vaizdą. 
 

3. Būtina sukurti sąlygas mokykloms veikti ir lanksčiai reaguoti į aplinką. Kiekviena mokykla 
skirtinga ir kiekviena mokykla bei jos bendruomenė gali prisiimti skirtingus įsipareigojimus, todėl 
reikia pradėti Lietuvoje diegti skirtingo savarankiškumo mokyklų lygmenis. 
 

4. Norint sisteminių pokyčių reikia investuoti į mokyklų vadovų bei mokytojų bendrąsias 
kompetencijas, kad jie netrukdytų pokyčiams, o kaip tik juos aktyviai skatintų. 
 

5. Lietuvoje turime daugybę gerų mokyklų valdymo, kūrybiško ugdymo ir pan. pavyzdžių, bet apie 
juos reikia kalbėti garsiau, skatinti geriausius bei puoselėti bendradarbiavimą tarp mokyklų. 

 


