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STRATEGINIS VALDYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE: 

KONTEKSTAS, PANAŠUMAI, SKIRTUMAI 

 
Vilma Andrejauskienė 

Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas  

 

Anotacija. Socialinių – kultūrinių procesų dinamika, globalizacija, mokslo pažanga sąlygoja naujų 

reikalavimų organizacijos valdymui atsiradimą. Pasaulinėje erdvėje vykstantys pokyčiai suponuoja prisitaikymo prie 

kintančios aplinkos, naujų kokybiškų paslaugų, vadybos modelių poreikį. Keičiantis išorinei aplinkai, atsirandant 

naujoms grėsmėms ir galimybėms, ryškėja organizacijų pajėgumas įgyti ir išlaikyti pranašumą ilgalaikėje 

perspektyvoje. Straipsnyje analizuojamas strateginio valdymo kontekstas, ypatingas dėmesys skiriamas viešojo 

sektoriaus valdymui, strateginės analizės metodų taikymui strateginio valdymo procese.  

Pagrindiniai žodžiai: strateginis valdymas, strateginio valdymo modelis, strateginės analizės metodai, 

strateginis valdymas viešajame sektoriuje. 

 

Įvadas 
Nuolat besikeičiančioje, dinamiškoje aplinkoje ir aršioje konkurencinėje terpėje prisitaikyti ir 

aktyviai veikti sugeba tie individai, kurie moka numatyti aiškius tikslus tolimesnei perspektyvai, parengti 

aplinkos pokyčius valdančius veiksmų planus ir išdėstyti planuose numatytas priemones. Dabartiniame 

pasaulyje vyksta nepaprastai svarbūs ir gilūs pokyčiai, kurie iš esmės keičia visuomenės supratimą apie 

organizacijų, verslo, o ir pačių valstybių tolimesnį vystymąsi. 

Žmonijos istorijoje valstybės susiformavo anksčiau bei verslo organizacijos. Valstybių susikūrimas 

siejamas su būtinybe atlikti bendrus darbus bei poreikiu sutelkti visuomenę bendrai veiklai. Taip 

aiškinamas valdžios atsiradimas ir jos iškilimas. Verslo organizacijos atsirado vėliau ir kūrėsi atskirų 

valstybių teritorijose, kaip ir valstybės, stiprindamos savo galią, siekdamos savarankiškumo, valdžios ir 

konkurencinio pranašumo. Keičiantis išorinei aplinkai, atsirandant naujoms grėsmėms ir galimybėms, 

ryškėja organizacijų pajėgumas įgyti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą ilgalaikėje perspektyvoje. 

Tačiau tokioje neapibrėžtumo aplinkoje yra neįmanoma išsilaikyti neturint konkrečios aplinkos dinamiką 

valdančios strategijos. 

Kiekvienos įmonės veikla pagrįsta planais, uždaviniais, tikslų sistema bei jų kontrole. Visa tai 

apima strateginį valdymą. Strateginis valdymas valdo ne tik žmogiškuosius, bet ir finansinius išteklius, be 

to, kiekviena organizacija strateginiais tikslais numato, kaip įgyvendinti iššūkius, išlikti, prisitaikyti ir 

elgtis įvykus rinkos pokyčiams. 

Tuo tarpu strateginis valdymas viešajame sektoriuje yra ženkliai didesnės apimties, jis išsiskiria 

tuo, jog yra reglamentuojamas įstatymais, be to, strateginį valdymą viešajame sektoriuje planuoja bei 

kontroliuoja ne viena institucija, todėl svarbu tikslingai suvokti, kaip vyksta viešojo sektoriaus strateginis 

planavimas bei kuo jis skiriasi nuo privataus sektoriaus strateginio planavimo. 

Darbo objektas – strateginis valdymas viešajame sektoriuje. 

Darbo tikslas – atskleisti strateginio valdymo teorinių aspektų specifiką viešajame sektoriuje. 

Darbo problema – strateginio valdymo specifiškumas viešajame sektoriuje. 

Darbo uždaviniai: 

- Išanalizuoti strategijos, strateginio valdymo sistemos teorinius aspektus ir įvairias interpretacijas. 

- Atlikti strateginio valdymo modelių palyginimą mokslinės literatūros pirminių šaltinių ir kitų 

publikacijų pagrindu 

- Atskleisti strateginio valdymo viešajame sektoriuje prioritetines sritis. 

Darbo metodologija pagrįsta mokslinės literatūros šaltinių analize, sintezės, lyginamosios analizės 

ir teorinio modeliavimo metodais.  

 

STRATEGINIO VALDYMO KONCEPTUALIZACIJA 

Strategijos ir strateginio valdymo interpretacijos  

Žodis „strategija“ dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Terminas „strategija“ neturi vieno  

aiškaus apibrėžimo. Jis buvo ir yra vartojamas įvairiame kontekste. Žodis „strategija“ kilęs  iš graikų 

kalbos. Strategijos kilmė yra karinė, pats žodis yra sudarytas iš dviejų graikų kalbos žodžių„stratos“, 

reiškiančiu „armija“ ir  „agein“, reiškiančiu „vesti“. Todėl nesunku suprasti, jog strategija pagal savo 

kilmę siejama su menu arba mokslu vadovauti armijai ir pirmiausiai įsitvirtino karinėje terminologijoje.  

Oksfordo žodyne rašoma, kad strategija tai karo menas, ypač planuojant kariuomenės ir laivų nukreipimą 

į tinkamiausias pozicijas; veiklos planas arba verslo (didžiosios politikos) politika. Tarptautinių žodžių 
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žodyne (2003) „strategija“ apibrėžiama kaip bendrasis kovos ar kitokios veiklos planas.  

Tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkai  strategiją apibrėžia labai įvairiai. Vienas pirmųjų 

autorių, suformulavusių šiuolaikinį mokslinį strategijos apibrėžimą buvo A.Chandler (1962). Pasak 

autoriaus, strategija - tai įmonės ilgalaikių tikslų ir uždavinių numatymas, veiksmų ir reikiamų resursų 

parinkimas šių tikslų įvykdymui. Remiantis A.Chandler (1962), strategija apima tris pagrindinius 

elementus: tikslus, organizacijos veiklos kryptį ir reikiamus tikslo pasiekimui reikalingus resursus. 

I.Ansoff (1965) į strategiją žiūri kaip į bendrą giją, jungiančią visą organizacijos veiklą su jos rinkomis. 

Andrews  (1969)  strategiją  apibrėžia  kaip  organizacijos  tikslus  ir  uždavinius  bei pagrindinių planų ir 

politikos, kaip šiuos tikslus pasiekti, visumą, pateiktą tokiu būdu, kad būtų aiškiai apibrėžta pozicija, 

kokia veikla šiuo metu užsiima organizacija arba kokia turėtų užsiimti. Pasak J.B.Quinno (1980), 

strategija - tai modelis arba planas, kuris nuosekliai integruoja pagrindinius institucijos tikslus, politiką ir 

veiksmų seką. Gerai suformuluota strategija padeda surikiuoti ir paskirstyti institucijos išteklius, 

atsižvelgiant į turimą kompetenciją ir trūkumus, numatomus aplinkos pokyčius. 

M.Porter (1996) strategiją apibrėžia remiantis „5P“ modeliu: 

1P – ilgalaikių veiksmų planas (angl. Plan); 

2P – žaidimas, skirtas kitoms organizacijoms pergudrauti (angl. Play); 

3P –  nuoseklios, logiškos elgsenos pavyzdys (angl. Pattern);  

4P – organizacijos pozicija (angl. Posittion);  

5P – organizacijoje susiklostęs aplinkos ateities suvokimo būdas (angl. Perspective).  

A.Vasiliauskas (2000) strategiją nusako kaip organizacijos paskirties, tikslų, uždavinių nustatymą ir 

įgyvendinimo būdą. Panašiai strategiją apibrėžia ir R.Jucevičius (1998). A.A.Thompson ir A.J. Strickland 

(1999) strategiją apibūdina kaip organizacijos valdymo planą, kuriuo nusakomi organizacijos iškelti 

tikslai ir užimama pozicija C.W.Hofer ir D.Schendel (2001) strategiją apibrėžia kaip taisyklių visumą, 

pagal kurias įvertinus pagrindinius tikslus, esamą situaciją ir išteklius, priimami valdymo sprendimai.  

S.Valentinavičius (2009), strategiją apibūdina kaip apgalvotą ir ilgalaikę organizacijos plėtros kryptį, o 

taip pat veiklos veiksmų sistema apibrėžtam laikotarpiui ir išskiria keturis svarbiausius bendrus strategijos 

elementus: aplinka (teigiama, neigiama), pagrindiniai veiklos tikslai, situacijos analizė, išteklių 

naudojimo planai. P.F.Drucker (2004) taip pat akcentuoja esamos padėties analizės būtinumą. A. Gaižutis 

(2000), strategiją siūlo vaizduoti kaip atskirą vadybos modelį, išskiriant misiją, uždavinius, planus ir 

veiklą. 

 Išnagrinėjus įvairių autorių pateikiamas stategijos sampratas, galime teigti, jog nėra bendro ir 

universalaus strategijos apibrėžimo. Kaip matome, įvairių autorių darbuose aptinkamos įvairios 

strategijos sampratos interpretacijos. Bendra įvairiems strategijos apibūdinimams yra tai, kad pabrėžiamas 

organizacijos ateities tikslas, kryptis ir prioritetai.  

 Nors strategijos sąvokos ištakos siekia Antikos laikus, tačiau strateginis valdymas kaip 

mokslininkų tiriamas objektas pradėtas analizuoti praėjusio amžiaus VII dešimtmetyje, t.y. apie 1960 

metus, viešajame sektoriuje – VIII dešimtmetyje.   Nuolat kintančios sąlygos atskleidė senų valdymo 

metodų netobulumą, todėl atsirado naujų metodų poreikis. Šios sąlygos ir nulėmė strategijos valdymo 

mokslo plėtojimąsi. Anot Rumelt ir bendraautorių (1994) strateginio valdymo teorijos pagrindai  siejami 

su A.Chandler „Strategija ir struktūra“ (1962), Harvardo universiteto autorių „Verslo taisyklės: teorija ir 

praktika“ (1965) ir I.Ansoff „Korporacijos strategija“ (1965) fundamentaliais darbais. Šių autorių darbų 

dėka, atrandama ir akcentuojama strateginio valdymo nauda organizacijoms veikiant išorinės aplinkos 

neapibrėžtumo ir nepastovumo sąlygomis. Strateginio valdymo srityje paminėtini ir kitų užsienio autorių 

darbai. 

Skirtingi autoriai įvairiai traktuoja strateginio valdymo sąvoką. Kaip sisteminį požiūrį, kuris turėtų 

apimti visą organizaciją, strateginį valdymą apibrėžia teoretikas I.Ansoff (1984). Šis autorius 

akcentuoja išorinės ir vidinės organizacijos aplinkos ryšio svarbą, kuriuo remiantis užtikrinama 

sėkminga įmonės veikla ateityje. Cole (1997) strateginį valdymą traktuoja kaip įmonės pokyčių 

valdymą, kaip svarbiausią veiksnį tiems pokyčiams valdyti jis iškelia išorinės aplinkos stebėjimą, 

sumenkindamas įmonės viduje vykstančius procesus. Čia ir išsiskiria Ansoff (1984) ir Cole (1997) 

požiūris į vidinės organizacijos aplinkos įtaką jos strateginiam valdymui. Hunger ir Wheelan (2007) 

kalbėdami apie strateginį valdymą pabrėžia, jog tai veiksmų ir priemonių kompleksas, kuris lemia 

įmonės ilgalaikius veiksmus. Čia nekalbama apie įmonės aplinkų poveikį valdymui, tačiau išskiria, jog 

tai ilgalaikis procesas. 

Lietuvoje strateginio valdymo tyrimus pradėjo Jucevičius (1998), Vasiliauskas (2002; 2007), 

Arimavičiūtė (2005; 2006), Gaižutis (2000), Astrauskas, Česonis (2008) ir kt.                                           
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Strateginis valdymas šiandieną apima smulkias ir dideles organizacijas, tiek ir viešąjį sektorių. Be 

strateginio planavimo organizacijos, įstaigos veikla, ateitis yra neaiški, todėl, siekiant numatyti įmonės ar 

organizacijos tikslus, ateities perspektyvas, būtina ne tik parengti priemonių planą, bet ir numatyti, kaip jį 

tinkamai įgyvendinti ir kontroliuoti. Jei strateginis planavimas idealiai tinka pakankamai stabiliai aplinkai, 

tai strateginis valdymas gali būti sėkmingai praktikuojamas sudėtingoje, neprognozuojamoje ir nuolat 

sparčiai kintančioje aplinkoje.  

Organizacijos strateginiu valdymu laikomas nuolatinis, dinamiškas ir nuoseklus procesas, kuriuo 

remdamasi organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau naudoja išteklius 

(Arimavičiūtė, 2005; Vasiliauskas, 2007). Strateginis valdymas – strateginio planavimo forma (rūšis), kai 

sėkmingos strategijos rengimas ir įgyvendinimas tampa visos organizacijos funkcionavimo esme ir 

turiniu, kai visos valdymo funkcijos tampriai susiejamos ir vykdomos dėlei organizacijos sėkmingos 

strategijos sukūrimo ir įgyvendinimo (Astrauskas, Česonis 2008). Kitaip tariant, strateginis valdymas 

organizacijai padeda numatyti, kaip efektyviai vystyti savo veiklą, kokius metodus naudoti, kaip valdyti 

organizacijos išteklius bei resursus, kaip valdyti priemones, jog jos būtų pasiektos. Strateginis valdymas, 

suprantamas bendriausia prasme, sietinas su organizacija – žmones bendrai veiklai vienijančiu kolektyvu, 

turinčiu savo tikslus ir priemones tiems tikslams įgyvendinti. Toks platus organizacijos apibrėžimas 

leidžia ja laikyti politinę partiją, šalies vyriausybę, valstybinę įstaigą, kariuomenę, universitetą, įmonę, 

akcinę bendrovę, profesinę sąjungą ir kt. (Laumenskaitė, Vasiliauskas, 2006). 

Svarbiausi strateginio valdymo tikslai (Arimavičiūtė, 2005): 

 nurodyti strateginę kryptį, 

 nustatyti išteklių prioritetus, 

 nustatyti meistriškumo standartus, 

 prisitaikyti prie aplinkos ir pokyčių, 

 sudaryti objektyvų veiklos kontrolės ir analizės pagrindą. 
Kaip teigia M. Arimavičiūtė, strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo 

organizacijos veiklos pobūdžio, finansavimo šaltinių, nuosavybės, dydžio bei diversifikacijos laipsnio 

Šioje priklausomybėje ilgalaikiai tikslai: veiklos planai, projektai ir biudžetai turi sekti iš strategijos, o ne 

priešingai, ją apibrėžti. 

Nors atskirų mokslininkų strateginio valdymo apibrėžimai išreiškia savitą požiūrį į šį procesą, tačiau 

visi sutinka, jog jo specifika ir bendrieji principai priklauso nuo organizacijos veiklos pobūdžio 

(produkciją gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos), finansavimo šaltinių (komercinės ir 

nekomercinės organizacijos), nuosavybės (valstybinės ir privačios organizacijos), dydžio (mažos ir 

didelės organizacijos), diversifikacijos (diversifikuotos ir nediversifikuotos organizacijos). Šie veiksniai 

tik įrodo, jog negali būti šabloniškos organizacijos strateginio valdymo schemos, kadangi atsižvelgiant į 

kiekvienos organizacijos specifiką, jis gali būti skirtingas, savitas, tenkinantis konkrečios organizacijos 

poreikius, tikslus ir uždavinius. Grafiškai strateginio valdymo schema, kaip vienas iš variantų, 

atsispindi paveiksle (žr. 1 pav.), kuriame glaustai ir abstrakčiai vaizduojama į ką reikėtų atkreipti dėmesį 

vykdant organizacijos strateginį valdymą. 
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1 pav. Strateginio valdymo schema 

                                               Šaltinis: Jucevičius, 1998. 

 

Išanalizavus skirtingų autorių strategijos apibūdinimus, apibendrinant galima teigti, kad strategija – 

tai ilgalaikis organizacijos veiklos modelis, kurio paskirtis siekti organizacijos iškeltų tikslų ir užduočių, 

veikiant aplinkos neapibrėžtumo ir pokyčių sąlygomis, o strateginis valdymas – veiklos modelis, skirtas 

organizacijai veikti neapibrėžtumo ir pokyčių sąlygomis. 

 
Strateginio valdymo modelio kontekstas 

Anot A. Vasiliausko (2002), strateginio valdymo modelis yra sudėtingas procesas, apimantis tris 

pagrindines strateginio valdymo sritis (2 pav.): 

- strateginė analizė – organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių analizė ir prognozavimas;  

- strategijos kūrimo procesas – tikslinės orientacijos nustatymas, alternatyvų kūrimas, parinkimas ir 

įvertinimas ieškant tinkamiausio varianto; 

- strategijos įgyvendinimas – tikslų, užduočių ir priemonių joms atlikti konkretizavimas laike ir 

atlikimo būdu. 

Anot Vasiliausko A., strateginio valdymo procese, kuriant alternatyvas, sprendimo parinkimas yra 

įtakojamas naudos aplinkybių ir naujai gaunamos informacijos  - strateginių trajektorijų analizė;  taip pat 

vertinama, kiek parinkta strategija atitinka organizacijos struktūrą, kultūrą, valdymo ir veiklos stilių – 

valdymo struktūros analizė. 

Kiti autoriai, tikslų formulavimą išskiria kaip pirmąjį strateginio valdymo proceso etapą. Vadovai 

turi vaidinti svarbiausią vaidmenį nustatant ilgalaikius tikslus ir patys rimtai žiūrėti į ilgalaikes strategijas 

(Arimavičiūtė, M., 2005).   
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2 pav. Strateginio valdymo modelis 

Šaltinis: Vasiliauskas, 2002. 

 
Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo organizacijos veiklos pobūdžio, 

finansavimo šaltinių, nuosavybės, dydžio bei diversifikacijos laipsnio. Šioje priklausomybėje ilgalaikiai 

tikslai: veiklos planai, projektai ir biudžetai turi sekti iš strategijos, o ne priešingai, ją apibrėžti. 

Arimavičiūtės, M. (2005) siūlomas strateginio valdymo modelis: 

- strateginė analizė;  

- strategijos kūrimas;  

- strategijos įgyvendinimas; 

- strategijos kontrolė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
3 pav. Strateginio valdymo modelis 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Clarc, 1997, Palubinskas, 1997, Raipa,  2001, Vasiliauskas, 2002, Hill, Jones, 

2004. 

 

Kaip matome, atskirų autorių darbuose, strateginio valdymo modeliai apjungia įvairius strateginio 

valdymo elementus, pabrėždami vienų ar kitų komponentų svarbumą bei nurodydami skirtingą stadijų 

nuoseklumą (3 pav.). Apibendrintos, esminės dimensijos pateiktos 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Strateginio valdymo modelio stadijos, elementai ir atlikimo metodai 

Stadijos Elementai Metodai 

 Misijos (organizacijos paskirties) ir 

vizijos sukūrimas (nustatymas) 

Minčių žemėlapis, minčių lietus, proto šturmas 

Analizės stadija Išorinės aplinkos veiksnių analizė PEST, SWOT, M.Porter „5jėgų“ modelis 

Vidinės aplinkos veiksnių analizė SWOT, M.Porter „5jėgų“ modelis, Bostono 

konsultacinė matrica, SPACE, vertės nustatymo 

metodas, segmentinės analizės metodas 

Veiklos stadija Vertinimo kriterijų nustatymas Stebėjimas, veiklos loginiai modeliai, lyginamoji 

analizė 

Strateginių alternatyvų paieška SWOT, veiklos loginiai modeliai  

Išorinės ir vidinės aplinkos pokyčių 

stebėjimas 

PEST, SWOT, M.Porter „5jėgų“ modelis, Bostono 

konsultacinė matrica, SPACE, vertės nustatymo 

metodas, segmentinės analizės metodas, stebėjimas, 

lyginamoji analizė, monitoringas 

Optimalus sprendimo pasirinkimas Lyginamoji analizė, veiklos loginiai modeliai 

Strategijos ir tikslų formulavimas Proto šturmas, tikslų medis 

Strateginio plano parengimas Monitoringas, veiklos loginiai modeliai 

Strategijos įgyvendinimas Monitoringas 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Clarc, 1997, Palubinskas, 1997, Raipa, 2001, Vasiliauskas, 2002, Hill, Jones, 

2004. 

 

Nustatant organizacijos viziją ir misiją apibrėžiama firmos perspektyvinė tikslinė orientacija. 

Vizija yra organizacijos kryptis įmonės akcininkams, vadovybei ir darbuotojams; misija - verslo esmės ir 

filosofinių vertybių deklaravimas išorei aplinkai. Vizija ir misija tampa tikslų kėlimo orientyru.  

Išorinės aplinkos analizė  apima tiesioginės ir šalutinės (netiesioginės) aplinkos  veiksnių 

dinamikos analizę. Išorinės tiesioginės aplinkos – vartotojų norų, poreikių, lūkesčių; konkurentų elgsenos, 

trūkumų ir privalumų; tiekėjų; profesinių sąjungų; darbo išteklių; žiniasklaidos; valstybinio reguliavimo 

veiksnių tyrimas. Išorinės šalutinės (netiesioginės) aplinkos -  politinių,  ekonominių,  socialinių - kultūrinių, 

technologinių – mokslo pažanga, inovacijos, ekologinių veiksnių tyrinėjimas. Aplinkos analizės rezultatai 

leidžia nustatyti rinkoje besiformuojančias galimybes ir galimas grėsmes.  

Vidinės aplinkos analizė apima organizacijos potencialo analizę – finansinių, žmogiškųjų, 

rinkodarinių, techninių – operacinių išteklių poreikį ir analizę. Organizacijos išteklių analizė nustato 

organizacijos privalumus, padedančius organizacijai siekti jos tikslų, vengiant grėsmių ir išnaudojant 

galimybes, o taip pat trūkumus, trukdančius ar apribojančius organizacijos pastangas siekti tikslų.  

Veiklos kriterijų nustatymas – parenkami kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos strateginės 

alternatyvos. 

Strateginių alternatyvų paieška - naujas misijos įvertinimas vidinės ir išorinės aplinkos analizės 

aspektu. Jei išorinės ir vidinės aplinkos analizė parodys, kad organizacija neturi būtinų išteklių, reikalingų 

tikslams pasiekti arba organizacijos aplinka nėra palanki, tuomet, vengiant nesėkmės, organizacija privalo 

iš naujo įvertinti misiją ir galbūt keisti anksčiau numatytos veiklos kryptį arba išvis atsisakyti sumanytos 

veiklos. 

Išorinės ir vidinės aplinkos pokyčių stebėjimas – tolimesnis strateginių alternatyvų plėtojimas ir 

galima korekcija atsižvelgiant į aplinkos pokyčių dinamiką – prisitaikymo pozicija.  

Optimalus sprendimo pasirinkimas - tarpusavyje lyginant ir vertinant strategines alternatyvas 

ryškėja strateginių sprendimų sritys. Numatoma eiga - atmetant blogiausius, priimamas optimaliausias 

sprendimas. 

Strateginių, taktinių ir operatyvinių tikslų formulavimas – remiantis bendromis misijos 

nuostatomis konkretizuojami organizacijos atskirų sričių įsipareigojimai – kas, kada ir kaip turi būti 

atlikta, kad organizacija vykdytų savo misiją. Pagal darbų apimtį ir detalumo lygį tikslai gali būti 

skirstomi į – strateginius, taktinius, operatyvinius.  

Strateginio plano parengimas – remiantis skirtingais hierarchiniais tikslais sukuriami atskirų 

funkcinių padalinių, sričių veikos planai. Atskirų veikų planų sudarymas leidžia aiškiai laike ir apimtimi 

išdėlioti užduotis ir numatyti priemones, reikalingas tų užduočių atlikimui.     

Strategijos įgyvendinimas – organizacijos iškeltų tikslų organizavimo, valdymo, vykdymo ir 

nuoseklios, pastovios kontrolės procesas. Strategijos įgyvendinimo kaip ir aplinkos vertinimo eigoje 

ypatingai svarbus sistemingas aplinkos bei jos veiksnių būklės ir kitimo prognozė, stebėjimas ir 

vertinimas (monitoringas) taikant  strateginės analizės metodus (žr. 2 lent.).  S.Vaitkevičiaus (2006) atlikti 
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tyrimai apie strateginės analizės instrumentų taikymą organizacijose, atskleidė, kad strateginės analizės 

veiksmai yra labiausiai apleista sritis visame strateginio valdymo proceso etapuose.  
 

2 lentelė. Strateginės analizės metodų palyginimas 

 Atlikimo būdas Elementai Analizuoja Skirtas Esmė 

Bostono 

konsultacinė 

grupė 

Strateginė 

segmentacija 

Žvaigždės, 

klaustukai, 

melžiamos karvės, 

šunys 

Įmonės verslo 

portfelį 

Didelėms 

įmonės 

norint 

išgryninti 

skirtingas 

veiklas 

Pinigai iš „karvių“ ir 

sėkmingų „šunų“ 

naudojami, kad šias 

sritis padaryti 

„žvaigždėmis“ 

(lėtėjant augimo 

tempui tampa 

„karvėmis“).  

M.Porter 

„5jėgų“ 

modelis 

Patrauklumo/gali

mybių tinklelio 

sudarymas 

Esamų klientų, naujų 

klientų, pakaitalų 

grėsmė, klientų ir 

tiekėjų derėjimosi 

galia 

Įmonės padėtį 

rinkoje 

Nustatyti 

konkurencijo

s lygiui ir 

vietai rinkoje 

Įvertinami produkto – 

ir + ir lyginami su 

konkurencine aplinka 

Segmentinės 

analizės 

metodas 

Segmentinė 

analizė 

Rodikliai, produktai, 

atlikimo būdai 

Įmonės 

išlaidas ir 

pelną pagal 

atskiras 

veiklos sritis 

Nustatyti 

efektyviausia

s veikas 

Nusako esamą padėtį 

ir tolimesnius plėtros 

ir elgesio žingsnius 

SWOT Atrankinė 

analizė 

Pranašumai ir 

trūkumai – viduje, 

grėsmės ir galimybės 

- išorėje 

Įmonės 

vidinius ir 

išorinius 

veiksnius 

Nustatyti 

max naudą 

esant savo 

galimybėm 

Atrankinė esamos 

strategijos analizė 

(tobulinti, keisti, 

stabilizuoti?) 

SPACE Atrankinė 

analizė 

Įmonės vidaus ir 

išorinės aplinkos 

veiksniai vertinami 6 

balų skalėje 

Įmonės 

vidinius ir 

išorinius 

veiksnius 

Įvertinti 

strateginę 

poziciją 

Pozicija rinkoje 

(agresyvi, 

konkurencinė, 

konservatyvi, 

gynybinė) ir 

planuojami tolimesni 

žingsniai 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Kirlytė, Marčinskas, 2001. 

 
Apibendrinant galima pažymėti, kad strateginio valdymo procesas sudarytas iš dviejų stadijų – 

analizės (strateginės analizės, alternatyvų paieška, optimalaus sprendimo priėmimas) ir veiklos stadijos 

(veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas), kuriame ypatingas dėmesys skiriamas strateginei analizei 

bei metodams. Sėkmingo strateginio valdymo proceso užtikrinimui būtina pastovi, nuosekli kontrolė – 

monitoringas. 

 
STRATEGINIS VALDYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE 

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje ypatumai 

Pastaruoju metu Lietuvoje vis didesnis dėmesys skiriamas viešųjų institucijų strateginiam 

valdymui. Viešojo sektoriaus institucijų strateginiam valdymui, veiklos planavimui daugiausia dėmesio 

skyrė užsienio mokslininkai Bozeman, Straussman, 1990; Bryson, 1995; Chakravarthy, Lorange, 1991; 

Greenley, 1992; Hart, 1991; Scholes, Johnson, 2001; Joyce, 1999, 2000; Koteen, 1991; Nutt, Backoff, 

1987; Smith, 2013 ir kt. Užsienio autorių darbai aptarti ir praplėsti naujomis įžvalgomis ir Lietuvos 

mokslininkų. Lietuvoje viešojo sektoriaus institucijų strateginio valdymo aktualijas nagrinėja 

Arimavičiūtė (2005, 2007, 2012), Jucevičius (1999), Bivainis, Tunčikienė (2009), Raipa (2001, 2002, 

2007), Vasiliauskas (2000, 2002, 2004) ir kiti. 

Mokslininkų pastangomis siekiama sutelkti tyrimus tobulinant viešųjų organizacijų funkcinę veiklą, 

gerinant strateginių inovacijų produktyvumą, diegiant įvairias kokybės valdymo ir kontrolės formas, 

įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimo procedūros ir kitus demokratinius procesus, lemiančius viešųjų 

institucijų veiklos efektyvumą (Puškorius, S.; Raipa, A., 2002). 

Strateginis valdymas viešajame administravime, politikos analizė yra ne vien profesionalus 

procesas, kuriame dalyvauja tik profesionalai. Tačiau tai yra ir demokratinis procesas, kuriame dalyvauja 

piliečiai (Dukynaitė,  R., Ališauskas, R., 2012). 
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Strateginis valdymas viešajame sektoriuje yra ne tik reglamentuotas įstatymiškai, įtvirtintas 

įvairiose strategijose, bet ir įtakojamas kitų veiksnių: piliečių, demografinių, socialinių veiksnių, be to, 

kiekvienos institucijos strateginį valdymą gali formuoti kitos valstybinės institucijos. Dėl to, viešoji 

organizacija vykdydama savo veiklą gali nekontroliuoti nei finansinių resursų, nei savo veiklos 

perspektyvų ar investicijų. 

Viešosioms institucijoms labiau priimtinas paslaugų rinkodaros planavimo modelis, pagal kurį 

rinkodaros strategijos formavimas pradedamas nuo institucijos misijos ir bendrų tikslų, toliau 

analizuojama rinkos padėtis, situacija, nustatomi rinkodaros tikslai, strategijos, atliekama išteklių analizė, 

rinkodaros kontrolė ir vertinimas. Ne visos viešosios institucijos gali pasinaudoti įsiskverbimo į rinką 

strategijomis. Yra tam tikri įstatymų, politiniai ir išteklių apribojimai (Arimavičiūtė, M., 2007). 

 
4 pav. Supaprastintas strateginio valdymo modelis viešojoje organizacijoje 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Kundrotienė, Rekerta, 2002. 

 

Viešojo sektoriaus misija apibūdina svarbiausią institucijos tikslą, kompetencijos sritį ar veiklos 

kryptį.  Suformulavus institucijos misiją, nustatomi institucijos strateginiai tikslai. Tikslai – tai 

rezultatai, kurių siekia institucija, įgyvendindama savo misiją ir vykdydama savo veiklą. Jie turi nusakyti 

bendro pobūdžio rezultatą. Institucija savo strateginius tikslus turi derinti su ilgalaikiais tikslais, 

numatytais planavimo dokumentuose: ūkio šakos (sektoriaus) strategijose, Valstybės ilgalaikės raidos 

strategijoje, Vyriausybės programoje, Nacionaliniame plėtros plane, Bendrajame programavimo 

dokumente ir kt. (Kundrotienė, N., Rekerta, K., 2002). 

Kitaip tariant, kiekviena viešojo sektoriaus organizacija planuodama savo strateginį valdymą negali 

jo formuoti visiškai savarankiškai (4pav.). Organizacija savo strategijos formavimą privalo rengti 

vadovaudamosis kitais teisės aktais, kurie nustato bendrą valstybės strateginį planavimą, tos srities 

strateginį valdymą valstybės mastu. 

Suformulavus institucijos strateginius tikslus, kuriamos programos. Programos turi atspindėti 

iškeltų strateginių tikslų įgyvendinimą. Nustatomi kiekvienos programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir 

uždavinių vertinimo kriterijai. Programa gali turėti kelis tikslus. Programos tikslas turi būti realus – 

būtina nurodyti konkretų rezultatą, kurį norima pasiekti per programos vykdymo laikotarpį. Kiekvienas 

programos tikslas turi turėti bent vieną uždavinį. Uždavinys turi būti realiai pasiekiamas, užsibrėžtas ir 

kiekybiškai išreikštas rezultatas, kurį galima įvertinti. Uždavinys turi suteikti galimybę nustatyti, ką 

institucija atliks per metus, siekdama institucijos programų tikslų, ir kokių ji tikisi rezultatų. Uždaviniui 

pasiekti numatoma priemonių visuma. Priemonė turi būti efektyviausias ir racionaliausias būdas, kaip 

pasiekti norimą rezultatą naudojant turimus arba planuojamus gauti išteklius (Kundrotienė, N., Rekerta, 

K., 2002). 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimas turi būti stebimas ir kontroliuojamas. Strateginio veiklos 

plano įgyvendinimą turi užtikrinti monitoringo procedūros. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolę 

apima faktinių rezultatų palyginimą su užsibrėžtais vertinimo kriterijais, ji nustato nukrypimus nuo 

pasirinktų tikslų, uždavinių ir šiuos nukrypimus lemiančius išorės ir vidaus veiksnius. Kontrolės 

duomenys panaudojami tam, kad būtų laiku priimti sprendimai, šalinantys nukrypimus nulėmusias 

priežastis (Kundrotienė, N., Rekerta, K., 2002). 

Apibendrinant galima pažymėti, jog strateginį valdymą viešajame sektoriuje formuoja strateginės 

programos, tikslai, uždaviniai, priemonės ir kontrolė. Kontrolė užtikrina efektyvų strateginio plano 

įgyvendinimą, atskleidžia netinkamus įgyvendinimo etapus bei priemones.  

 

Institucijos 

misija,  

strateginiai 

tikslai 

Programos Programos 

tikslai 

Uždaviniai 

Priemonės 

Stebėjimas ir kontrolė 



12 

 

 

 

Strateginis valdymas viešajame sektoriuje: panašumai, skirtumai 

Strateginis valdymas viešajame sektoriuje priešingai nei privačiame yra ženkliai sudėtingesnis bei 

sunkiau įgyvendinamas. Viešųjų organizacijų kuriamos strategijos pasižymi didelėmis darbų ir užduočių, 

apimtimis, sudėtingu kontroliavimo mechanizmu bei įgyvendinimu.  

Kaip pažymi Astrauskas A. ir Česonis G. (2008) strateginio valdymo principai visų pirma pradėti 

diegti privataus sektoriaus organizacijose, todėl „vėlesnis“ strateginio valdymo aspektų pritaikomumas 

viešajame sektoriuje yra natūralus reiškinys. Viešajame sektoriuje nauji strateginio valdymo elementai 

paprastai pradedami taikyti 10–15 metų „pavėlavus“. Be to, strateginio planavimo principai viešajame 

sektoriuje taikomi kiek kitaip, t. y. jie įgauna tam tikrą specifiką. Vienas ryškesnių skirtumų, kad 

viešajame sektoriuje rengiami ir įgyvendinami ne tik atskiros organizacijos strateginiai veiklos planai, bet 

ir valstybės ir/ar savivaldybės atskiro sektoriaus (veiklos srities, valdymo srities ir t. t.) plėtros strategijos 

(su/be priemonių planais) ir tam tikros teritorijos socialinės ekonominės plėtros strateginiai planai 

(Astrauskas, A., Česonis, G., 2008). 

Viešųjų institucijų misija ir funkcijos yra oficialiai patvirtintos, jų veikla yra daug atviresnė 

visuomenės kontrolei, konkretesnės veiklos taisyklės ir procedūros, pati veikla reglamentuojama ir 

ribojama valstybės finansinių galimybių (Puškorius, Raipa, 2002). 
 

3 lentelė. Privačios ir viešosios organizacijos skirtumai 

 Privati organizacija Viešoji organizacija 

Sistema Daugeliu atveju uždara sistema Vieša sistema, skaidrumas 

Prioritetai 
Trumpalaikiai prioritetai keičiantis 

išorinei aplinkai; svarbūs tikslai 

Ilgalaikiai politiniai prioritetai, svarbūs ne tik 

tikslai, bet ir „sąveika“ 

Orientacija 

Tikslas – patenkinti vartotojo poreikį 

– ekonominis, socialinis, kultūrinis 

Tikslas – tenkinti viešuosius interesus -  

politinis, socialinis, ekonominis; visuomenės 

paramos užtikrinimas 

Ypatingas jautrumas Rinkos permainoms Politinėms tendencijoms 

Dalyvaujantys asmenys 
Darbuotojų dalyvavimas, iniciatyva 

valdyme skatinama 

Tiek piliečių, tiek darbuotojų  įtraukimas 

sudėtingas, reglamentuota 

Sprendimų 

autonomiškumas viduje 

ir aplinkoje 

Sprendimų laisvumas vidinėje 

aplinkoje 

Sprendimų suvaržymas vidinėje aplinkoje 

Atsakomybė Atsakomybė aiški Atsakomybė neaiški 

Reakcijos laikas 
Strateginių pokyčių procesas - 

greitas 

Strateginių pokyčių procesas – lėtas 

Pasitenkinimas veikla Vartotojai, partneriai Piliečiai, visuomenė, kitos organizacijos 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kaip praktiškai įgyvendinti planus. 

Metodinė medžiaga. Vilnius, 2004. 

 

Vienas iš esminių privačios ir viešosios institucijos skirtumų yra veiklos prioritetai. Privati 

institucija gali veikti orientuodamasi į trumpalaikius prioritetinius tikslus; viešosios institucijos prioritetai 

yra politiniai, ilgalaikiai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas ne vien tikslų kėlimui, programų 

įgyvendinimui, bet ir sąveikos procesui – politikos tendencijos, kuruojančių institucijų prioritetai, 

visuomenės integracija. Daugeliu atveju yra aktuali dilema – kaip įgyvendinti ilgalaikius valstybės tikslus 

per daugelį valstybinių institucijų trumpalaikių programų vykdymą. Daugeliu atveju, privačių struktūrų 

kūrimo prielaidos yra ekonominio, kartais – socialinio, kultūrinio pobūdžio; viešosios institucijos veikla 

orientuota į viešųjų interesų tenkinimą vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos 

priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią 

visuomenei naudingą veiklą. Viešųjų organizacijų veikla reglamentuojama įvairiais įstatymais, aktais, 

todėl kartais yra neįmanomas autonominis sprendimų priėmimas institucijos viduje, reakcijos į aplinkos 

pokyčius procesas sudėtingas, lėtas ir nelankstus dėl demokratizacijos, politinių tendencijų kaitos ir 

kuruojančių institucijų veiklos suderinamumo (žr. 3 lent.).  

Strateginio valdymas ir planavimas nesibaigia strateginio plano parengimu. Jis skatina instituciją 

nuolat analizuoti aplinkos veiksnių įtaką institucijos veiklai, svarstyti, kaip efektyviausiai panaudoti 

turimus finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai įvykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti 

(Arimavičiūtė, M., 2007).  
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Apibendrinus galima teigti, kad esminis strateginio valdymo viešojoje ir privačiojoje institucijoje 

skirtumas yra tas, kad viešoji organizacija negali apsiriboti vien tiktai parengti strateginį planą, remiantis 

tiksliais paskaičiavimais ir geriausios veiksmų alternatyvos pasirinkimu, nes net ir į planavimo procesą 

privalo įtraukti ją kuruojančių institucijų ir kitų interesų grupių atstovus bei numatyti lobistinius ir 

visuomeninės informavimo veiksmus, užtikrinančius institucijos veiklos supratimą ir paramą jai.  

 

Išvados 

Mokslinės literatūros analizė, parodė, kad strategija yra įvairiai apibrėžiama. Kiekvienas 

mokslininkas pateikia savitą požiūrį, išryškindamas tam tikrus strategijos aspektus. Paprastai strategija 

apibūdinama ne viena dimensija, bet kaip kelių dimensijų junginys. Išanalizavus įvairias strategijos 

sąvokos interpretacijas, galima apibendrinti, kad strategija – tai ilgo laikotarpio planas, politika, modelis 

ar taisyklių rinkinys, apimantis svarbiausius valdymo sprendimus, kurie, remiantis organizacijos 

veiklos kryptimis, padeda nustatyti svarbiausius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti. 

Mokslinių publikacijų analizė parodė, kad organizacijos strateginis valdymas pagrįstas ne vien tik 

bendraisiais principais, bet priklauso nuo organizacijos veiklos pobūdžio, nuosavybės, finansavimo 

šaltinių, turimų resursų ir kitų veiksnių. Priklausomai nuo organizacijos specifikos, strateginio valdymo 

schema gali būti skirtinga, atspindinti konkrečios organizacijos tikslus, kryptis, priemones ir uždavinius. 

Atskirų autorių siūlomų strateginio valdymo modelių analizė parodė, kad jie klasifikuojami pagal 

skirtingus požymius ir sudaromi kaip tam tikrų komponentų deriniai. 

Akcentuota strateginės analizės svarba visame strateginio valdymo procese bei palyginti strateginės 

analizės metodai, kurie gali būti taikomi ir viešajame sektoriuje. 

Strateginis valdymas viešosiose institucijose yra ganėtinai nauja sritis. Strateginio valdymo 

procesui viešajame sektoriuje keliami tokie patys reikalavimai kaip ir privačiame, tačiau viešojoje 

institucijoje šis procesas tampa labiau sudėtingas, labiau įtakojamas politinių, demografinių, socialinių, 

piliečių, kitų valstybinių institucijų plėtros programų ir kitų veiksnių, labiau yra reglamentuotas 

įstatymiškai. 

Pateiktas verslo organizacijos ir viešosios organizacijos palyginimas, išskirti esminiai strateginio 

valdymo skirtumai. Viešojoje institucijoje sudėtingas misijos, strateginių tikslų, programų, finansavimo 

derinimas su daugelių kitų institucijų ir interesų grupių. 

Siekiant strateginio valdymo procesą viešajame sektoriuje padaryti „lengvesniu“ ir dinamiškesniu, 

yra būtini tolimesni tyrimai ir siūlymai, ypatingai silpna valdymo sritis yra analizė, kontrolė ir 

atsakomybė. Mažai dėmesio skiriama siekiant suderinti kelių institucijų vykdomas tarpinstitucines 

programas. Todėl, viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas lieka svarbiu mokslinių tyrimų ir 

praktinio pritaikomumo objektu. 
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STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR: CONTEXT, SIMILARITIES, DIFFERENCES 

 

Summary 

 

The dynamics of social-cultural processes, globalization, advance in science have influence on the spring of 

new requirements for organizational management. Developments in the global space imply the need for adaptation 

to the changing environment, new quality of service and management models. Changing external environment, the 

emergence of new threats and opportunities encourage organizations to gain and maintain the competitive advantage 

in the long run. This paper analyzes the strategic management context, particular attention is paid to public sector 

management, strategic analysis techniques in the strategic management process.   

Work methodology is based on the scientific literature analysis, synthesis, comparative analysis and 

theoretical modeling.  

Analysis of scientific publications shows that the organization's strategic management is not based solely on 

general principles, but is dependent on the nature of organization’s activities, ownership, sources of financing, the 

availability of resources and other factors. Depending on the specifics of the organization, strategic management 

scheme may be different reflecting the specific organization's goals, trends, measures, and objectives. 

Different authors’ proposed strategic management models showed that they are classified according to the 

different features and drawn to certain combinations of components. The importance of strategic analysis is 

emphasized, strategic analysis methods that can be applied to the public sector are compared. 

Strategic management process in the public sector subject to the same requirements as private but in a public 

institution this process becomes more complex, more influenced by political, demographic, social, civic, and other 

national institutional development programmes and other factors, are more regulated by law. 

Business organizations and public organizations are compared, essential strategic management differences, 

public institution complex mission and strategic objectives, programmess and funding coordination with other 

institutions and interest groups are highlighted. 

In order to make strategic management process in the public sector “lighter” and more dynamic, it is 

necessary to carry out further research and provide recommendations, a particularly weak areas in management are 

analysis, control and liability. Little attention is paid to coordination of inter-institutional programmes within several 
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institutions. Therefore, public sector institutions’ strategic management remains an important research and practical 

application object. 

Key words: strategic management, strategic management model, strategic analysis methods, strategic 

management in the public sector. 
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PAAUGLIŲ KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMO METODAI 

MUZIKOS PAMOKOJE 

Jolanta Bernotaitienė 

Natalija Gačečiladze 

Alina Skirmantaitė 
Vytauto Didžiojo universitetas, Muzikos akademija 

 
Anotacija. Jauni mokytojai, dirbdami su paaugliais bendrojo lavinimo mokyklose, didesnį dėmesį skiria 

aukštiems muzikos pamokos reikalavimams įgyvendinti, ruošdamiesi pamokoms ieško įvairių ugdymo metodų, 

tačiau nepagalvoja kokie konfliktinių situacijų sprendimo būdai yra veiksmingiausi paauglystėje.  

Prasminiai žodžiai: konfliktinės situacijos, metodai, muzikos pamoka.  

 
Įvadas 

 Paauglystė – tai gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo amžiaus [Petrulytė, 2003: 9]. 

Neretai paauglystės periodas apibūdinamas kaip įtampos ir audringumo laikas, o tai priklauso nuo 

konkretaus vaiko ir jo šeimos. [V. Černius, 1997].  

Neigiamą mokinio elgesį mokykloje dažnai įtakoja tam tikri veiksniai: auklėjimas, santykis su 

tėvais, draugai, brendimas, visuomenė, kartais net ir mokytojas prisideda prie konfliktinių situacijų 

susiformavimo pamokoje [Navaitis, 2007; Vaičiulienė, 2004; Cowley, 2008]. 

Šiandieninėje mokykloje dažna problema tampa iškylančios konfliktinės situacijos (tarp mokytojo 

ir drausmės problemų turinčių mokinių), keliančios nerimą mokytojams, trukdančios darbui pamokoje 

skirtą laiką, supriešinančios mokytojo ir klasės tarpusavio santykius, todėl straipsnyje keliamas 

probleminis klausimas: kokie konfliktinių situacijų sprendimo metodai yra veiksmingiausi paauglystėje? 

Tyrimo objektas: konfliktinių situacijų sprendimo metodų veiksmingumas. 

Tyrimo tikslas: įvertinti konfliktinių situacijų sprendimo metodus. Tikslui pasiekti naudoti 

mokslinės literatūros analizė; refleksijos metodai.  

Tyrimo metodologija. Siekiant išsiaiškinti ir išskirti konkrečius paauglių konfliktinių situacijų 

sprendimo metodus bei patikrinti jų veiksmingumą muzikos pamokoje, buvo pasirinkta atlikti kokybinį 

tyrimą. 

Tyrimo metu buvo taikyti šie konfliktinių situacijų sprendimo metodai: Informacinės 

kompiuterinės technologijos (IKT). Muzikos pamokos vedamos visose veiksenose naudojant 

informacines kompiuterines technologijas (IKT). Visa, kiekvienos naujos pamokos medžiaga yra 

pateikiama skaidrėse: išdėstoma nauja teorinė medžiaga (papildomai naudojant įvairias iliustracijas), 

nurodant muzikos klausymo užduotis bei įkeliant klausomo kūrinio audio ar video įrašą (priklausomai 

nuo užduoties tipo). Ritminėms pratyboms ir instrumentiniam muzikavimui suformuojamos skaidrės, 

kuriose mokiniai aiškiai mato užduotį, ritminio pratimo medžiagą, atliekamo instrumentinio kūrinėlio ar 

jo fragmento gaidas su skaitmeniniu žymėjimu (pagalba grojant fleita). Pamokos dėstymas paįvairinamas; 

įtraukiant naujesnius, įdomesnius pavyzdžius, užduotis, taip siekiama aktyvinti mokinių dėmesį. 

Emocinio imitavimo metodas (EIM). Mokiniams išdėstoma nauja teorinė medžiaga, kuria remiantis 

vėliau vystomas muzikos klausymo procesas, taikant emocinio imitavimo metodą. Pateikiamos keturios 

pagrindinės jungiamosios dalys: įvadinė informacija, muzikos klausymo nuostata, klausomas muzikos 

kūrinys, disputo klausimai. Mokiniams išdalijamos užduoties atlikimo priemonės, paaiškinama, kad 

girdimą muziką, jos skleidžiamą emociją jie turi perteikti spalvomis, t.y. per koloristinę raišką, tačiau 

nereikėtų užmiršti, kad norimas rezultatas turi būti siekiamas remiantis ne tik girdima muzika, bet ir 

muzikos klausymo nuostatos turiniu bei disputo klausimais, su kuriais mokiniai turi būti supažindinti 

prieš pradedant darbą.  

Derybos. Nr. 1 „Elgesio užduotis visai klasei“: mokiniams pradėjus triukšmauti, jų paprašoma 

pažiūrėti į mokytoją ir paklausyti ką ji kalba. Mokiniams pasakoma, kad šiandien jie atliks ypatingą 

užduotį. Netrukus paaiškinama, jog ši užduotis yra skirta patikrinti, kuris iš mokinių geriausiai geba 

laikytis drausmės ir kuo greičiau atlikti darbą. Trims, užduotį greičiausiai atlikusiems mokiniams, 

pažadamas ypatingas prizas - šokoladukas. Nr. 2 „Veiklos užduotis visai klasei“: Mokiniams pranešama, 

apie tuoj pat, klasėje vyksiančias varžybas. Skaidrėse pademonstruojami 6 klausimai, susiję su esamos 

pamokos užduotimis. Pirmasis mokinys, atsakęs į visus klausimus pilnais gražiais sakiniais, iš karto gaus 

dešimtuką.„Pasiruošt, dėmesio, pirmyn !“ 



17 

 

Diktofonas. Nuskambėjus skambučiui ir prasidėjus pamokai, mokiniai informuojami, kad šiandien 

jų pamoka bus įrašinėjama. Mokiniams parodomas įjungtas diktofonas, kurį mokytoja pasideda ant stalo. 

Pamoka vedama įprastai, įgyvendinant visas pamokos veiksenas, atliekant įvairias užduotis. Įrašas 

laikomas konfidencialiu, yra neviešinamas (išskyrus atvejį, jeigu mokytojai gali būti grasinama 

susidorojimu) ir vėliau ištrinamas. „Jei mane girdite“. Mokytoja, pastebėjusi, kad jai kalbant keli 

mokiniai nesiklauso, tuo pačiu kalbėjimo tonu pasako: „jei mane girdite, suplokite du kartus“. Jeigu dar 

lieka mokinių, kurie plojimo nepastebėjo, frazę galima pakartoti antrą kartą, tik šiek tiek kitaip: „jeigu 

mane girdite, suplokite tris kartus“. Mokymosi kontraktas. Nuskambėjus skambučiui, dar prieš 

pradedant aiškinti naują pamokos teorinę medžiagą, mokiniams pasiūlomas nedidelis išbandymas vienai 

pamokai: pateikiamos mokymosi sutartys, kuriose pateikiamas pamokos uždavinys – tai ką mokiniai turi 

išmokti per šią pamoką, klausimas, kurį atsakydami mokiniai paaiškina kodėl jie pasiryžta įgyvendinti 

uždavinį, taip pat nurodytos elgesio sąlygos, vertinimas, mokinio, mokytojo bei direktoriaus (jis 

įtraukiamas, siekiant hiperbolizuoti sutarties rimtumą) parašų laukai. Sumaišytas loginis eiliškumas. 

Prasidėjus pamokai, priešingai nei visuomet, mokiniams pamokos tema nepristatoma. Jiems išdalijami iš 

anksto paruošti, sąvaržėle susegti specialūs 21 lapelio rinkiniai, tarp kurių užrašyti ir paslėpti septyni 

teiginiai iš nuoseklios įvykių sekos, t.y. iš būsimos teorinės medžiagos. Tačiau užduotis yra šiek tiek 

pasunkinama: kiekvienam iš septynių, lapeliuose pateikiamų teisingų teiginių, pridedama po du panašius, 

bet neteisingus teiginius (specialiai iškreipiant faktus ar įterpiant užuominų į praėjusias pamokas), visi 

lapeliai yra sumaišomi atsitiktine tvarka (kiekvienam mokiniui gali tekti skirtinga tvarka sumaišytas ir 

sunumeruotas rinkinys), todėl mokiniams tenka atlikti dvigubą darbą: surasti reikalingus lapelius ir vėliau 

juos sudėlioti eilės tvarka. Teisingus teiginius, mokiniai eilės tvarka įklijuoja į sąsiuvinius. „Blyksnis“. 

Pamokos eigoje, išdėsčius teorinę medžiagą, stebimas mokinių elgesys. Pastebėjus šurmulį ar 

nedrausmingą mokinių elgesį, tarp veiksenų padaroma trumpa pertraukėlė. Mokiniai sustoja ratu, jiems 

pateikiami dešimt klausimų iš praėjusios ir esamos pamokos teorinės medžiagos. Užduočiai atlikti 

naudojamas „prakalbinimo“ kamuoliukas, kuris pateikus klausimą metamas pokalbį pratęsti turinčiam 

mokiniui. Mokinys pagavęs kamuoliuką turi kuo greičiau pasakyti atsakymą, tačiau jam leidžiama kalbėti 

ne ilgiau kaip pusę minutės. Tas, kuris nenori pareikšti savo nuomonės, perduoda teisę kalbėti kitam. Tarp 

atskirų pasisakymų diskutuoti neleidžiama. “1 2 3 4 5”. Pamokos eigoje, mokytoja pastebėjusi, kad 

mokiniai triukšmauja ir keldami drausmės problemas gali iššaukti konfliktą, pakelia vieną ranką į viršų ir 

pradeda skaičiuoti nuo 1 iki 5. Skaičiuoti pradedama garsiai ir balsas vis tildomas. Skaičius 5 pasakomas 

pašnibždomis. „Tylos perdavimas“. Pamokos eigoje, pastebėjus, kad mokiniai įsismarkavo 

triukšmaudami, žaidžiamas žaidimas, trumpam įvedant mažą pertraukėlę tarp veiksenų. Reikalingas 

nedidelis kamuoliukas. Visi mokiniai atsistoja ir vienas mokinys pradeda žaidimą mesdamas kamuoliuką 

kitam mokiniui. Taip mokiniai kelias minutes mėtosi, tačiau yra viena sąlyga: mokiniai visą laiką turi būti 

tyloje. Mokinys, kuris nepagauna kamuoliuko arba pasako bent žodį, iš žaidimo iškrenta ir atsisėda. 

Tyrimo dalyvių pristatymas. Tyrime dalyvavo dešimt Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės 

mokyklos 8-tos klasės mokinių. Dvi mokinės ir trys mokiniai turintys drausmės problemų bei keliantys 

konfliktines situacijas , dvi mokinės ir trys mokiniai neturintys drausmės problemų bei nekeliantys 

konfliktinių situacijų . Atlikus pirminį tyrimo dalyvių stebėjimą, buvo pradėtas konfliktinių situacijų 

sprendimo metodų praktikavimas muzikos pamokose tačiau straipsnyje pateikiami ne visi tyrimo 

rezultatai. 

Tyrimo eiga. Paauglių konfliktinių situacijų sprendimo metodų praktikavimas muzikos pamokoje 

buvo pradėtas vasario 25 d. ir tęsėsi iki balandžio 22 d. Šiuo laikotarpiu su mokiniais buvo susitinkama 2 

kartus per savaitę (neįskaitant mokinių atostogų bei nedarbo dienų). Į tiriamas pamokas buvo įtraukiami 1 

– 2 konfliktinių situacijų sprendimo metodai, o juos praktikuojant buvo tikrinamas šių metodų 

veiksmingumas.  

Paauglių konfliktinių situacijų sprendimo metodų taikymo, drausmės problemų turintiems ir 

konfliktines situacijas keliantiems mokiniams, aprašymas: Pirmoji pamoka: konfliktinių situacijų 

sprendimo metodo – diktofono praktikavimas – apibendrinant pamokoje stebėtus rezultatus, galima teigti, 

kad tik viena iš penkių mokinių atkreipė dėmesį, jog pamoka yra įrašinėjama, visi kiti mokiniai visiškai 

nekreipė dėmesio, atsikalbinėjo, garsiai triukšmaudami negirdėjo mokytojos sakomų pastabų tuo tarpu 

drausmės problemų neturintiems ir konfliktinių situacijų nekeliantiems mokiniams, pamoka praėjo 

įprastai, jie ramiai dirbo pamokoje, ne dėl to, kad pamoka įrašinėjama, bet dėl to, jog šie mokiniai visose 

pamokose geba dirbti ramiai, atsakingai, yra mandagūs.  

Sekančioje muzikos pamokoje, buvo išbandytas informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) 

metodas. Naudojant šį metodą, drausmės problemų turintiems ir konfliktines situacijas keliantiems 

mokiniams, taip pat, drausmės problemų neturintiems ir konfliktinių situacijų nekeliantiems mokiniams, 
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pamoka praėjo puikiai. Pastebėta jog , šis metodas padeda aktyvinti mokinių veiklą pamokoje, suteikia 

galimybę panaudoti daugiau įvairesnių vaizdinių ir garsinių priemonių, informacija tampa lengviau ir 

greičiau prieinama, IKT pagalba optimaliau išpildomos visos pamokos veiksenos.  

Taikant , konfliktinių situacijų sprendimo metodus – “Mokymosi kontraktas” ir “Sumaišytas 

loginis eiliškumas” drausmės problemų turintiems ir konfliktines situacijas keliantiems mokiniams, 

pastebėta, kad tik dvi mokinės į abu praktikuojamus metodus reagavo teigiamai, aiškiai nurodė savo 

mokymosi tikslus, atrodė susidomėjusios, puikiai atliko užduotis, aktyviai dalyvavo pamokos veiklose. 

Likusieji, trys berniukai, į šiuos metodus reagavo skirtingai: vienas iš jų griežtai atsisakė pasirašyti 

„Mokymosi kontraktą“, tačiau su nemažu susidomėjimu atliko užduotį - „Sumaišytas loginis eiliškumas“; 

sekantys du mokinai pasirašė „Mokymosi kontraktą“ , bet nesistengė vykdyti to, kas buvo jame parašyta, 

tačiau užduotį „Sumaišytas loginis eiliškumas“ abu berniukai pasiryžo įveikti, atrodė susikaupę ir 

susidomėję. Apibendrinant, muzikos pamokoje drausmės problemų neturinčių ir konfliktinių situacijų 

nekeliančių mokinių rezultatus, galima teigti, jog visi penki mokiniai, nedvejodami perskaitė, pasirašė 

„Mokymosi kontraktą“ , tačiau, dviems mokiniams sunkiai sekėsi spręsti užduotį „Sumaišytas loginis 

eiliškumas“, jiems reikėjo laiko pagalvoti, tačiau, susikaupę užduotį įvykdė. 

Tyrimo apibendrinimas – refleksija. Apibendrinant visus tyrimo rezultatus, išsiaiškinus , kurie 

paauglių konfliktinių situacijų sprendimo metodai muzikos pamokoje yra veiksmingiausi, atsižvelgiant į 

tyrimo dalyvių elgesio pokyčius, galima teigti, jog šie metodai padarė didelę įtaką mokinių elgesiui 

pamokose. Kai kurie iš šių metodų padėjo sudrausminti mokinius, išvengti konfliktinių situacijų 

atsiradimo, tačiau vienam tyrimo dalyviui (Irmantui) šie metodai visiškai nepadėjo. Mokinys dažnai 

priešinosi bet kokiai veiklai pamokoje, atsisakydavo vykdyti kai kurias užduotis, nuolat reiškė savo 

nepasitenkinimą pamokų turiniu, užduotimis, bendra klasės veikla (kurioje kartais net nedalyvaudavo), 

dažnai pamokos metu žaidė mobiliuoju telefonu, vartojo necenzūrinę kalbą. 

Tyrimo metu buvo panaudota dešimt skirtingų konfliktinių situacijų sprendimo metodų: diktofonas, 

„Jei mane girdite“, informacinės kompiuterinės technologijos (IKT), emocinio imitavimo metodas (EIM), 

derybos, „Mokymosi kontraktas“, „Sumaišytas loginis eiliškumas“, „1 2 3 4 5“, „Blyksnis“, „Tylos 

perdavimas“. Remiantis gautais tyrimo rezultatais išskirti veiksmingiausi konfliktinių situacijų sprendimo 

metodai – IKT, EIM, „1 2 3 4 5“ , „Jei mane girdite“, „Tylos perdavimas“ 

Šie metodai padėjo motyvuoti mokinius, išlaikyti arba grąžinti jų dėmesį pamokoje, sudrausminti 

juos ir išvengti konfliktinių situacijų. 

 

Išvados  

1. Apibendrinant paauglių konfliktinių situacijų sprendimo metodų veiksmingumą, galima teigti, jog 

visi praktikuoti metodai yra veiksmingi. Jie skatina mokinių užimtumą, motyvaciją,  susidomėjimą 

pamokos veiklomis. Mokiniai greičiau reaguoja į pastabas, yra ramesni, mandagesni, aktyviau 

dalyvauja pamokos veiklose, kruopščiau ir kokybiškiau atlieka pateiktas užduotis.  

2. Apibendrinant kokybinio tyrimo rezultatus, išskiriami šie, veiksmingiausi paauglių konfliktinių 

situacijų sprendimo metodai: IKT, EIM, „1 2 3 4 5“ , „Jei mane girdite“ , „Tylos perdavimas“. Šie 

metodai padeda sudominti mokinius, ilgiau išlaikyti jų dėmesį ar jį susigrąžinti, aktyvinti mokinių 

darbą įvairiose pamokos veiklose, tiksliau ir kruopščiau atlikti pateiktas užduotis, ugdyti vaikų 

kūrybiškumą, gerinti pedagoginę sąveiką, kontroliuoti mokinių elgesį, išspręsti drausmės problemas 

išvengiant konfliktinių situacijų susiformavimo. 
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THE METHODS OF SOLUTION OF ADOLESCENTS CONFLICTUAL SITUACIONS AT THE MUSIC 

LESSON 

 

Summary 

 

The continuous changes in the Lithuanian schools of general education, accelerating stages of psycho-

physiological development of adolescents, and variety of different characters do not eliminate the possibilities of 

conflict situations from the horizon of pedagogical work, thus the work’s author considers that this theme is always 

topical and demands to search for newer and newer disciplinary methods during the music lesson, which have not 

been tried before. Theme of the work: The Methods of Solution of Adolescents Conflictual Situacions at the Music 

Lesson. 

Problem of the work: Young teachers, who work with adolescents at schools of general education pay bigger 

attention to implementation of requirements of music lesson searching for various training methods while preparing 

for lessons, but they do not think, which solution methods of conflict situations are the most effective in 

adolescence.  

Object of the research: effectiveness of solution methods of conflict situations. 

Objective of the research: to assess the solution methods of conflict situations.  

The done research proved the effectiveness of the used solution methods of conflict situations and revealed, 

which of the used methods were the most effective on the basis of particular. 
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BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS. PROCEDŪROS IR 

TOLERUOJAMA REALYBĖ 

Daiva Bukantaitė, Liutauras Likša 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 
Anotacija. Tyrimo objektu pasirinkus baigiamojo darbo rengimo procesą, straipsnyje keliamas tikslas: 

atskleisti baigiamojo bakalauro darbo rengimo procedūros problematiką. Atliktas tyrimas parodė, kad baigiamieji 

bakalauro studijų rašto darbai iš principo reikalavimams atitinka. Mažiausiai nukrypstama nuo formalių darbo 

reikalavimų, dažname darbe stebimas reikalavimų neatitinkantis darbo maketas. Vertinant struktūrinių darbo dalių 

išpildymą, išskirtinas tyrimo parametrų korektiškumas, tačiau pasigendama teisingo citavimo, reikalavimus 

atitinkančio literatūros sąrašo pateikimo, atskirų struktūrinių dalių apibendrinimų.  

Dėstytojų ir studentų požiūris į baigiamųjų bakalauro studijų rašto darbų rengimo procedūrą labai panašus. 

Konsultacijų nepakankamumai, per reti tarpiniai atsiskaitymai, darbo plano nesilaikymas, motyvacijos stoka, 

reikiamų įgūdžių arba galimybių susirasti tinkamą literatūrą stoka, atsainus požiūris, darbo rengimas nesąžiningais 

būdais, vertinimo kriterijų nebuvimas, išskirtinos pagrindinėmis problemomis.  

Pagrindiniai žodžiai: baigiamasis bakalauro rašto darbas, baigiamojo darbo rengimas, dėstytojo ir studento 

atsakomybė 

 

Įvadas 

Baigiamasis bakalauro darbas universitetinėse studijose yra galutinis studento, kuris kelerius metus 

mokėsi aukštojoje mokykloje, norimą specialybę, atliekamas darbas, kuris apibendrina visą jo įgytą, 

sukauptą ir susiformavusią praktinių ir teorinių žinių patirtį. Studentas per visas studijas palaipsniui 

kaupia žinias ir patirtį, taip suprasdamas, kokia tema jam labiau priimtina, aktuali, kurią jis norėtų 

analizuoti, į kurią labiau įsigilinti. Šio darbo rašymas yra ne vien studento gaunamas įvertinimas ir gavus 

teigiamą įvertinimą kvalifikacijos suteikimas, bet ir visai mokslinei visuomenei nauja mokslinė literatūra, 

kuri padeda dar lengviau, giliau ir greičiau įsigilinti į konkrečią temą. Kiekvienas gerai bei kruopščiai 

atliktas mokslinis darbas, yra naujas postūmis tęsiant tyrimus, o neturint tinkamų sąlygų, atmestinai ar 

nesąžiningai parengtas darbas, nesuteikia jokios naujos vertės toje tyrimų srityje. (Žydžiūnaitė V., 2012).  

Baigiamąjį bakalauro darbą rengiant atmestinai, jis netenka savo prasmės, tampa tik procedūra, 

kuria pabaigiamos studijos. Kiek ši procedūra atspindi siekiamus bakalauro darbo rengimo tikslus? Ar ji 

neprasilenkia su akademiniu sąžiningumu, suprantamu ne tik kaip kitų autorių publikuotos medžiagos 

kopijavimu, bet neatsakingu, ne pagal taisykles parengtu darbu, nesilaikant etikos normų, atliekamu 

tyrimu? Kokia tokio darbo ar tiesiog tokios procedūros vertė? Kiek joje darbui vadovaujančių dėstytojų, 

recenzentų, komisijos narių atsakomybių? Tyrimo objektu pasirinkus baigiamojo darbo rengimo procesą, 

straipsnyje keliamas tikslas: atskleisti baigiamojo bakalauro darbo rengimo procedūros problematiką. 

Tikslui pasiekti formuojami šie uždaviniai: 

1. Įvertinti baigiamuosius bakalauro studijų rašto darbus. 

2. Pateikti dėstytojų i studentų požiūrį į baigiamųjų bakalauro studijų rašto darbų rengimo procedūrą 

Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atlikta mokslinės literatūros analizė ir 

pasirinkti du kokybinio tyrimo metodai: kokybinė dokumentų turinio (angl. content) analizė ir pusiau 

struktūruotas interviu. Kokybinė dokumentų turinio analizė pasirinkta manant, kad baigiamųjų bakalauro 

rašto darbų (šiuo atveju pirminių šaltinių) analizė leis identifikuoti pirmines prielaidas, lemiančias 

didžiausiais baigiamųjų darbų rengimo proceso problemas, padėsiančias atskleisti gilesnes įžvalgas 

(Cavanagh S.,1997; Prasad B. D.)  

Mokslinės literatūros ir baigiamųjų darbų rengimo metodikų (Juozaitienė L., Tijūnaitienė R. 

2008, Navickas V., Juškytė D. 2012, Peter Stray J., Lotte R. 2003, Rienecker L., Jorgensen P.S., 2003, 

Zuzevičiūtė V. 2008, Žydžiūnaitė V., Zuzevičiūtė V, 2011) analizė leido išskirti baigiamųjų bakalauro 

rašto darbų vertinimo kriterijus, kurie suskirstyti į darbo atitikimo formaliems reikalavimams ir 

struktūrinių dalių išpildymo blokus (žr. 1 lentelę). Taip pat buvo fiksuotas studento vidurkis ir baigiamojo 

darbo gynimo pažymys. 
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1 lentelė. Baigiamųjų bakalauro rašto darbų vertinimo kriterijai 

Darbo atitikimas formaliems reikalavimams Struktūrinių dalių išpildymas 

Lapų skaičius 

Struktūrinės darbo dalys 

Profesionalus turinio parengimas 

Santraukų pateikimas 

Paveikslų ir lentelių pateikimas 

Reikiamas cituotų šaltinių skaičius 

Darbo maketo reikalavimų išpildymas 

Priedų tinkamumas 

Įvado parametrai 

Korektiškas citavimas 

Atskirtų darbo dalių apibendrinimo pateikimas 

Cituojamų šaltinių naujumas 

Tyrimo metodo pasirinkimas 

Tyrimo dizaino pateikimas 

Tyrimo dalyvių, respondentų skaičius 

Tyrimo parametrų darna 

 

Pusiau struktūruotas interviu metodas pasirinktas siekiant įsigilinti į baigiamųjų darbų rengimo 

procedūras, todėl tyrimo dalyviams (dėstytojams ir studentams) buvo užduota po 10 klausimų. Interviu 

klausimai suskirstyti į  santykių tarp dėstytojo ir studento, darbo proceso ir darbo proceso vertinimo 

grupes (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Interviu klausimai 

Klausimų grupės Klausimų pavyzdžiai 

Klausimai studentams Klausimai dėstytojams 

Santykių tarp 

dėstytojo ir 

studento 

Kokie buvo tavo santykiai su darbo vadovu? 

 

Ar sutinkate vadovauti visiems 

studentams? 

Su kokias studentais labiausiai patinka 

dirbti? 

Darbo proceso Pagal ką pasirinkai darbo temą ir vadovą, o gal tau 

jį paskyrė?  

Ar esi skaitęs katedros ar universiteto paruoštas 

rekomendacijas ir reikalavimus baigiamojo darbo 

rengimui bei ar jais vadovavaisi?  

Ar visa reikiama literatūra buvo lengvai 

prieinama? 

Kaip studentai pasirenka darbo temą? 

Kaip daug padedate studentui jo darbo 

rengime bei kiek įsitraukiate emociškai? 

Ar esate susidūręs su nesąžiningu 

studento darbu? Kaip tai vertinate? 

 

Darbo proceso 

vertinimo 

Kokias problemas įvardintum kaip didžiausias 

baigiamųjų bakalauro darbų rengime? 

Gal gali pateikti rekomendacijas tiems, kurie tik 

pradeda rengti baigiamąjį darbą? 

Kokia buvo tavo baigiamojo darbo nauda ir 

svarba? 

Ką galvoji apie studentų nesąžiningumą? 

Ar rengiant baigiamąjį darbą jam skyrei daugiau 

laiko, lyginant su kitų dalykų atsiskaitymais? 

Ar baigiamųjų darbų vertinimo sistema yra 

korektiška? 

Kas šiame procese labiausiai džiugina ir 

stebina? 

Kaip dažnai studento gautas pažymys 

neatitinka jo parengto darbo vertės? 

Jūsų nuomone kas turėtų būti vertinama: 

procesas ar rezultatas? 

Kokias išskirtumėte didžiausias 

bakalaurinių darbu rengimo problemas? 

Gal galite pateikti rekomendacijas 

baigiamųjų darbų rengimo tobulinimui? 

 

Tyrimo imtis. Baigiamųjų bakalauro rašto darbų analizei buvo parinkti vienos katedros keturių 

metų (2009- 2012) baigiamieji darbai. Buvo atrinkti 40 darbų (po 10 iš kiekvienų metų), atsitiktiniu būdu 

imant iš dėžės kas trečią darbą. 

Tyrimo dalyvių atranka. Tyrime dalyvavo patogios (tinkamos) atrankos būdu atrinkti 8 (4 

skirtinguose universitetuose dirbantys socialinių mokslų dėstytojai ir 4 rašę baigiamąjį bakalauro rašto 

darbą studentai. Trys jų studijuoja magistrantūroje, vienas studijų universitete netęsia). Pusiau 

struktūruoto interviu metu buvo pateikti atviri klausimai, leidžiantys atskleisti atskiras dalyvių patirtis ir 

nuomones. Tokio interviu privalumas- iš žmogaus vaizdinių kylančios autentiškos informacijos gavimas 

(Kvale, 1996). 

Duomenų rinkimas. Kiekvienas interviu truko nuo 30 min., interviu buvo įrašinėjami, duomenys 

apdoroti tradiciniu interviu duomenų apdorojimo būdu, taikant kokybinės- kontentinės analizės metodą 

(Žydžiūnaitė, 2005) daugkartinis teksto skaitymas, manifestinių kategorijų išskyrimas remiantis 

reikšminiais žodžiais, kategorijų turinio skaidymas į subkategorijas, kategorijų ir subkategorijų 

interpretavimas ir pagrindimas iš teksto paimtais įrodymais. Subkategorijas vienijas semantiškai panašūs 

teiginiai , kurie buvo sugrupuoti iššifravus interviu tekstus. 

Tyrimo etika. Atliekant baigiamųjų rašto darbų analizę nebuvo skelbiamos studentų ir 

vadovaujančių dėstytojų pavardės, darbų pavadinimai, taip pat nebuvo analizuojamas teksto turinys.  

Buvo užtikrintas visiškas tyrime dalyvavusiųjų konfidencialumas, todėl visų interviu metu jautėsi 

geranoriškumas. Nei universitetai, kuriuose dirba dėstytojai, nei jų amžius ar lytis nėra minimi. Taip pat 
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nėra pateikiama jokia asmeninė informacija apie studentus. Visi tyrime dalyvavusieji buvo supažindinami 

su tyrimo tikslu ir tuo, kaip ir kur bus naudojami gauti duomenys. Aprašant tyrimo rezultatus, tyrime 

dalyvavę studentai koduojami raide „S“, dėstytojai „D“, šalia raidės nurodant skaičių. 

Tyrimo ribotumas. Buvo analizuoti tik vienoje katedroje parengti darbai, todėl tyrimo rezultatai 

nėra taikomi visai generalinei aibei, tačiau galima pastebėti atskiras tendencijas. Interviu metu išskirti 

bendri pastebėjimai, netaikomi konkrečiam universitetui ar katedrai. 

 

Tyrimo rezultatai 

Baigiamųjų rašto darbų analizė. Analizuojant baigiamuosius darbus, pirmiausiai stebimi labai geri 

jų įvertinimai. Tik nedaugelis jų įvertinti mažesniu nei 8 balai pažymiu, penketu įvertintų darbų nebuvo 

visai, o aštuntukas išskirtinas vyraujančiu įvertinimu. 

Visi darbai buvo reikiamo lapų skaičiaus, tačiau daugelis jų buvo didesni, nei nurodyta 

reikalavimuose. Buvo pastebėta kad kiekvienais studijų metais studentai rengia vis apimtimi didesnius 

baigiamuosius darbus ir vis labiau viršija nustatytą lapų skaičiaus ribą. 

Daugumos darbų sudėtinės dalys reikalavimų neatitiko. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad katedroje, 

kurios baigiamieji darbai buvo tiriami, kiekvienais metais baigiamųjų darbų tvarka kažkiek buvo 

tobulinama, todėl daugelis darbų buvo parenti ne pagal tų metų reikalavimus (ne vietoje pateiktos (arba 

nepateiktos) santraukos, neparengtos rekomendacijos, neatitinkantis reikalavimų tyrinys, nepateikti visi 

nurodyti tyrimo parametrai (dažniausiai trūko tyrimo klausimo ir tyrimo etikos). Visuose darbuose buvo 

pateikta santrauka anglų kalba. 

Didžioji dauguma darbų neatitiko maketo reikalavimų (tik 4 darbai buvo parengti tinkamai), o 

beveik neįveikiama užduotimi galima pavadinti darbo turinio parengimą. Daugelyje darbų rasti 

netinkamo dydžio atskirų dalių pavadinimai, neteisingai pateiktos lentelės ir paveikslai, toliau 

numeruojami priedų lapai,  kai kurių net titulinis puslapis iškraipytas. 

Daugumoje darbų autoriai yra cituojami teisingai, tik kai kuriuose stebimas netinkamas interneto 

šaltinių citavimas, ar prie autoriais pavardės nepaminėta vardo raidė. Kai kuriuose darbuose naudotos 

išnašos. Tačiau vertinant šaltinius, kurie buvo cituoti, buvo pastebėta, kad visuose darbuose buvo cituota 

senesnė nei 20 metų literatūra, naudoti netinkami šaltiniai (vadovėliai, publicistiniai žurnalai, naujienų 

portalai, dažnu atveju ir Wikipedia). Beveik visuose darbuose literatūros sąrašas buvo tinkamo dydžio, 

kiekviename darbe cituoti 40- 44 šaltiniai. 

Senesniuose darbuose atskirų skyrių apibendrinimai buvo sutikti retai, o daugelyje naujesnių darbų 

jie buvo pastebėti. Tik keli naujesni darbai neturėjo nei vieno skyriaus apibendrinimo. 

Rengdami baigiamuosius darbus studentai dažniausiai naudoja tik kelis tyrimo metodus, be 

mokslinės literatūros analizės, dažniausiai renkasi interviu arba anketavimą, tik nedaugelis rinkosi šiuos 

abu metodus. Viename darbe buvo naudotas stebėjimo metodas, dvejuose refleksija ir dokumentų analizė, 

dar viename vaikų piešinių analizė. Pasirinkusieji anketavimą, dažniausiai apklausė 50- 100 respondentų 

(tik viename darbe minėta, kad anketinėje apklausoje dalyvavo 200 respondentų). Interviu metu 

dažniausiai buvo apklausti 7- 11 tyrimo dalyvių. 

Daugumoje darbų stebėta teorinės ir tyrimo pristatymo dalių dermė, tik keliuose darbuose pateiktos 

labai trumpos (apie 6 lapus) atskiros dalys. 

Beveik visuose darbuose uždavinių ir išvadų skaičius sutapo ir buvo nuo 2 iki 4, tik viename darbe 

buvo net 7 uždaviniai ir 8 išvados. 

Literatūros sąrašas, reikalaujantis kruopštumo ir atidumo, tik nedaugelyje darbų pateiktas 

preciziškai teisingai. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad nebuvo nei vieno darbo, turinčio ryškių neatitikimų 

reikalavimams, bet įvertintu aukščiausiu balu. Dažnu atveju aukščiausią pažymį gavę studentai pateikė 

reikalavimus atitinkantį darbą. 

Siekiant papildyti, kai kuriais atvejais ir paaiškinti gautus tyrimo rezultatus, gilesnėmis mintimis ir 

įžvalgomis (Juozaitytė A., 2013) buvo atliktas interviu su dėstytojais ir studentais. 

Tenka pastebėti, kad baigiamųjų darbų rengimo reikalavimus kruopščiai skaito tikrai ne visi: 

studentai labai į juos gilintis nėra linkę (Taip, buvo pas mus keli failiukai įdėti, perskaičiau juos, bet 

toliau domėtis papildomai neplanavau (S1)), tuo tarpu dėstytojai perkelia atsakomybę studentams (tikrai 

nesigilinu į detales, kiek turi būti puslapių, koks maketo reikalavimas, tai studento darbas ir jo 

atsakomybė (D2)). Vienas iš dėstytojų atkreipė dėmesį į baigiamųjų rašto darbų reikalavimų dažną kaitą 

(šiais metais tvarkos buvo pakeistos prieš pat baigiamųjų darbų gynimą, tai tie kurie jau buvo anksčiau 

parašė, turėjo problemų. Pavyzdžiu istoriniai tyrimai nelabai įsirašo į tą eksperimentinių darbų 

reglamentą, kuris priimtas kaip galiojantis (D1)). 



23 

 

Atliktas interviu išryškino baigiamųjų darbų rengimo problemas, kurios suskirstytos į mokslinės 

kultūros, darbo formato ir motyvacijos kategorijas, susidedančias iš įtraukimo, supratimo, vertinimo, 

baigiamojo darbo  koncepcijos, tarpusavio santykių, tvarkaraščio nebuvimo, atsakomybės subkategorijas 

(žr. 3 lentelę). 
3 lentelė. Baigiamųjų rašto darbų rengimo problemos 

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys (ištrauka iš interviu protokolo) 

Mokslinės 

kultūra 

Įtraukimas  Studentai yra neįtraukiami nuo pirmo kurso į mokslinę veiklą ir jie 

neįsivaizduoja, kad baigiamasis darbas yra tokia mini mokslinė publikacija. 

Dažniausiai ir kaip rašyti, kaip naudotis literatūra, kaip ją cituoti, kaip 

suformuluoti tyrimo tikslus ir uždavinius, kaip formuluoti išvadas, jie neturi jokio 

supratimo (D1) 

Aš nuolatos dirbantis, tai pradėjau rašyti gerokai vėliau. Na darbą pradėjau 

rašyti likus pusantros savaitės iki gynimo. Pusantros ar savaitė, tiksliai 

nepamenu. (S1) 

Supratimas  Kodėl tu rašai būtent tokią temą? Kas tau joje įdomu ir nauja? Studentas turi 

suprasti, o ne tiesiog rašyti (D3) 

Jeigu studentas nesupranta kokia to darbo nauda, o tiesiog mechaniškai rašo 

darbą, tai taip pat ramiai gali jį ir nusipirkti (D2) 

Vertinimas  Turėtų būti griežtesnis vertinimas, arba bent jau sąžiningesnis. Jei tavo vadovas 

sėdi komisijoje- tau pasisekė (S2) 

Kai nėra aišku, kas vertinama- baigiamojo darbo rašymo procesas ar gynimas, 

dažnai stebima neteisybė, kuomet prastesnį pažymį gauna tas, kuris labai 

nuoširdžiai dirbo visus metus (D2) 

Darbo 

formatas 

Baigiamojo 

darbo 

koncepcija 

Galbūt reikėtų pakeisti baigiamąjį rašto darbą, kuris būtų didžiulis rašto darbas, 

apie tai ką tu kaip būsimas specialistas išsineši. Kad jsi būtų maksimaliai 

pritrauktas prie konkrečios problemos (D2) 

Kiekvieną tą kursinį darbą rašydavau paskutinę dieną arba po jau paskutinės 

dienos ir rašydavau tik taip, kad atsiskaityti galima būtų ir į bendrą visą visumą 

aš nesudėjau to. Todėl man kai reikėjo rašyti bakalaurinį darbą, aš realiai 

neturėjau kuo remtis.(S2) 

Tarpusavio 

santykiai 

Kartais dėstytojo ir studento santykiai iš dalykinių tampa asmeniniais. Esam 

bandę baigiamuosius darbus rengti grupėse, siekdami, kad studentai atrastų 

komandinį pojūtį. Man buvo labai smagu, bet po to buvo atsisakyta (D1) 

Mano darbo vadovas nuo pat pradžių ne tai, kad ignoravo, bet tiesiog pasmerkė 

nusistatymu, kad aš gero darbo neparašysiu. Pirmame susitikime  neišdėsčiau 

labai genialių idėjų. Aš iš vis neturėjau jokio kontakto su savo darbo vadovu.(S3) 

Tvarkaraščio 

nebuvimas 

Kartais studentus reikia labiau laikyti už virvutės, arčiau pririštus, kad jie 

pareigingesni truputėlį būtų. O jeigu į tai žiūrima daugiau atsainiai, tai ganėtinai 

nereikšmingas dalykas gaunasi, vertas tik to diplomo pažymio.(S1) 

Kai mano teorija pradėjo netikti, o po to buvo atostogos, ir tada dar viena 

savaitė nusitempė, vėliau negalėjau susitikt su dėstytoju, tai tikrai pajaučiau, kad 

vėluoju (S4) 

Pradėjau teorinę dalį kažkaip tai lygiagrečiai rašyt su tyrimu, nusiunčiau 

vadovei. Vadovė pasakė, kad reikia viską perrašyti, nes kažkas buvo blogai (S3) 

Motyvacija Atsakomybė Tikrai aš turėjau tam motyvacija. Davai greičiau tipo. Ir viskas. Susirinkau visą 

tą medžiaga ir nuo to laiko paskui ir apstojau realiai tos anketos pradėjo 

gulėt.(S2) 

Su vadove susitikdavome retai, ji visada pamiršdavo, ką buvo sakiusi prieš tai. 

Jau buvau pridavęs darbą, kuomet man paskambino katedros vadovė ir pasakė, 

kad darbas negintinas. Tada supranti, kad tavo vadovui buvo visai neįdomu, ką ir 

kaip tu rašai (S4)  

 

Akademinis sąžiningumas išskirtinas vienu iš kriterijų, užtikrinančių aukštesnį aukštųjų mokyklų 

akademinį lygį ir prestižą. Kitu atveju, akademinis nesąžiningumas smukdo universiteto kokybę, vardą, 

stabdo mokslo tobulėjimą (Klimas T., Bergmanas T., 2002). Tyrime dalyvavusieji pripažino toleruojantys 

akademinio nesąžiningumo atvejus: 

- Citavimo korektiškumo stoką (Didžioji dalis jos buvo kopijuota (S1)) 

- Požiūrį į rengiamą darbą (Man ta tema buvo ne prie širdies ir aš norėjau tik greičiau gaut diplomą ir 

iškišt tą darbą, taip, kad kabutėse švelniai tariant Galvoju, kad tai nėra gerai (S3)) 

- Netinkamų šaltinių naudojimą (Reikiamos ir tinkamos literatūros beveik iš viso neradau, gerai, kad  

gavau kitokią medžiagą, iš asmeninių visokių Seimo archyvų, nelegaliai (S3)) 
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- Autentiškų duomenų nebuvimą (Skaičiavimus aš pirkau. SPSS skaičiavimus ir grafikus pats nedariau (S3)) 

Rienecker L., Jorgensen P. S. (2003) akcentuoja dėstytojo ir studento ryšį baigiamojo darbo rašymo metu. 

Pasak autorių, tai vienas esminių veiksnių, lemiančių baigiamojo darbo kokybę. Tyrimo dalyviai 

pateikė įvairias susiklosčiusių santykių patirtis: 

- Įsitraukimą (Dėstytoja buvo atvirai bendraujanti, tas man patiko. Nuo to buvo man lengviau darbus 

rašyti. Šiaip tai būdavo net kartais iki 45 min. telefonu prašnekėdavom. Buvo eigoje iškilusios 

problemos, sprendžiamos elektroniniu paštu nusiuntus, telefonu pasikonsultavus. Ji suprato mano 

požiūrį į šitą darbą, suprato jo vertę mano galvoje (S1)) 

- Ignoravimą (Pirmas susitikimas buvo šaltas. Tada aš užsispyriau ir tiesiog jam nerašydavau ir su juo 

nesikonsultuodavau, bet iš kitos pusės aš turėjau su kuo bendrauti ir be jo, nes aš turėjau kažkaip tai 

ir kitokių šaltinių. Antrą kartą susitikom atiduodant darbą (S3)) 

- Cinizmą (Jis absoliučiai nespaudė, jis parašydavo, mana terminą „atsiūsi - atsiūsi, neatsiūsi – 

neatsiūsi, pataisysiu tada kai turėsiu laiko (S2)) 

- Abejingumą (Jį buvo labai sunku pagaut, kai jau pasirinkau dėstytoją, sužinojau, kad jis universitete 

dėstytojauja, kažkokios įmonės vadovas yra, dar kitom įmonėm padeda, sprendimus kažkokius 

priiminėja, patarėjas yra ten visų, tai, tarkim sunku su tokiu dėstytoju, jis labai nedaug turi laiko 

(S4)) 

- Džiaugsmą (Labiausiai džiugina pabaiga, kada viskas baigiasi ir kada matai po gynimo tuos žmones. 

Džiugina studentų įsitraukimas, ir ypač tie, iš kurių labai mažai tikėjaisi (D2)) 

- Saugaus atstumo laikymą (Ir kiek man teko dirbti tai aš nepatyriau kažkokio ypatingo diskomforto, ar 

aš nepatenkintas, ar studentai būna manim nepatenkinti. Stengiuosi kažkaip per daug neįsitraukti, na 

aišku stengiesi ir atsiribot nuo kažkokių paprastų neigiamų emocijų (D3)) 

- Atradimą (Dar labai gera dirbti su labai skrupulingais ir smalsiais. Jie kuičiasi ir randa dalykų, 

kurie tiesiog būna po to lobis tau rašant  straipsnį (D2)). 

Baigiamasis rašto darbas, pagal jam teikiamų kreditų kiekį, yra didžiausiais, lyginant su kitais 

universitete rengiamais darbais. Tyrime dalyvavusiųjų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė, vieni jų teigė, 

kad šiam darbui reiktų dar daugiau kreditų, nes rašyti buvo iš tiesų sunku (Mieliau būčiau pasirinkęs 

mokytis tris ar net penkis dalykus su visais atsiskaitymais, negu, kad parašyt bakalaurą, nes ištiktųjų 

labai sunkus darbas (S1)), kiti atkreipė dėmesį į vertinimo sistemos spragas, menkinančias jo svorį (Rašai 

savo bakalaurinį darbą pusę metų ir tave įvertina per prezentacija kurią turi pateikt per šešias minutes 

(S2)), ar projektuojamą jo vertę (Darbas daug duotų naudos jeigu kada nors dirbčiau tokį darbą, apie ką 

rašiau savo darbe (S4)) 

 

Tyrėjų refleksija 

Baigiamųjų darbų neišbaigtumo, neatitikino reikalavimams priežastis, atliktas interviu daugeliu 

atvejų paaiškino. 

Baigiamojo darbo rašymas studentui yra galimybė atsiskleisti, o šį atsiskleidimą sąlygoja keli 

veiksniai: tai studento santykį į rašomą temą, vadovo palaikymas, tinkama literatūra ir išorinės kontrolės 

priemonės. Gerai parašytas baigiamasis bakalauro darbas- tai tarsi vienas argumentas (Rienecker L., 

Jorgensen P. S., 2003).  

Tyrimas parodė, kad vis tik pagrindinis veikėjas šiame procese yra studentas, nuo kurio įsitraukimo 

priklauso galutinis rezultatas (Studentas pats įtraukia dėstytoją tiek kiek nori, kad jis būtų įtrauktas (D2)). 

Dėstytojai linkę priimti labiau pozityvaus stebėtojo, nei aktyviai įsitraukusiojo poziciją, dažnu atveju visą 

atsakomybę perkeldami studentui, tačiau nukreipimas mokslinės problemos link, konkretumas, 

planavimas, kontrolė  yra kertinės dėstytojo atsakomybės sritys šiame procese. 

Dėstytojai atkreipė dėmesį į „pritemptą darbo moksliškumą“ ir siūlė daugiau dėmesio skirti 

praktinėms temoms. Dirbtinis pritempimas, kaip nurodė vienas dėstytojų, kad ir pacituojant ne mažiau nei 

7 mokslinius straipsnius užsienio kalba, darbo moksliškesniu tikrai nepadaro. Tyrime dalyvavusieji 

studentai šios problemos neišskyrė.  

Tyrime dalyvavusieji nurodė, kad studentai baigiamąjį darbą pradeda rengti gerokai per vėlai, 

minėdami įvairias problemas: turimą darbą, motyvacijos stoką, užimtumą universitete, kuomet reikia 

rengtis ir kitų dalykų paskaitoms bei atsiskaitymams. Susidūrę su problemomis, studentai arba šiek tiek 

atmestinai rašė darbą, nepastebėdami smulkių klaidų, arba naudojosi nepriimtinais būdais darbą 

pagreitinti ar palengvinti:  prašė pagalbos suvedant tyrimo duomenis, pirko duomenų analizę ar naudojosi 

šaltiniais kurie yra nelegalūs. Dėstytojai dažnu atveju tai žinojo, dažnu atveju niekaip į tai nereaguodami. 

Studento progresas, gebėjimas tinkamai pasirinkti temą, studentų savarankiškumas, naujos ir 

įdomios žinios labiausiai džiugina dėstytojus baigiamojo darbo vadovavimo procese. 



25 

 

Visi tyrimo dalyviai paminėjo mokslinės literatūros problemą, vieni pripažindami, kad nuo dalies 

literatūros patys save atribojame, negebėdami skaityti užsienio kalba ar neturėdami reikiamų įgūdžių 

naudotis internetinėmis duomenų bazėmis, kiti nurodydami per didelį baigiamųjų darbų reikalavimų 

skrupulingumą, atkreipdami dėmesį į tai, kad kokybė yra ne tai, kad studentas įvykdė reikalavimus, o tai, 

ką savo darbu atrado naujo. 

Įdomu tai, kad ir dėstytojai ir studentai nurodo, jog griežtesnė dėstytojo pozicija ir dažnesni 

susitikimai, pozityvus nusiteikimas tikrai pagerintų baigiamojo darbo kokybę. Tyrėjams buvo keista, kad 

studentai taip dažnai nurodė teigiamą dėstytojo nusiteikimą studento ar jo rašomo darbo atžvilgiu, 

manydami, kad ši problema aukštojo mokslo institucijoje iš principo net neturėtų egzistuoti. 

Visais atvejais, labai džiugino neapsimestinis tyrimo dalyvių atvirumas, iliustruotinas kad ir šia 

citata: buvo tokių minčių kopijuoti kitą darbą, nes iš tikrųjų tai tų darbų yra labai daug panašių ir 

nesunku būtų nusikopijuoti, ir tikrai niekas nepagautų, bet kažkaip tai vis tiek, nesinorėjo taip daryt (S4). 

Tyrėjai visada galvojo, kad dėstytojai, nors ir deklaruoja studento atsakomybę, tikrai nuoširdžiai 

serga už savo vadovaujamus studentus. Tai patvirtina vieno dėstytojų pasakojimas: Keistos būna tos 

procedūros. Vienas studentas tyrinėjo futbolo fanus, kurio tyrime dalyvavo kelių šalių futbolo fanai. 

Europos universitetuose tai tikrai būtų vertinamas geriausiu darbu ir geriausiu pažymiu. Pas mus vos 

apsigynė, nes nesilaikė gynimo reglamento ir buvo apsirengęs netinkamai (D1). 

Tyrimo dalyviai pasigedo baigiamojo darbo vertinimo skaidrumo, teigdami, kad arba nėra 

vertinimo kriterijų, arba jei jie yra, jais nesinaudojama. Daugelis nurodė, kad nėra teisinga vertinti tik 

kelias minutes trunkančią darbo gynimo procedūrą, dėstytojai ir studentai sutiktų, kad būtų vertinamas ir 

darbas viso semestro metu, ne tik pats gynimo procesas. Vienas studentas minėjo, kad darbas galėtų būti 

vertinamas kaip daug svarbesnis, nes jam darbą buvo tikrai sunku parengti. Kiti sakė, kad darbas turėtų 

turėti mažiau svarbos, nes arba jis netapo svarbiu ir tinkamai išpildytu. Jis turėtų būti labiau 

kontroliuojamas. Tyrimo dalyviai susidūrė su informacijos apie darbo pristatymą trūkumu, dėstytojo 

nenoru prisidėti prie darbo bei darbo vertinimo neaiškumu. Vienas tyrimo dalyvis pastebėjo, kad tai yra 

tik sėkmės principas, kai darbas vertinamas per 10 minučių išklausius ar pravertus darbą. Žinių prasme 

naudos iš baigiamojo bakalauro darbo, neįžvelgė nei vienas tyrime dalyvavęs studentas. 

Apibendrinant abiejų tyrimų rezultatus, teigtina, kad baigiamojo darbo rengimo procesas yra 

glaudžiai ir neatsiejamai susijęs su rezultatu, kaip ir rezultatas dažnu atveju priklausomas nuo proceso. 

Baigiamojo rašto darbo rezultatas nėra tiesiog įvertinimas balu, tai ir pasitenkinimas darbu, nauja 

mokslinė literatūra, galimybė prisidėti prie iškeltos problemos išsprendimo.  

Tyrimo autoriai drįsta pasiūlyti keisti pačią baigiamojo rašo darbo koncepciją ir jo rengimo 

procedūras, labiau orientuojantis į specialisto, kokio tikisi darbo rinka kompetencijų pademonstravimą, 

kuris vyktų ne paskutinį semestrą, bet visą studijų laikotarpį, apjungiant visus studijuotus dalykus. 

Praktinės ir išsprendžiamos problemos pasirinkimas ir realus jos išsprendimas labiau motyvuotų 

dėstytojus ir studentus. Įdomesnių, nesikartojančių, „nepatogių“ tyrimo temų, įvairesnių tyrimo metodų 

pasirinkimas skatintų aktyvesnį studento ir dėstytojo bendravimą. Tikslinga peržvelgti vertinimo 

kriterijus, didesnį dėmesį skiriant ne tik baigiamojo rašto darbo gynimo išpildymui, bet ir darbo rengimui. 

 

Išvados 

1. Baigiamieji bakalauro studijų rašto darbai iš principo reikalavimams atitinka. Mažiausiai 

nukrypstama nuo formalių darbo reikalavimų: lapų skaičiaus, struktūrinių dalių kiekio, nurodyto 

cituotų šaltinių skaičiaus, santraukų ir priedų pateikimo, tik pastebėta darbų apimties didėjimo 

tendencija. Dažname darbe stebimas reikalavimų neatitinkantis darbo maketas, ypač darbo turinio 

pateikimas. Vertinant struktūrinių darbo dalių išpildymą, išskirtinas tyrimo parametrų 

korektiškumas, tačiau pasigendama teisingo citavimo, reikalavimus atitinkančio literatūros sąrašo 

pateikimo, atskirų struktūrinių dalių apibendrinimo. Baigiamuosiuose darbuose studentai 

dažniausiai pasirenka du tyrimo metodus, mokslinės literatūros analizę ir interviu arba 

anketavimą.  

2. Dėstytojų ir studentų požiūris į baigiamųjų bakalauro studijų rašto darbų rengimo procedūrą labai 

panašus. Konsultacijų nepakankamumai, per reti tarpiniai atsiskaitymai, darbo plano 

nesilaikymas, motyvacijos stoka, reikiamų įgūdžių arba galimybių susirasti tinkamą literatūrą 

stoka, atsainus požiūris, darbo rengimas nesąžiningas būdais, vertinimo išskirtinos pagrindinėmis 

problemomis. Rengiamo darbo kokybė priklauso nuo vadovaujančio dėstytojo ir studento 

santykių, kurie apibūdinami nuo abejingumo ir cinizmo, iki įsitraukimo, džiaugsmo ir atradimo. 
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THE PREPARATION OF BACHELOR‘S FINAL THESES: PROCEDURES AND THE TOLERATED 

REALITY 

 

Summary 

 

Bachelor thesis is the final assignment to a student who has been studying for several years to get a chosen 

degree. It encompasses one’s whole experience of both practical and theoretical knowledge that has been 

accumulated throughout the studies. Since the very start a student is constantly engaged in acquiring knowledge and 

experience that allows him to single out the most intriguing and relevant topic to be further analyzed. The scientific 

input is directed not only towards a positive evaluation, assessment of qualification or graduation, but also towards 

expanding the scientific literature which provides the scientific community with a faster and deeper insight into a 

particular topic. Each adequate and meticulous study is a new impulse for further research; whereas each 

underprepared, underdeveloped or fraudulent thesis has no value for the field of research (Žydžiūnaitė, V., 2012). 

If the thesis is prepared carelessly and without ambition, it loses its meaning and becomes only a procedure 

by which the studies are being completed. To what extent does this procedure reflect its own goals? Does it not miss 

the requirements of academic integrity as understood not only by plagiarizing the published material of other 

authors, but also by irresponsible and unethical research that breaches the accepted academic norms? What is the 

value of such a research or, simply speaking, a procedure? How much of the responsibility is to be attributed to the 

supervisors, reviewers and the members of the evaluation committee? The main focus of the paper being the process 

of the preparation of a thesis, it aims to reveal the problems behind the final bachelor's preparation procedures. In 

order to achieve this aim, the following goals are being sought after: 

- To evaluate the final bachelor's degree theses. 

- To depict the perspectives of both students and teachers on the procedure for preparing the final Bachelor’s 

theses. 

An analysis of scientific literature was carried out to achieve the aim of the study. It was accompanied by two 

qualitative research methods: qualitative analysis of the content of the documents and semi-structured interviews. 

It was found that: 

- Bachelor's final theses in principle meet the requirements. The least deviation is found in the formal 

requirements: number of pages, the amount of structural components, the number of bibliographical 

references, the presentation of summaries and annexes. A trend in increasing the volume of a work has also 

been observed. A non-compliant document layout has been noticed, especially in the presentation of its 

Contents. Evaluation of the structural parts reveals a correctness of the research parameters, but a lack of 

bibliographical precision and ability to summarize the structural parts of the work. Students most often opt 

for two research methods: analysis of the scientific literature and interviews or questionnaires. 

- The teachers’ and students’ approach to the final bachelor's thesis preparation procedure is very similar. 

The main problems include: the lack of consultations, too spaced-out intermediate evaluations, failure to 

comply with a devised plan, lack of motivation, required skills or possibility to find the needed literature, 

http://nurseresearcher.rcnpublishing.co.uk/archive/article-content-analysis-concepts-methods-and-applications
http://nurseresearcher.rcnpublishing.co.uk/archive/article-content-analysis-concepts-methods-and-applications
http://www.css.ac.in/download/deviprasad/Content%20Analysis.%20A%20method%20of%20Social%20Science%20Research.pdf
http://www.css.ac.in/download/deviprasad/Content%20Analysis.%20A%20method%20of%20Social%20Science%20Research.pdf


27 

 

lack of responsibility and cheating. The quality of the research depends on the relationship between the 

student and the supervisor. According to the account, it varies between indifference or cynicism and 

engagement, joy or discovery. 
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INTERNATIONALIZATION OF INNOVATION SMEs 

Armine Dadayan 
Vilnius Gediminas Technical University 

 

Annotation. In the course of this article an attempt was made in order to analyse internationalization 

problems and to offer any ways for increasing degree of innovative SMEs internationalization. Theoretical aspects 

of internationalization models and approaches are reviewed, SMEs entry modes into international markets and main 

barriers are analysed in detail as well as internationalization strategies, factors of competitive advantage and 

development perspectives are generally overlooked in the article. Moreover, this article provides an overview of the 

reality of innovative SMEs internationalization. Also, main issues of innovative SMEs are presented. Referred to the 

made analyses: a literature review, statistical data analyses, it is stated that there are some critical problems for 

SMEs to go international. The recommendations for problems solving are presented in the third part of the paper. 

After a presentation of three parts, the conclusions are introduced in the article.  

Keywords: internationalization, innovation, small and medium enterprises. 

 

Introduction 

Internationalisation is one of the taken-for-granted realities of contemporary business. It has been 

around us since the Phoenicians and accelerated during the colonial era and has really taken off as a 

corporate phenomenon after the Second World War.  

Theory of the internationalisation of the firm has been developed mainly from around 1960 to the 

present. In the beginning of the period economic perspectives were predominant in developing the basis 

for the theory of the internationalisation of the firm. Thereafter more behavioural perspectives were 

emphasised and later on more eclectic models as well as network perspectives on internationalisation has 

been articulated.  

The process of company’s internationalization is divided into five stages: 1) deciding whether to go 

international or not; 2) deciding which markets to enter; 3) deciding how to enter the market; 4) deciding 

the global marketing programs; 5) deciding on global marketing organizations. In more detail about this 

process will be described in the following heads of this paper. 

If company is innovative, it will more easier to expand business in the international market. In 

business and economics, innovation is the catalyst to growth. With rapid advancements in transportation 

and communications over the past few decades, the old world concepts of factor endowments and 

comparative advantage which focused on an area’s unique inputs are outmoded for today’s global 

economy. Industries must incessantly revolutionize the economic structure from within, that is innovate 

with better or more effective processes and products, such as the shift from the craft shop to factory. 

Entrepreneurs have continuously look for better ways to satisfy their consumer base with improved 

quality, durability, service, and price which come to fruition in innovation with advanced technologies 

and organizational strategies. During this period of global economic crisis the topic of internationalization 

of innovative SMEs is especially actual.  

The main problem is causes of difficulties in internationalization of small and medium innovative 

enterprises. 

The object of this paper is opportunity of internationalization of innovative SMEs. 

The article goal is to analyse internationalization problems and to offer any ways for increasing 

degree of innovative SMEs internationalization by using qualitative research methods (a literature review, 

statistical data analyses). 

The paper tasks are:  

1. To give an overview of innovative SMEs internationalisation (models, approaches, entry 

modes, strategies, factors of competitive advantages); 

2. To define main realities, issues and barriers of SMEs internationalization;  

3. To  offer proposals for development of internationalization of innovative SMEs. 

 

Internationalization theory 
The Japanese word “kokusaika” is a translation of the English word “internationalization”, whose 

use was first recorded in around 1883. It is necessary to analyze the following related terms in order to 

clarify the meaning of the English term “internationalization”: 
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First, the prefix “inter” of “internationalization” comes from a Latin word which originally means 

“between, mutual” and others. When a “nation” is taken as a country, “international” can be interpreted as 

“between or among countries”, and its verb form “internationalize” can be translated as “making 

relations, effects or scopes international,” or specifically, “bringing under international control or 

protection”. It is safe to say that “internationalism”, “internationalize” and “internationalization” all 

derive from “international”. “Internationalism” is translated to a Japanese word “kokka-shugi”. It means 

ideas and actions to promote cooperative initiatives and coexistence between or among ethnic groups and 

nations, transcending the differences on the presupposition that dependent cultural traditions inherent to 

nation-states and their people exist. One of the interpretations of the verb form “internationalize” is 

“making relations, effects or scopes international, or specifically, bringing them under international 

control or protection”. Consequently, its noun form “internationalization” means the “action or process” 

of internationalizing. More precisely, “internationalization” places emphasis on transferring into other 

nations or especially in international society beyond the boundary of the nation, accepting relationships 

among nations, impacts on and from other nations, or mutual influences and relationships at a national 

level (Huang 2007: 7). 

The term ‘internationalization’ was defined by Welch and Luostarinen, as the process of increasing 

involvement in international markets. Internationalisation is a complex and multidimensional process by 

which firms increase their involvement in international business activities (Bell et. al. 2004: 24). 

Internationalisation of the firm from a theoretical standpoint usually tries to give answers to 

questions about why, when, where and how firms engage themselves in international business (Tornroos 

et. al. 2005:3). 

 

 Internationalization Models, Approaches  

The most common view on firms and their internationalization processes is that firms begin to 

operate at home and then, when time goes by and the managers acquire more knowledge, the firms 

expand abroad to more geographically and culturally distant countries (Filipescu 2006: 5). The table 1 

gives an overview of the typology of internationalization theories. 
Table 1.  Typology of internationalization theories 

Trade theories 

 

Traditional economic approaches 

 

Evolutionary theories 

 

Absolute cost 

advantages 
Transaction Cost theory Uppsala model 

Comparative cost 

advantage 
Non-availability 

J. Vernon’s PLC 

theory 

Heckscher-Ohlin 

model 
Diamond model OLI theory 

Leontief paradox Eclectic paradigm LLL 

Market imperfection 

theory 
 Network theory 

  Contingency theory 

  Born global theory 

 

In this paper will be described two of the most popular of internationalization theories. 

The Stages Model of Internationalization. This process of internationalisation has been popularised 

in the studies of Uppsala scholars and is generally referred to as the Stages Model of Internationalisation. 

The model holds that the internationalisation process consists of a number of identifiable and distinct 

stages with higher-level stages indicating higher degrees of internationalisation. Varieties of the Stages 

Model differ only in terms of the number of stages and the actual parameters triggering the change. The 

Stages Model sees knowledge acquisition as an essential requirement in the internationalisation process of 

firms. Knowledge is, however, acquired experientially. Experiential knowledge enables organizational 

members to engage in direct knowledge acquisition through reflections on their actions. The experience 

gained at each stage provides management with the information to either adopt or reject the option of 

international commitment (Kuada 2002: 4). 

Following Eriksson et al., international firms require three kinds of knowledge: (1) foreign business 

knowledge, (2) foreign institutional knowledge, and (3) internationalisation knowledge. They define the 

foreign business knowledge component to cover knowledge about suppliers, clients, competitors and the 
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market. Foreign institutional knowledge covers knowledge about government policies, bureaucratic 

regulations, and culture (broadly defined to include business practices, as well as societal values norms 

and accepted rules of behaviour). Internationalisation knowledge describes the firm’s general 

understanding of how to do business outside the home country and include an insight into the procedures 

that facilitate international operations.  

As the degree of internationalisation increases, the cosmopolitan, multilingual and internationally 

trained managers are added to the staff. Furthermore, it is assumed that as the export experience of a firm 

increases, its managers gain better understanding of export mechanisms and are likely to perceive less 

uncertainty in their exporting activities. Thus, Cavusgil argues that nonexporting firms and marginally 

active exporters tend to be more pessimistic in their evaluation of risks, costs and profits than active 

exporters (Kuada 2002: 4). 

Network Theory of Internationalization.The network model of internationalisation (Johanson and 

Mattsson) allows for the influence of external actors or organisations on the internationalisation of the 

firm. Comprising two dimensions, the degree of internationalisation of the firm and the degree of 

internationalisation of the market, the network model enlarges on the process model by allowing for 

multilateral influences on the international decision making of the firm. Despite a strong theoretical 

relationship with the process model, experiential knowledge is not an explicit component of the network 

model of internationalisation. This is, perhaps, not surprising when one takes into account the original 

arguments of Johanson and Vahlne regarding experiential knowledge under the process model. That is, 

the focus of the model is on the experience of the firm in the international market rather than the 

experience of the individual or external actors, and that the current activities of the firm are its main 

source of experience. Although the firm may be able to recruit people, or talk with external actors, who 

have experience in the target markets, until these individuals/external actors are able to generate 

experiential knowledge of the firm they will not have a significant impact on the firm’s 

internationalisation efforts. Essentially, market and firm experience are both required. The delay in 

generating experiential knowledge, either at the firm to market level or the experienced 

individual/external actor to firm level, will mean that internationalisation progresses slowly. Nevertheless, 

Welch and Welch make a compelling argument for relaxing Johanson and Vahlne’s original assumptions; 

“The development and utilization of foreign networks is … closely related to the learning process that 

underlies overall internationalization. Indeed, an important part of a company’s knowledge is often 

created and maintained through actors in its relevant networks.” Essentially, by being exposed to a greater 

number and variety of knowledge sources than if the firm relied solely on its internal capabilities, a firm’s 

network offers numerous opportunities for vicarious learning . A number of empirical studies have 

demonstrated that a firm is able to acquire relevant international knowledge from its network. However, 

whether this knowledge translates directly to learning, or experience in Johanson and Vahlne’s terms, is 

still debatable. Regardless, Bonaccorsi points out that, even without the direct channels of communication 

of a network, a firm may feel comfortable imitating other firms’ internationalisation decisions. Similarly, 

Fiegenbaum et al.contend that decision makers use ‘reference points’ to assist their deliberations, 

especially where there is a high element of risk, and this results in a ‘bandwagon effect’ in strategic 

outcomes. While such behaviour does not constitute a direct transfer of knowledge across organisations or 

actors, imitation increases experiential knowledge simply by having to confront the consequences of the 

copycat decision. The network represents a source of knowledge, either directly or indirectly, which can 

be capitalised upon in terms of the internationalisation of the firm (Darley 2008: 4). 

 

SMEs Entry Modes into International Markets and Main Barriers 

The decision of how to enter a foreign market can have a significant impact on the results. 

Expansion into foreign markets can be achieved via the following four mechanisms: 

 Exporting 

 Licensing 

 Joint Venture 

 Direct Investment 

Exporting is the marketing and direct sale of domestically-produced goods in another country. 

Exporting is a traditional and well-established method of reaching foreign markets. Since exporting does 

not require that the goods be produced in the target country, no investment in foreign production facilities 

is required. Most of the costs associated with exporting take the form of marketing expenses. Exporting 

commonly requires coordination among four players: exporter, importer, transport provider, government. 
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Licensing essentially permits a company in the target country to use the property of the licensor. 

Such property usually is intangible, such as trademarks, patents, and production techniques. The licensee 

pays a fee in exchange for the rights to use the intangible property and possibly for technical assistance 

[QuickMBA.com 2000-2010]. 

There are five common objectives in a joint venture: market entry, risk/reward sharing, technology 

sharing and joint product development, and conforming to government regulations. Other benefits include 

political connections and distribution channel access that may depend on relationships. Such alliances 

often are favorable when: 1) the partners' strategic goals converge while their competitive goals diverge; 

2) the partners' size, market power, and resources are small compared to the industry leaders; 3) partners' 

are able to learn from one another while limiting access to their own proprietary skills. The key issues to 

consider in a joint venture are ownership, control, length of agreement, pricing, technology transfer, local 

firm capabilities and resources, and government intentions. 

Foreign direct investment (FDI) is the direct ownership of facilities in the target country. It 

involves the transfer of resources including capital, technology, and personnel. Direct foreign investment 

may be made through the acquisition of an existing entity or the establishment of a new enterprise. Direct 

ownership provides a high degree of control in the operations and the ability to better know the 

consumers and competitive environment. However, it requires a high level of resources and a high degree 

of commitment [QuickMBA.com 2000-2010]. 

There have been a number of studies which have focused on the barriers to internationalization by 

exporters and/or non-exporters in general. The barriers to internationalization can be categorized into five 

broad areas: financial, managerial, market based (including both the domestic and international markets), 

industry specific and firm specific. It is widely acknowledged that barriers to internationalization can 

exist at any stage in the internationalization process. Furthermore, the perception of the barriers can vary 

in intensity depending on the degree of internationalization of the individual firm (Shaw 2002: 4). 

 

Main internationalization barrier for SMEs: 

 

1. Shortage of working capital to finance exports; 

2. Identifying foreign business opportunities; 

3. Limited information to locate/analyse markets; 

4. Inability to contact potential overseas customers; 

5. Obtaining reliable foreign representation; 

6. Lack of managerial time to deal with internationalization; 

7. Inadequate quantity of and/or untrained personnel for internationalization; 

8. Difficulty in matching competitors prices; 

9. Lack of home government assistance/incentives; 

10. Excessive transportation costs (OECD 2009: 8). 
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Internationalization Strategies, Factors of Competitive Advantage and Development Perspectives 
There are two well-known market entry strategies. The Waterfall Strategy where each market will 

be entered step by step and the Sprinkler Strategy where a company enters all suitable markets at the 

same time (Picture 1) (Backhaus, K. et al. 2003 : 173). 
 

 
Picture 1. Internationalization Strategies  (Backhaus, K. et al. 2003: 173) 

 
Table 2 consists the most important advantages and disadvantages of this two strategies. 

 
Table 2. Advantages and Disadvantages of Waterfall and Sprinkler strategies 

 Waterfall Strategy Sprinkler Strategy 

Advant

ages 

Lower cost of resources; 

Lower risk; 

Smoothes revenues (product life 

cycles); 

Coordination of interdependencies 

between country markets; 

Exploitation of (short) product life cycles for 

successor product generations and high 

development costs; 

Creation of market barriers for competitors (e.g. 

image advantage, exchange costs); 

Exploitation of economies of scale; 

Disadv

antages 

Premature termination of the program 

if little success in initial phases; 

Entry of competition (product 

imitations); 

High use of resources and risk; 

Concentration of revenues; 

Coordination efforts for interdependencies 

between country markets. 

(Backhaus, K. et al. 2003: 173) 

 

The resource based of the firm suggests that the allocation of organization resources is a key 

determinant of firms' strategy, performance and maintenance of competitive advantages in the markets. In 

addition to resources, the organization of domestic economic activity and the integration of the firm in the 

domestic market is an important factor for the definition and success of an international competitive 

business strategy. The business and industrial competitiveness is related to the ability of a firm or industry 

to develop, in a sustainable way, a successful relationship with the environment or, according to Lanca 

(2000), as the ability of a firm or industry compete in markets and maintain or gain position on them, 

depending on many factors, such as the characteristics and behavior of firms, the creation of synergies at 

industry level, and the environment context. The factors of competitivness are understood as factors that 

determine or influence business competitiveness. Are many factors that influence the competitivness of 

firms. These factors, in addition to subject the firm, the industry and the location of markets, suffer also 

the influence of time, in a constant adaption to change in interaction with the environment in constant 

evolution. The competitive advantage of firm is a multidimensional construct is translated by way it 

creates value for its customers, so distinct from competitors that can show up in the competition in several 

dimension, establishing and maintaining a defensible position in the market (Pereira et. al. 2009: 5). 

International development or global development is a concept that lacks a universally accepted 

definition, but it is most used in a holistic and multi-disciplinary context of human development — the 

development of greater quality of life for humans. It therefore encompasses foreign aid, governance, 

healthcare, education, poverty reduction, gender equality, disaster preparedness, infrastructure, 
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economics, human rights, environment and issues associated with these. International development is 

different from simple development in that it is specifically composed of institutions and policies that 

arose after the Second World War. These institutions focus on alleviating poverty and improving living 

conditions in previously colonised countries. 

Trends leading to the emergence of born global firms (Knight and Cavusgil, 2004): 1) Increasing 

role of niche markets and greater demand for specialized or customized products; 2) Significant advances 

in process technologies, which enable firms to engage in profitable small-scale production of complex 

components; 3)Advances in communications technology (e-mail, world wide web), which means that 

small firms can manage international operations more efficiently and have greater access to information; 

4) Inherent advantage of small firms in terms of quicker response time, flexibility and adaptability; 5) 

Trends towards global networks, which are facilitating the development of mutually beneficial 

relationships with international partners. 

 

Internationalization Aspects of Innovative SMEs 

Innovation has long been argued to be the engine of growth. It is important to note that it can also 

provide growth almost regardless of condition of the larger economy. Innovation has been a topic for 

discussion and debate for hundreds of years. Nineteenth-century economic historians observed that the 

acceleration in economic growth was the result of technological progress. However, little effort was 

directed towards understanding how changes in technology contributed to this growth (Trott 2008: 6). 

Each firm’s unique organizational architecture represents the way it has constructed itself over 

time. This comprises its internal design, including its functions and the relationships it has built up with 

suppliers, competitors, customers, etc. This framework recognizes that these will have a considerable 

impact on a firm’s innovative performance. So too will the way it manages its individual functions and its 

employees or individuals. These are separately identified within the framework as being influential in the 

innovation process (Trott 2008: 8). 

The ability to innovate is a source of sustainable competitive advantage, whether business is the 

manufacture of heavy industrial equipment or the provision of virtual financial services via the Internet. 

Most of managers running successful companies can point to some innovative, highly differentiated 

product that has become the most profitable in portfolio, or to some process innovation that has enabled 

to drive costs far below those of competitors. Innovation pays dividends for shareholders too. Today, the 

highest returns for investors are produced by health care industry and electronics and communication 

industries. These two sectors, dricen by a continuous stream of innovative products and ideas have 

generated returns thirteen to twenty points higher than stock market average. Innovation opens new 

markets, drives growth and differentiation, motivates employees and captures customers‘ attention using 

much lower advertising budgets. Innovation can be a very complex process (Christiansen 2000: 70). 

Recent evidence has shown that innovative and high growth Small and Medium Sized Enterprises 

(SMEs) contribute disproportionately to the economy, both in terms of its growth, and in terms of its 

ability to respond to a rapidly changing international business environment. Moreover it has shown the 

importance of international business to the growth and development of innovative and high technology 

SMEs. Evidence has also highlighted the importance of international business to the growth and 

development of these SMEs, especially among innovative and high technology businesses. Indeed, some 

high technology firms are now being described as ‘born global’, because the highly specialised nature of 

their business means their market is global right from the time they begin trading. Growing firms, and 

high growth firms in particular, are likely to have above average productivity levels for the sector in 

which they operate. The economic importance of high growth SMEs is not only because they drive 

growth through their positive effect on aggregate productivity and on job creation but also because the 

high growth firms of today will become the larger firms of tomorrow (Department for Business: 

Innovation and Skills 2010: 1). 

Reality of Innovative SMEs Internationalization 

The average SME buys and sells its products and services over a relatively short distance. For many 

SMEs in large countries the closest border is further away than 50 km. For many SMEs in small countries 

their main market area, a circle with a radius of 50 km, covers part of the neighbouring country. So, it is 

likely that relatively more SMEs are engaged in international trade in smaller countries than in large 

countries. 

The relationship between the size of the country and the chance that an SME imports or exports is 

analysed by using a classification of countries by size, i.e. up to 50 000 km2; 100 000 km2; 300 000 km2; 

500 000 km2 and up to 800 000 km2. Picture 2 reconfirms the general idea that on average relatively 
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more SMEs are engaged in international trade in smaller countries. Both with regard to import and export 

these results are significant in a statistical sense. 
 

 
Picture 2. Percentage of exporting and importing SMEs by size of country (km2) (European 

Comission 2010: 43) 

 

Firm's new product or service development may both be necessary to enter foreign markets as well 

as be a consequence of a firm's foreign market activities. The latter effect provides support for the 

"learning-by-internationalisation" hypothesis which so far received little support in the literature based on 

econometric analysis. In particular foreign investors need both innovations to build competitive advantage 

in foreign markets and innovate as a consequence of their involvement in foreign markets. Interestingly, 

the most frequently mentioned reason among internationally active SMEs for developing products or 

services themselves is that this is a consequence of competition from foreign enterprises on the 

enterprise's home market. Thus, policy-makers should not underestimate the catalysing role that foreign 

firms may play in the home market in stimulating domestic firm's innovativeness. Firms with concrete 

plans to internationalise are more innovative than SMEs on average and than SMEs without such plans. 

This applies to the introduction of products/services and processes that are new for country's sector and is 

particularly pronounced for firms that have concrete plans to make investments abroad. 

Internationalisation and innovation may be related in two ways. On the one hand international 

activities may build on innovation in the sense that firms need to innovate in order to be able to compete 

in foreign markets (Roper and Lov, 2002). On the other hand internationalisation may lead to innovation 

as a result of so called "learning-byexport/ internationalisation" effects (Branstetter 2006).  It is clear that 

there is a link between innovation and internationalisation (at least for exports on which most studies 

focus), however it is often difficult to disentangle directions of causality. In addition, innovation may also 

be a consequence of foreign competition. Foreign competitors may motivate domestic SMEs to innovate, 

e.g., to deal effectively with foreign competition but also because technological or foreign market spill 

over effects may take place from foreign firms to SMEs.  On average 32% of the SMEs that developed 

products or services by themselves indicate that such innovations were necessary for entering foreign 

markets (European Comission 2010: 52). 

Table 3 shows that internationally active firms score above this average (37%), while non-

internationally active firms score below this average (19%). But the highest score is found with the small 

group of enterprises that have concrete plans to become active (60%, unweighted n = 126). When making 

a distinction between the different modes of internationalisation (not reported in the table) firms that 

invested abroad (45%, unweighted n=528) and firms with technological cooperation abroad (42%) 

indicate that the innovation was necessary for foreign market access. While overall firms with 

international activities more often indicate that they developed new products or services themselves to 

access new foreign markets than firms with no such activities, there are only small differences between 

firms with foreign subcontractors and firms with no foreign subcontractors (European Comission 2010: 

53). 
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Table 3. Reasons for developing new products or services by itself and international activities 

(percentage of SMEs that introduced new products or services) 

 
(Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC) 

 

As it was written above in policy circles the idea is that fostering innovation will positively 

influence internationalisation and the other way around. Hence in several Member States the support for 

internationalisation and innovation are being more and more integrated. 

Main Issues of Innovative SMEs Internationalization 

Empirical models of heterogeneous firms in international trade identify that firms face ‘sunk costs’ 

to entering overseas markets. In a sense, these acknowledge the existence of barriers to trade which give 

rise to these sunk costs. These sunk costs act as a selection mechanism for firms entering into 

international activity since only those which can generate sufficient profit in an overseas market to 

compensate for these costs will begin to export. These models therefore explain why exporters tend to be 

the most productive firms. 

Typically gravity models point towards distance influencing trade. Distance will influence the cost 

of shipping a good or service to the destination country, and may also reflect barriers related to psychic 

distance, such as culture, colonial ties and language. Evidence points towards firms entering markets 

which are closest in these senses first, and then gradually entering more distant markets. This is indicative 

of firms entering markets with lower barriers of this nature first. Trade data also indicates such patterns 

with higher trade flows being observed between countries which share language and, or, cultural links 

such as colonial ties (Department for Business: Innovation and Skills 2010: 70). 

Another important barrier in the perception of SMEs is price of the products or services of the 

enterprise. This of course relates to the general price level in the home market and the level of efficiency 

of the firms; so specific internationalisation support measures are not likely to address this. However 

integrating measures aimed at increasing the efficiency of firms, either by combining internationalisation 

and innovation policy or by stimulating efficient sourcing of inputs, perhaps by direct imports, may prove 

effective.  

Also important barrier is the high cost of internationalisation. For internal barriers the differences 

by size class are generally quite small. Only in the case of 'qualified personnel' there is a distinct size class 

pattern: the smaller the enterprise the more important is this barrier ('lack of sufficiently qualified 

personnel'). There are differences between SMEs already involved in international activities and those 

SMEs that are not yet internationally active but are making concrete plans to start. Figure 3 clearly shows 

that all the barriers listed are much more important in the perception of SMEs that only have plans to 

become internationally active than for those SMEs that are already active. 
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Picture 3. Importance of internal barriers for internationalisation, average score on scale 1.0 (not 

important) to 3.0 (very important), for SMEs that are active and SMEs that have plans to become internationally 

active. (Survey 2010, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC) 

 

 On the scale from 2.0 (not important at all) to 3.0 (very important), the absolute difference is on 

average 0.50 point, or - considering the average scores - more than 20% higher for SMEs that are not yet 

internationally active but have concrete plans to start than for SMEs already having international 

activities. 

For SMEs as a whole the difference between the importance of these external barriers in EU-EEA 

markets and on third markets is presented in Picture 4. Lack of capital and lack of adequate public support 

score even higher with reference to EU-EEA markets than to extra EU-EEA markets. This might be 

related to the fact that generically somewhat larger and more experienced SMEs are active in third 

markets (European Comission 2010: 58). 

 
Picture 4. Barriers related to the business environment for the enterprises in EU-EEA markets and non-EU-EEA 

markets (percentage of SMEs that state important) . (Survey 2010, Internationalisation of European SMEs 

EIM/GDCC) 

 
When trying to enter a foreign market, a major factor of concern is the company’s finance power, 

i.e. the ability to have the needed funds to finance its overseas operations, not just the need to raise funds 

to start it, but also throughout its entire foreign journey by the increasing difficulty in collecting money 

from their foreign customers, especially if the company as not the size and ability to ensure a proficient 

money gathering.  

When starting their foreign business most of the requirements involve capital expenditures in 

various things such as promotion, distribution channels, product development or market research.  

On other terms, the firm may not even have the needed capacity to internationalize, and in order to 

internationalize, it needs to incur in more costs to improve its production capacity. And usually that takes 

a lot of financial effort that the company is not able to do.  
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Therefore the company must be aware of its financial resources, its capacity to raise capital and the 

ability to maintain its foreign operations even if that means to sustain a high working capital.  

 
Proposals for Development of Internationalization of Innovative SMEs 

 26% оf internatiоnally active SMЕs introduced products or services that were new for their sector 

in their country, for оther SMEs this is оnly 8%. These internationally active SMEs are also more active 

with process innovations that are new for their sector in their country (11% vs 3% for the SMEs without 

international activitiеs). The results of the study confirm that there is a strong link between activities on 

internatiоnal markets and different forms of innovation. Internationally active SMEs are more innоvative 

and report higher employment and turnover growth. These findings on the link between innovation and 

internationalisation do suggest - even if the direction of the casual effect is not always clear - that it is a 

good thing to design and present policy support measures aimed at stimulating innovatiоn and 

internationalisation in conjunction. It might also be considered to merge the agencies that are 

implementing these two types of policies.  

As the early was proved correlation between being internationally active and carrying out product 

or process innovation is very strong, therefore another suggestion is that government should allocate more 

means to business sectors for financing of innovations, because companies’ innovative activities are 

significantly influenced by their home country’s national system of innovation. Secondly, the government 

should hold competitions and programs for motivation of managers to creations and implementation of 

innovations. In the third, the government should organize free seminars and conferences for beginning 

businessmen devoted to studying of advantage of new ideas. When heads of the organizations will be 

motivated to create in their firms an innovation and will have enough money for this purpose, there is one 

problem – lack of new ideas, which would be effective in work and would bring the income in the future. 

The first step to new ideas is a creation of innovative culture in the organization. It can be explaining to 

workers how much innovations are important for firm, training to think creatively, by that to cause in 

them interest and desire to create new things. Another solutions of this problem could be using economic 

methods of management.  For example, gratuities for workers, salary raising, raising in a post for each 

new effective idea.  And at last, any firm which introduces innovations should be ready to huge risk. 

Because the innovation is uncertainty, the market can accept and also reject it. But if company creates 

new products or processes, it will be have more perspectives on global development. 

Another problem for SMEs inetrnationalizatiоn is pricе of the products or services of the enterprise. 

This of course relates to the gеneral price level in the home market and the level of efficiency of the 

firms; so specific internationalisatiоn suppоrt measures are not likely to address this. However intеgrating 

measures aimed at increasing the efficiency of firms, either by combining intеrnationalisation and 

innovation policy or by stimulating efficient sourcing of inputs, perhaps by direct imports, may prove 

effective. 

One more important issue for internationalization is the high cost of internationalization. Here a 

range of support measures may be relevant such as making information on international markets easily 

accessible for SMEs or subsidizing trade missions to facilitating participation in foreign trade fairs. 

In conclusion it is necessary to emphasize, that internationalization of SMEs is very long and 

difficult  process and nobody can forecast final results, but who doesn't put effort in development of the 

business  and doesn’t risk that never becomes the leader. 

 
Conclusions  

This paper was based on literature analysis and data from different researches. The results show 

that internationalization is a process which in most cases conducts to expansion and strengthening of 

company. 

Economic theory identifies that only the most productive firms will enter overseas markets. 

Businesses report that their motivatiоns for entering overseas markets include exposure to new ideas as 

well as expansion and profit. 

Many SMEs follow a traditional mоdel of internationalisation in which they internationalise 

gradually, having first developed their business in the domestic market. The number of markets into 

which they sell or operate their business increases with their export experience. Easier markets are 

entered first before they progress to more challenging markets. 

Networks and serendipity influence the choice of overseas market of many firms. However, 

innovative firms are more likely than other firms also to use independent analysis when selecting an 

overseas market. 
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SMEs face a numbеr of non-tariff barriers to exporting. Of these, innovative firms are more likely 

to report having encountered barriers. The main barriers to internationalisation include:1) Gaining access 

to networks and contacts in an оverseas market. This includes establishing a dialogue and building a 

relationship with actors in the market; 2) Navigating unfamiliar business environments, including 

differences in language and culture; 3) Procedural barriers such as product standards and other aspects of 

the legal and regulatory framework; 4) Having the capability to understand the competitive environment 

and to identify and assess potential opportunities and risks; 5) Finding the confidence, management time 

and other. 

In this paper are offered some suggеstions to solve problems that occur if company starts 

international business. Firstly, more knowledge is needed of various strategies how to overcome 

internationalization barriers. Secondly, the company must bе awarе of its financial resources, its capacity 

to raise capital and the ability to maintain its foreign operations even if that means to sustain a high 

working capital. Thirdly, govеrnment should allocate more means to business sectors for financing of 

innovations. Another kind of support could be making information on international markets easily 

accessible for SMEs or subsidizing trade missions to facilitating participation in foreign trade fairs. 

Lastly, company have to put a lot of оwn effort to make successful international company. 
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INTERNATIONALIZATION OF INNOVATION SMEs 

 

Summary 

 

Internationalisation is one of the taken-for-granted realities of contemporary business. During this period of 

global economic crisis the topic of internationalization of innovative SMEs is especially actual. 

The main problem of this paper is causes of difficulties in internationalization of small and medium 

innovative enterprises. 

The purpose of this article is to analyse internationalization problems and to offer any ways for increasing 

degree of innovative SMEs internationalization. 

The paper tasks are: to give an overview of innovative SMEs internationalisation; to define main realities, 

issues and barriers of SMEs internationalization; to  offer proposals for development of internationalization of 

innovative SMEs. 

Referred to the made analyses: a literature review, statistical data analyses, it is stated that there are some 

critical problems for SMEs to go international. The main barriers are: price of the products or services; distance, 

which influence the cost of shipping, psychic distance; moreover firms face ‘sunk costs’ to entering overseas 

markets; another important barrier is the high cost of internationalization (the smaller the enterprise the more 

important is this barrier).  

Correlation between being internationally active and carrying out product or process innovation is very 

strong, therefore the first suggestion is that government should allocate more means to business sectors for financing 

of innovations. Secondly, the government should hold competitions and programs for motivation of managers to 

creations and implementation of innovations. In the third, the government should organize free seminars and 

conferences for beginning businessmen devoted to studying of advantage of new ideas. 

When heads of the organizations will be motivated to create in their firms an innovation and will have enough 

money for this purpose, there is one problem – lack of new ideas. The first step to new ideas is a creation of 

innovative culture in the organization. Another solution of this problem could be using economic methods of 

management 

Speaking about the price of the products or services of the enterprise, this of course relates to the general 

price level in the home market and the level of efficiency of the firms; so specific internationalization support 

measures are not likely to address this. However integrating measures aimed at increasing the efficiency of firms, 

either by combining internationalization and innovation policy or by stimulating efficient sourcing of inputs, 

perhaps by direct imports, may prove effective. 

To solve the problem of high cost of internationalization, here a range of support measures may be relevant 

such as making information on international markets easily accessible for SMEs or subsidizing trade missions to 

facilitating participation in foreign trade fairs. 

In conclusion it is necessary to emphasize, that internationalization of SMEs is very long and difficult process 

and nobody can forecast final results. 
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THE COMPLEXITY OF THE SYSTEM OF DIRECT AND INDIRECT 

TAXES IN THE TAX SYSTEM 

 Lukasz Furman, Witold Furman 
Boleslaw Markowski Higher School of Commerce, Cracow University of Economics 

 
The twentieth century brought a lot of economic theories in terms of the tax system. Many tried to 

make a comprehensive analysis and to clarify what exactly is the tax system. In colloquial sense it 

includes general operating taxes in the country. In economics where formulated several models of tax, 

which in its pure form are not used. Functioning, in the given country, fiscal system is usually closely 

linked to the political option, because it prefers different tax solutions. The general public contributions 

functioning in the country and linked together in a logical manner, allow to isolate the following 

elements:  

- different tax bases,  

- the organization of dimension, sampling, inspection, enforcement, and the repression of taxpayers 

are called the tax system.  

Głuchowski presents the view that the tax system arises when the tax titles on the basis of the legal 

structure and the economic content, form the internal logical and coherent whole (Głuchowski, 2007). 

Each tax system, created in the country, should stand out with specific features, which will be 

analyzed by economic agents. Typically, the tax system is said to be rational, which basically prevents its 

complexity. 

In accordance with the views presented by J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz and T. Kierczyński 

rational tax system should be sufficiently efficient, flexible, cheap, and should not allow the avoidance of 

the burden and make tax evasion and ought to be simple and easy for taxpayers, by basing it on a simple 

technique tax (Ostaszewski et al. 2008). 

I. Ożóg believes, however, that a rational tax system should be a compromise between the fiscal, 

economic and social objectives of taxation. It must ensure the long-term ability of the public finance 

sector to fund it’s services to the public, which involves the need to stabilize expenditure; foster the 

development of the economy in the long term, and in the short term should not hinder it (the public 

finances in principle should not be an instrument of economic stabilization); implement the principles of 

universality and equality of taxation - measured by the ability to bear the burden of taxation (taxpayers' 

ability to pay), or otherwise - the size of personal needs, the unit is able to meet with their income (Ożog, 

2003). 

On the other hand E. Ruśkowski believes that: a rational tax system of each country should create 

an internally coherent, consistent and logical whole, through which the public authorities can effectively 

carry out public tasks, at the same time respecting the taxpayer's ability to pay tax and sustainable 

productivity of tax justice should therefore determine the construction of such system (Ruśkowski, 2006). 

J. Wyciślok writes, that complication of contemporary tax systems stems from assigning to taxes 

multiple purposes (social, economic) and the implementation of the principle of justice (Wyciślok, 2000).  

Another view of the realm of the complexity of the tax system presents B. Brzezinski, who to the 

simplicity of the tax system refers doubtfully. In his pursuits, he presents the reasons for which the tax 

law must be very powerful. His findings in terms of complexity of the tax system come down to the 

conclusion that a simplification of the legal structure of the tax is only possible in such extent that allows 

the finesse of accepted principles of taxation (Brzeziński, 2009). 

According to many economists, polish tax system is complicated and not very friendly to 

entrepreneurs and therefore requires a large simplification. The complexity of the tax system, of both 

direct and indirect taxes, is due to the design of individual public - legal imposts. According to the 

economic thought, the tax system should be internally consistent. In its creation should be respected the 

principle of universality and uniformity of taxation. Rules of technology in the fiscal system of taxation 

require respect for the principles of tax transparency, as well as the sustainability principles of tax law.  

As to the complexity of the tax system and the complexity of the views of economists are divided. 

M. Kalinowski presents his view and writes that the complexity of the fiscal system is closely related to 

the level of the economic system of the country. Taxpayers may accept some public contributions of low 

height than one with a high rate (Kalinowski, 1996). 
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In literature, it is emphasized that the basic legal requirements for building a tax system which is 

not complicated are:  

- Transparency of individual acts constituting the tax law,  

- Logical design.  

It mentions also the economic factors affecting the transparency of the tax system for its 

production. These are:  

- Selection of appropriate sources of tax  

- Determine the taxable entity and the limits of taxation,  

- Choose the form of the economic process (Gomułowicz, 2011). 

It should be emphasized that the tax system is often not created by experts in business and legal 

topics. Its shape depends on the impacts and trade-offs that arise at the interface of people working on 

legislation in the field of taxation. The resulting outcome of the negotiations with respect to taxes is 

usually a derivative of aspirations. In terms of the global assessment of the Polish tax system, it is 

contained in the World Bank's research and advisory firm PwC, where were rated tax systems in 185 

countries. In the study called Paying Taxes 2013 Poland was on the 114 place, which is a better result 

than achieved in 2012, because then Poland was on the 127 position. According to the authors of the 

report, the Polish tax system is still complicated, and the tax returns for entrepreneurs take too much time 

- 286 hours year
1
. 

Janina Ickiewicz writes that the special feature of the transformation period of tax system in Poland 

were frequent changes of existing taxes, which were caused by (Ickiewicz, 2009):  

- The growing needs of the state budget and local governments,  

- The treatment of taxes as a political instrument in order to achieve short-term political objectives,  

- Visualization of lobbying activities aimed at the fulfillment of certain interest groups  

- Lack of harmonization with EU regulations. 

 Frequent changes of the components of the tax system lead to confusion in the application of the 

law in this area. The interpretation of the tax law made by individual interpretations is not homogenous 

which increases the risk for taxpayers in the business. The process of growing complexity of the tax 

system increases. 

Referring to the system of direct taxation in Poland, one can take impression that it is overextended. 

As part of its, function 3 Acts on income taxes. These are:  

- Act of 15 February 1992 on corporate income tax,  

- Act of 26 July 1991 on income tax from legal persons  

- Act of 20 November 1998 on lump-sum income tax on certain income earned by individuals. 

 Each Act contains detailed provisions relating to the taxation of income earned by the taxpayer. 

The complexity of the tax system is mainly indicated by entrepreneurs and economists.  

For tax payers of personal income taxation, system provides a progressive scale or flat rate, 

however, it is dedicated only for entrepreneurs. The tax technique is very complex , which undoubtedly 

proves the complicated process of tax calculation. With natural persons, working under a contract of 

employment or civil contracts, tax calculation proceeds in a different way. Firstly, it may prove difficult 

deductible costs, which are different in relation to the revenues received. With employment and related 

agreements, provided statutory costs are applied in advance. 

In turn, the agreements that are contracts for civil work order or contracts shall be used 20% tax 

deductible. On the other hand, 50% tax deductible expenses may be applied only to income creator or 

performer – in the meaning of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of 

Laws of 2006 No. 90, item. 631, as amended.), unless revenues are derived from:  

- The use of the copyright to performances or  

- Dispose of their rights. 

On the basis of presented regulations of deductible expenses, it can be concluded that they are not 

simple solutions, because the taxpayer himself must recognize to which he should apply to. With this type 

of legislation, there was not developed one method covering all types of revenue, which undoubtedly 

indicates the complexity of solutions in this field. 

 In relation to entrepreneurs, correct determination of the cost of revenues is much more difficult. 

Both the Law on Corporate Income Tax, as well as the Income Tax Act from individuals indicate that the 

deductible costs, are the costs incurred to generate revenue or to maintain or secure sources of income. In 

these Acts are indicated economic events, which are not considered as tax deductible. Evidencing 

                                                 
1
 Web side: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2013-full-report.pdf, 

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2013-full-report.pdf
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economic events, which are individual’s costs, the entrepreneur has to bear in mind the provisions of the 

Act, so as not to include the cost of inappropriate spending. The same law on income tax from legal 

persons (Article 16 paragraph. 1) contains 68 points that strictly prohibit the expenditure to include 

specific costs. 

In the law concerning taxation of personal income were mentioned (Article 23, paragraph 1) 62 

points, which clarify the situations when the expenditure can not be credited to the deductible.  

It should be emphasized that the entrepreneur determining deductible expenses is faced with a very 

difficult task to do. They can not be neither overestimate nor underestimate, because it will affect the 

accuracy of the calculation of income tax. Incurred costs must be determined in accordance with the rules 

laid down in the Act, and these are numerous and are complicated in some cases to apply. 

The Polish Government has introduced for entrepreneurs, who are natural persons and legal 

persons, incentives to invest and do business by introducing the flat tax rate of 19%. This low rate, is a 

good part of the tax system. However, to calculate the tax base and the tax due, there is a need to use 

complex rules specifying revenue and tax costs. 

This problem is quite particularly emphasized in the literature, since the tax rules are not clear and 

precisely constructed. In order to understand and assimilate them, the Minister of Finance establishes 

individual interpretations. Application for individual interpretation may be given, among others,  by 

taxpayer, if doubts as to the application of tax laws with respect to present or future events. According to 

the case of the Supreme Administrative Court number I FSK 1796-1708, the aim of individual 

interpretation is: to mitigate the risks associated with the implementation by the taxpayer or the payer's 

rights and obligations under the tax laws, in particular the obligation to calculating the tax by the payer 

himself and to pay the tax due. 

The complicated fiscal system causes disputes between tax authorities and taxpayers that are settled 

by the Regional Administrative Courts, and in the second instance by the Supreme Administrative Court. 

The taxpayer himself directs the complaint against the decision of the tax authority to the administrative 

court, which shall decide the dispute and interpret the tax law. If the appeal procedure has been exhausted 

in Poland taxpayer has the right to submit a complaint to the European Court of Justice.  

The existence of individual interpretation institutions, as well as the possibility of complaint to the 

administrative courts clearly shows that the Polish fiscal system is not free from difficult and 

incomprehensible solutions. 

Discussed previously doubtful, vague and complicated solutions available in the system of direct 

taxes, contribute to the complexity of the Polish tax system, however, we should not forget about the 

system of indirect taxes. In Poland, the main tribute classified to this group is a tax on goods and services. 

To a lesser extent it is perceived as excise tax because it applies less to taxpayers. 

In the tax on goods and services called VAT functions a number of solutions that are 

incomprehensible to taxpayers, often posing a barrier while properly fulfilling tax obligations. For 

example, one can specify a special tax obligation that does not arise on general principles, at the moment 

that goods or services leave the warehouse, but in quite a different way. The legislator has introduced 

several alternative solutions to the recognition of the tax obligation. For example, when it concerns 

transport and construction services, it is formed on the 30
th
  day of the service or at the time of payment, if 

payment is made before 30 days. 

Another solution in VAT, which causes a lot of trouble to taxpayers, is the rule of the deduction of 

input tax paid on purchases. The general principle sais, that only goods related to taxable activities can be 

deducted. In accordance with this principle, all purchases of goods and services for business are 

accounted for, but there may arise the ambiguity in the settlement of tax indirectly associated with taxable 

transactions. Then the taxpayer assumes the risk that the transaction has settled well. 

Therefore, the complexity of the tax system for taxpayers causes the increased risk of tax. 

Summing up, it is necessary to believe, that Polish Government will change the taxes eliminating 

complicated law taxes at the same time. The changes should mainly concern the income taxes and mostly 

the tax deductible revenue.  
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EKONOMINIŲ RODIKLIŲ ĮTAKOS VALSTYBĖS SKOLAI 

VERTINIMAS 

Jurgita Karalevičienė, Fausta Smolenskienė  
Šiaulių valstybinė kolegija 

 
 Anotacija. Valstybės skola šiuolaikinėje ekonomikoje neatsiejama ekonominės sistemos dalis, veikianti 

šalies ekonomiką. Ekonomiškai silpnose ir ekonominę krizę išgyvenančiose šalyse valstybės skolinimasis racionalus 

dalykas, skolintas lėšas valstybė gali naudoti ekonominio augimo, visuomenės stabilumo, ūkio disproporcijų 

švelninimo tikslams. Tačiau, skolos rodiklis kelia ir nerimą, nes didėjantis skolinimasis ir skolos padengimo kaštai 

gali slėgti ateinančias kartas. Pagrindinis valstybės tikslas turėtų būti – skolos dydžio kontroliavimas, tinkamų 

fiskalinių priemonių nustatymas ir sėkmingas jų taikymas. Remiantis šiuo tikslu, valstybės turi vykdyti tokią 

ekonominę veiklą, kad gebėtų užtikrinti išlaidas atitinkančias pajamas. Jei valstybė sugeba dengti skolinimąsi ir 

mažinti skolos dydį, ji tampa ekonomiškai patrauklia kitų šalių investuotojams ir spartina ekonomikos augimą.  

Pagrindiniai žodžiai: valstybės skola, ekonominių rodiklių įtaka valstybės skolai, vertinimas.   

 

Įvadas 

 Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis neišvengiamas ir 

nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo 

didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuoti iš nuosavų šaltinių, ypač besivystančiose šalyse, yra gana 

keblu (Kindsfaterienė ir  Lukaševičius, 2008). 

Aktualumas. Lietuvoje vyko dinamiški pertvarkymo procesai, todėl nuolat buvo susiduriama su 

lėšų trūkumu. Ištekliams mažėjant, reikėjo galvoti apie finansinių sistemų stiprinimo galimybes. Čia 

svarbią reikšmę įgavo valstybės skolinimasis. Besivystančiose šalyse valstybės skola tapo pagrindiniu 

biudžeto deficito finansavimo šaltiniu. Tačiau didėjanti valstybės skola kelia nerimą gyventojams, 

kadangi ji gali tapti našta ateinančioms kartoms. Todėl valstybės skolos analizė padėtų išsiaiškinti kokie 

ekonominiai rodikliai įtakoja valstybės skolos mąstą.   

Problema. Valstybė skolinasi, kad galėtų padengti savo išlaidas, kurios atsiranda mažėjant 

pajamoms.  Jei skolintis negalėtų, ji būtų priversta mažinti išlaidas arba didinti mokesčius. Taip didinant 

mokesčius, mažinant išlaidas socialinėms - ekonominėms reikmėms destabilizuojamas ekonominis 

augimas. Tačiau jei valstybė skolinasi, norėdama padengti susidariusį deficitą, svarbu atsižvelgti, ar skola 

netaps našta gyventojams, nes kuo mažiau šalis įsiskolinusi, tuo daugiau savo pajamų gyventojai gali 

skirti asmeniniam vartojimui ar taupymui. Todėl, šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti Lietuvos 

valstybės skolos kaitą bei išsiaiškinti, kokie ekonominiai rodikliai įtakoja jos pokyčius.  

Objektas – valstybės skola.  

Tikslas išanalizavus valstybės skolos sampratos teorinius aspektus, atlikti Lietuvos valstybės 

skolos dinamikos bei struktūros analizę bei įvertinti ekonominių rodiklių poveikį jos kaitai. 

Uždaviniai: 

1. Teoriniu aspektu apibūdinti valstybės skolos sąvoką, esmę bei ją įtakojančius veiksnius; 

2. Apibrėžti valstybės skolos priimtinumo vertinimo rodiklius; 

3. Išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos kaitą 2004 – 2012 m., nustatyti pokyčius lėmusias 

priežastis ir veiksnius; 

4. Įvertinti makroekonominių rodiklių įtaką valstybės skolos pokyčiams.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros sisteminimas, lyginimas, grupavimas, detalizavimas,  

loginė analizė, statistiniai metodai, grafinis metodas. 

 

Valstybės skolos samprata – teoriniai aspektai 

Valstybės skola ir jos problematika dažnai analizuojama mokslinėje literatūroje, tačiau autoriai 

nesutaria dėl pačios sąvokos „valstybės skola“ apibrėžtumo. Nėra pateikto vienareikšmiško priimto 

„valstybės skolos“ sąvokos apibūdinimo. Ž. Štuopytė  (2004),  LR Finansų Ministerija (2011), K. 

Levišauskaitė, G. Rūškys (2003) valstybės skolinimąsi įvardija kaip finansinį įsipareigojimą kreditoriams 

bei palūkanų mokėjimo būtinybę. Materialine prasme valstybės skola suprantama kaip bendra valstybės 

įsiskolinimų suma pagal nepadengtus skolos įsipareigojimus ir neišmokėtas palūkanas. Tai visų išleistų ir 

dar nepadengtų valstybės paskolų suma kartu su priskaičiuotomis už jas palūkanomis, kurios turi būti 

išmokėtos nustatytu laiku arba iki nustatyto termino. Valstybės skola yra svarbus valstybės pajamų 

šaltinis, kuris dalinai gali pakeisti kitą šaltinį – mokesčius (Levišauskaitė, Rūškys, 2003). Teisine prasme 
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valstybės skola apibūdinama kaip valstybės įsiskolinimas valstybiniams kreditoriams (Meidūnas, 

Puzinauskas, 2003). O. Buckiūnienė (2005) valstybės skolos sąvoką tapatina su valdžios sektoriaus skola, 

kurią įvardija kaip sektorių, apimantį centrinės valdžios, vietos valdžios ir valstybės socialinės apsaugos 

fondų sektorius. Pažymėtina, kad kai kurie autoriai, tapatina „valstybės skolos“ ir „valstybės 

įsiskolinimo“ sąvokas. Jų nuomone valstybės skolinimasis – atsakinga ir sudėtinga valstybės veikla. Nuo 

jo priklauso politiniai pokyčiai, tarptautinė reputacija, bet ir daugelis kitų veiksnių. Tai yra svarbus 

valstybės pajamų šaltinis, iš dalies pakeičiantis mokesčius bei padengiantis valstybės fiskalinio biudžeto 

deficitą (Čiburienė, Povilaitis, 2005).  

Apibendrinant galima teigti, kad valstybės skola – tai viena pagrindinių valstybės finansavimo 

šaltinių pritraukimo formų, siejama tik su tais subjektais, kurie priskirti valdžios sektoriui ir yra įrankis 

finansuoti šalies ekonominį augimą, lemiantis valstybės politinius pokyčius, tarptautinę reputaciją. 

Aptarus valstybės skolos esmę, aktualu panagrinėti valstybės skolos struktūrą. Iki Lietuvos įstojimo 

į ES, valstybės skola buvo sudaryta iš tiesioginės ir netiesioginės skolos. Po to valstybės skolą imta 

skaidyti į dvi struktūrines dalis: vidaus ir užsienio skolą. Skolinimasis vidaus rinkoje labiau išryškėja kaip 

šalies finansų rinkos stimuliatorius. Skolinimosi užsienyje įtaka reikšmingesnė šalies tarptautinės 

ekonomikos požiūriu, nes didelių įsiskolinimų užsienio kreditoriams būvimas labiau pažeidžia šalies 

ekonomiką iš išorės, ko pasekoje šalis tampa ekonomiškai ir politiškai priklausoma nuo skolintojų. 

 

Valstybės skolos pokyčius lemiantys veiksniai 

Remiantis mokslinėje literatūroje bei įstatyminėje bazėje įvardijamais rodikliais, kurie susiję su 

valstybės skola, nustatyta, kad juos galima susisteminti į tris veiksnių grupes (žr. 1 lentelę).  

 
1 lentelė Valstybės skolos pokyčius įtakojantys veiksniai 

Šaltinis Veiksniai Rodikliai Reikšmė (paaiškinimas) 

Snieška, 

Baumilienė 

(2011); 

Kvedaras, 

Rudzkis 

(2003); 

Rakauskienė 

(2006); 

Budrytė, 

Tursa (2002); 

Buškevičiūtė 

(2008); 

Raziulytė 

(2011) 

E
k

o
n

o
m

in
ia

i 

BVP 
Bendroji galutinių prekių ir paslaugų vertė, kurią pagamino šalies 

rezidentai jos teritorijoje tam tikru laikotarpiu. 

BVP 1 

gyventojui 

Įvertina pragyvenimo lygį ir nustato, ar prieinamos svarbios ekonominės 

pasirinkimo galimybės, leidžia palyginti tarptautiniu mastu. 

Infliacija 
Jei skola kaupiasi lėčiau nei didėja kainų lygis, įsiskolinimo vertė 

mažėja.  

Eksportas 
Ekonomiškai išsivysčiusių šalių eksporto apimtis sudaro didžiąją BVP 

dalį. Todėl ypatingai svarbus valstybės vaidmuo skatinti eksporto plėtrą.  

Investicijos 
Didėjantis įsiskolinimas mažina investicijas, didėja reali palūkanų 

norma, einamosios sąskaitos deficitas. 

Vartojimas Vartojimas sumažėja grąžinamos paskolos ir palūkanų dydžiu.  

Darbo 

užmokestis 

Apie 30% lėšų iš valstybės biudžeto skiriama finansuojamų darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

Nedarbas 

Būklė, kai visuminių išlaidų apimtis yra tokia maža, kad būtų galima 

pasiekti visiško užimtumo būseną. Valstybė privalo didinti išlaidas,  

siekiant užtikrinti visiško užimtumo būseną ekonomikoje. 

LR Valstybės 

skolos 

įstatymas P
o

li
ti

n
ia

i 

Įstatymai 

Poįstatyminiai 

aktai 

LRV skolos įstatymas (1996–08–22. Nr. I-1508). LRV VP išleidimo ir 

apyvartos taisyklės (1997–12–03, nutarimas Nr. 1329). LRV VP 

išleidimo užsienio rinkose, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų 

įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklės (2001–11–20, 

nutarimas Nr. 1377). Paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei 

valstybės garantijų teikimo ir suteiktų paskolų grąžinimo taisyklės, 

patvirtintos (2001– 06–04, nutarimas Nr. 66). 

Rakauskienė 

(2006); 

Kuodis 

(2008) S
o

ci
al

in
ia

i Krizė 1999 – 2000m. – Rusijos krizė, nuo 2008 m. ekonominė krizė. 

Ekonominis 

pakilimas 

2001-2003 m. augimo proveržis, spartūs ekonomikos augimo tempai. 

2004-2007 m. tolesnis narystės ES laikotarpis, susijęs su ES struktūrinės 

paramos fondų įsisavinimo problemomis. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Susisteminti veiksniai bei juos atspindintys rodikliai vienaip ar kitaip įtakoja valstybės skolos dydį. 

Šie veiksniai parodo šalies sugebėjimą įveikti ekonomines krizes ir pakilimus. Valstybės įstatymais 

paremta politika turi  skatinti ekonominių veiksnių augimą, mažinti nedarbą. Taip pat svarbus vyriausybės 

vaidmuo suvaldant infliacijos tempus ekonominio nuosmukio ar pakilimo laikotarpiu. Vertėtų nepamiršti, 

kad ekonominiai rodikliai veikia valstybės skolą, tačiau valstybės skolos kaita ir jos didėjimas neigiamai 

veikia bendrą šalies situaciją. Taigi susidaro „užburtas ratas“, kai tarp ekonomonių rodiklių ir valstybės 

skolos susidaro tiesioginė priklausomybė. Taigi, remiantis tuo, skola gali paskatinti bendrąją paklausą ir 

gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje nebeatsižvelgiama į kapitalą, o 

tai lemia darbo našumo sumažėjimą (Kumar, Woo, 2010).  



46 

 

 

 

 

Valstybės skolos priimtinumo vertinimas 

Vertinant skolą ir jos augimo tendencijas dažniausiai skola analizuojama absoliučiąja apimtimi, 

tačiau santykiniai rodikliai objektyviau parodo, kokia yra valstybės skolos našta valstybei, ar skolinimosi 

tendencija palanki. Todėl 2 lentelėje pateikti bendrieji ir santykiniai valstybės skolos vertinimo rodikliai, 

reikalingi, siekiant paaiškinti valstybės skolos dydžio kitimo priežastis.  

 
2 lentelė. Valstybės skolos priimtinumo vertinimo rodikliai 

Rodiklis Reikšmė  Kitimo ribos  

Valstybės 

skola 

Vidaus skola Rodo valstybės įsiskolinimo vidiniams kreditoriams dydį. < 25 proc. skolos 

Užsienio skola Rodo valstybės įsiskolinimo užsienio kreditoriams dydį. < 85 proc. skolos 

Biudžeto deficito ir BVP 

santykis  
Įvertinama valstybės finansinė padėtis.  

≤3 proc. BVP 

Mastrichto kriterijus 

Valstybės skolos ir BVP 

santykis (proc.) 
Rodo valstybės finansinį stabilumą. 

≤ 60 proc. BVP 

Mastrichto kriterijus 

Palūkanų už valstybės skolą 

ir valst.  sektoriaus pajamų  

santykis (proc.) 

Rodo skolos naštą. 
≤10 proc. (TVF) 

 

Užsienio skolos ir valstybės 

eksporto santykis (proc.) 
Rodo galimybes padengti užsienio skolą. <300 proc. (TVF) 

Šaltinis: sudaryta remiantis  Kazlauskienė V., 2012; Levišauskaitė K., Rūškys G., 2003. 

 

C. Adam ir D. Bevan (2005), V. Naraškevičiūtės, A. Lakštutienės (2003)  teigimu, valstybės skolos 

ir biudžeto deficito rodiklius sieja priklausomybė - didėjant skolai, didėja skolos administravimo išlaidos, 

tarp kurių pagrindinę dalį sudaro palūkanų mokėjimai. Tokie pokyčiai didina biudžeto išlaidas ir biudžeto 

deficitą. Taip pat valstybės skolos pokyčius lemia ir BVP pokyčiai. BVP padidėjus daugiau nei valstybės 

įsipareigojimų palūkanų normoms ir skolai, atsiranda papildomos biudžeto pajamos, lemiančios 

ekonomikos augimą. Esant priešingai situacijai, skola tampa šalies socialinę ir ekonominę plėtrą 

stabdančiu veiksniu. Ne mažiau svarbiu čia tampa ir palūkanų dydis, kadangi palūkanų mokėjimai varžo 

vyriausybės galimybes subalansuoti biudžetą arba finansuoti kitų sektorių veiklas. Skolinantis užsienyje, 

palūkanos atitenka šaliai kreditorei, o viduje –  pasilieka šalyje. Vyriausybė, skolindamasi biudžeto 

deficito mažinimui, kelia palūkanų normas. Ko pasekoje į šalį „ateina“ užsienio investicijos, taip pat kyla 

šalies valiutos vertė tarptautinėse rinkose. 

Vertinant valstybės skolą, ne mažiau svarbu įvertinti kredito reitingą, kuris yra šalies skolinimosi 

kaštų, finansų sistemos išsivystymo ir ekonomikos atvirumo rodiklis. Reitingo specialistai (Afonso, 

Brother, 2007 ir kt.) nagrinėja visus skolos dydį atskleidžiančius rodiklius – skolos santykį su BVP, 

eksportu, skolos tvarkymo išlaidų ir mokamų palūkanų santykį su eksportu ir kt. Įvertinant vykdomą iždo 

ir pinigų politiką kartu analizuojami keturi pagrindiniai ekonominiai rodikliai (ekonomikos augimas, 

infliacija, nedarbas, mokėjimo balansas). Nustatant reitingą atsižvelgiama į ekonominius etapus, siekiant 

išvengti emisijos pervertinimo ar nuvertinimo dėl trumpalaikių veiksnių įtakos.  

 

Lietuvos valstybės skolos, ją lėmusių priežasčių ir veiksnių analizė 2004 – 2012 m. 

Mokslinės literatūros analizė suponuoja būtinybę analizuoti valstybės skolos dinamiką, struktūrą ir 

jos pokyčius lėmusius veiksnius bei priežastis. 1 paveiksle pateikta Lietuvos valstybės skolos dinamika 

2004 – 2012 m., mlrd. Lt. 
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1 pav. Valstybės skolos dinamika 2004 – 2012 m. 

 

Iš 1 paveikslo duomenų matyti, kad Lietuvos valstybės skola kito netolygiai, tačiau per 2004 – 

2012 m. išaugo beveik 4 kartus  (383,2 proc.). Per 1999 –  2002 m., iki įstojimo į ES, valstybės skola taip 

pat didėjo, nes pagrindinė to priežastis buvo pasiskolinti 2 mlrd. EUR ekonomikos augimo skatinimui po 

Rusijos krizės. Pastarųjų metų valstybės skolos augimą sąlygojo 2008 m. pasaulio finansinė krizė, t.y. 

ekonominės padėties pablogėjimas paveikęs valstybės finansus. Tokie pokyčiai mažino BVP apimtis, 

valstybė negavo planuotų pajamų, augo biudžeto deficitas ir pan., tačiau ir ekonomikos pakylėjimo 

laikotarpiu vyriausybė nesugebėjo subalansuoti biudžeto ir toliau didino skolą. Įstojus  į ES, 2004 – 2008 

m.,  valstybės skola vėl padidėjo beveik 43 proc. arba 1,43 karto. Nors 2007 - 2008 m. skolos padidėjimas 

sudarė tik 4 proc., tačiau per 2008 – 2009 m. skolos dydis padidėjo 56 proc. Pokyčiams įtakos turėjo 

šalies ūkio sektoriaus nuosmukis 2009 m.: itin didelis BVP sumažėjimas – 14,8 proc., dėl užsienio rinkas 

ištikusios krizės stipriai sumažėjo eksportas – 26,6 proc., statybų bendroves ištiko bankrotai, ko pasekoje 

13,7 proc. padidėjo nedarbo lygis. Nors Lietuvos įsiskolinimas, vertinant skolos dalį tenkančią 

sukuriamam šalies BVP, nebuvo didelis, tačiau staigus 2008 – 2009 m. skolos augimas kėlė grėsmę šalies 

finansiniam stabilumui bei skolos grąžinimui ateityje. Nuo 2008 m. sparčiai didėjanti Lietuvos valstybės 

skolos dalis lyginant su BVP tik patvirtino valstybės finansų sistemos nestabilumą, neapdairiai vykdomą 

fiskalinę politiką (žr. 2 pav.).  
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2 pav. Lietuvos valstybės skolos kitimo tempas  ir BVP kitimo tempas  2004-2012m. (proc.) 

 

Apibendrinant galima teigti, kad 2005 – 2012 m. valstybės skolos augimo tempai viršijo BVP 

augimo tempus. Tai galėjo sukelti netinkama Lietuvos fiskalinė politika 2001 – 2004 m., kai valstybės 

biudžeto deficitas buvo mažinamas ne didinant pajamas, o mažinant išlaidas. Valstybės išlaidų nuolatinis 

mažinimas leido subalansuoti biudžetą tam tikru einamuoju laikotarpiu, tačiau besaikis taupymas tik 

skatino nuosmukį. Galima teigti, kad Lietuvos valstybės skolos lygis nėra aukštas, tačiau derėtų atkreipti 

dėmesį į tai, kad Lietuva savo skolą suformavo per 20 metų, tuo tarpu daugelis Europos valstybių savo 

gyvavimą skaičiuoja kur kas ilgiau. Vertėtų kaip pavyzdį paminėti Estiją su panašia istorine patirtimi, 

kurios valstybės skolos santykis su BVP yra daugiau kaip 4 kartus mažesnis nei Lietuvos, nors skolintis 

pradėjo panašiu laiku, o išsivystymo lygis labai panašus.  

Apžvelgus valstybės skolos kitimo dinamiką, svarbu įvertinti, kuri iš jos struktūrinių dalių 

labiausiai lėmė valstybės skolos pokyčius. Tam išsiaiškinti sudarytas 3 paveikslas, kuriame pateikta 

Lietuvos valstybės skolos struktūra 2004 – 2012 metais. 
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Valstyb?s skola, mlrd. Lt 12,155 13,276 14,939 16,698 17,375 27,106 36,602 41,897 46,577 
Bazinis pokytis, proc. 0,00 9,22 22,90 37,37 42,94 123,00 201,11 244,68 383,18 
Grandininis pokytis, proc. 0,96 9,22 12,52 11,78 4,05 56,01 35,03 14,47 11,17 
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3 pav. Valstybės skolos struktūra 2004 – 2012 m., proc. 

 

Iš 3 paveikslo duomenų matyti, kad per 2004 – 2012 m. tiek užsienio, tiek vidaus skola kito 

netolygiai, tačiau per analizuojamą laikotarpį vidaus skolos dalis bendroje struktūroje sumažėjo 1,56 

karto, o užsienio skolos dalis padidėjo 1,22 karto. Didesnę užsienio skolą galima vertinti neigiamai, tačiau 

reikia pabrėžti, kad dėl sunkių ekonominių sąlygų daugiau skolintis vidaus rinkoje nebuvo galimybių. Be 

to, didesnis skolinimasis vidaus rinkoje sumažina privataus sektoriaus galimybes pasiskolinti, ir tai gali 

turėti dar didesnį neigiamą poveikį situacijai šalyje. Mažiausia  užsienio skola struktūros požiūriu (60 

proc. visos skolos) buvo 2005 m., tą lėmė tai, kad realus BVP padidėjo, o pajamų iš mokesčių surinkta 

daugiau nei iki tol. Atitinkamai mažesnis buvo ir skolinimosi poreikis, nes užteko iš vidaus finansų rinkų 

gaunamų pajamų.  

Vidaus skola didžiausia buvo 2005 m., pokytį lėmė tai, kad metų pabaigoje atsižvelgiant į valstybės 

finansines galimybes, buvo pervesta 350 mln. litų kompensacijoms už valstybės išperkamą nekilnojamąjį 

turtą ir rublinėms santaupoms atkurti, taip pat tai, kad EK sutikus, avansu iš skolintų lėšų buvo išmokėtos 

tiesioginės išmokos žemdirbiams (174 mln. Lt).  2008 m. vidaus skolinimąsi lėmė dėl krizės didėjantys 

skolinimosi kaštai (palūkanos per 2008 – 2009 m. padidėjo 1,6 proc. punkto) ir skolinimosi poreikis. 

Nustatyta, kad trumpalaikiai įsipareigojimai, išleidžiant vertybinių popierių emisiją, analizuojamu 

laikotarpiu sumažėjo, tačiau paskolos padidėjo. Valstybės išleisti taupymo lakštai sudarė mažiausią 

valstybės vidaus skolos dalį, jie buvo išleisti 2010 m. ir 2012 m. Taip vyriausybė siekė sušvelninti 

skolinimosi vidaus rinkoje mažėjimą ir taip tiesiogiai pritraukti iš gyventojų neinvestuotas santaupas. 

2004 - 2012 m. kasmet mažėjo leidžiamų ilgalaikių vertybinių popierių dalis, nes vyriausybė daugiau 

naudojo trumpalaikio skolinimosi priemones. Indėliai buvo naudojami tik 2003 – 2005 m. ir 2012 m., jie 

sudarė vidutiniškai 2,6 proc. visos vidaus skolos. 2004 –  2012 m. ilgalaikių vertybinių popierių dalis 

vidaus skoloje sumažėjo, nes skolinantis ilguoju laikotarpiu,  palūkanos žymiai didesnės. Nuo 2008 m. 

skolinimasis litais pabrango 50 proc. dėl užsienio finansų rinkose kilusios sumaišties, blogėjančios 

Lietuvos ekonominės situacijos ir  planuotai neišleistos euroobligacijų emisijos.  Tuo tarpu ilgalaikių 

indėlių dalis išliko panaši. Nuo 2004 m. skolinimosi užsienyje didėjimą lėmė įstojimas į ES, skatinama 

ekonomika, siekis pavyti kitas šalis nares bei sumažėjusios vidaus skolinimosi galimybės. Nuo 2009 m. 

skolos didėjimą sąlygojo 2008 m. įvykusi pasaulinė finansų krizė. 2009 m., valstybės užsienio skola 

smarkiai padidėjo, tą lėmė įmonių bankrotai, išaugęs nedarbo lygis (13,7 proc.), rekordiškai didelis BVP 

augimo sumažėjimas (14,8 proc.), tai sutrikdė visą šalies ūkį. 

 Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos valstybės skola per 2004 – 2012 m. padidėjo. 

Mažiausiai Lietuvos valstybė buvo skolinga 2004 m., daugiausiai 2012 m. Nustatyta, kad Lietuvos 

valstybės skolos pokyčius lėmė BVP augimas, eksporto apimčių kitimas, griežtas fiskalinės politikos 

priemonių taikymas, darbo užmokesčio mažėjimas bei bendras ekonomikos būklės prastėjimas.  

Makroekonominių rodiklių pokyčių valstybės skolai vertinimas. 3 lentelėje pateikti pagrindiniai 

valstybės skolos priimtinumo vertinimo rodikliai bei jų kaita 2004 – 2012 m. 

 
3 lentelė. Valstybės skolos priimtinumo vertinimo rodikliai 2004 – 2012 m. 

Rodiklis / Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pokytis per 

2004 – 2012 m. 

Biudžeto deficito ir BVP santykis -1,54 -0,51 -0,45 -1,23 -3,23 -9,4 -7,2 -5,5 -3,24 -1,7 

Valstybės skolos ir BVP santykis 19,4 18,6 18,2 16,8 15,5 29,5 38,5 39,4 41,2 21,8 

Užsienio skola/ BVP, proc. 11,9 11,1 12,3 11,3 10,0 20,7 28,3 29,1 31,1 19,2 

Užsienio skola/ Eksportas, proc. 29,03 24,45 26,28 25,99 20,11 46,75 49,83 44,22 44,22 15,19 

Palūkanų už valstybės skolą ir 3,9 2,45 2,21 2,07 1,99 3,55 5,16 5,36 5,88 1,98 
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valstybinio sektoriaus pajamų 

santykis 

 

Biudžeto deficito ir BVP santykis. Kaip žinoma, ši reikšmė nuo 2004 m. neturi viršyti nustatytos 3 

proc. ribos pagal Mastrichto kriterijų. Tačiau iš 3 lentelės duomenų matyti, kad 2009 m. rodiklis 6,4 proc. 

punktais viršijo ribą, pokyčius lėmė finansų krizės pasekmės. Tačiau 2012 m., vyriausybei taikant 

fiskalines priemones, pavyko šį rodiklį sumažinti. Mažiausias biudžeto deficito ir BVP santykio rodiklis 

fiksuojamas 2006 m. Tačiau 2004 -2006 m. rodiklio mažėjimo pagrindine priežastimi laikomi  BVP 

augimo tempai (2001 – 2006 m. virš 7 proc. kasmet). Dėl tokio spartaus ekonomikos augimo, 

mažėjančios šešėlinės ekonomikos įtakos valdžios sektoriaus finansams, didesnio pajamų surinkimo, 

mažėjo biudžeto deficitas.                

Valstybės skolos ir BVP santykis. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvos valstybės skolos 

lyginamasis svoris nuo BVP iki 2008 m. mažėjo, tokius pokyčius lėmė BVP augimas, kuris mažino 

vyriausybės poreikį skolintis. Tačiau po 2008 m. finansų krizės, analizuojamas santykis per 2009 – 2012 

m. padidėjo 25,7 proc. punkto. Nors pagal Mastrichto kriterijus leidžiama skolintis iki 60 proc. BVP, ir 

šis rodiklis neviršijo leistinų ribų, tačiau toks spartus augimas nebuvo geras ženklas, vertinant skolos 

naštos ir ekonominio stabilumo aspektu.  

Užsienio skolos ir BVP bei eksporto santykis. Nustatyta, kad 2012 m. pab. Lietuvos užsienio skola 

sudarė 31,1 proc. BVP ir 44,22 proc. eksporto. Per 2008 – 2009 m. užsienio skolos ir eksporto  santykis 

padidėjo beveik 2 kartus ir toks augimas rodo, kad sumažėjus eksportui (26,6 proc.), valstybei gali iškilti 

sunkumų grąžinti skolą užsieniui. 2012 m. eksporto augimui daugiausia įtakos turėjo nuo įstojimo į ES 

panaikinti visi eksporto į ES barjerai bei ES taikomos eksporto subsidijos. Galima teigti, kad Lietuvos 

valstybės įsiskolinimas, vertinant pagal užsienio skolos ir eksporto santykį nėra pavojingas, nes rodiklis 

nesiekė saugios TVF rekomenduojamos ribos. Tačiau užsienio skolos ir BVP santykinis rodiklis kelia 

rimtą susirūpinimą, nes 2012 m. peržengė saugią pagal TVF rekomenduojamą 30 proc. ribą ir siekė 31,1 

proc. BVP, o per 2004 – 2012 m. padidėjo 2,6 karto. Pabrėžtina, kad ne pats rodiklio saugios ribos 

kartelės (30 proc.) peržengimas, o būtent pats augimo tempas (2,6 karto) kelia susirūpinimą, ar skolos 

valdymo politika yra efektyvi.  

Palūkanų už valstybės skolą ir valstybinio sektoriaus pajamų santykis. Nustatyta, kad 2004 – 2012 

m. palūkanų už valstybės skolą ir valstybinio sektoriaus pajamų santykis neviršijo nustatytos 10 proc. 

ribos. Per 2004 – 2008 m. rodiklis sumažėjo 1,9 proc. punkto. Sumažėjimą lėmė vidaus skolos dalies 

didėjimas bendroje valstybės skoloje, nes skolinantis valstybei vidaus rinkoje, skolintojai gauna 

palūkanas ir moka mokesčius valstybei. 2009 – 2012 m. dėl finansinių sutrikimų užsienio rinkose, 

valstybės skolos nominalaus dydžio, skolinimosi užsienio rinkose didėjimo, už kurį gautos pajamos buvo 

mokamos užsieniui, palūkanų už valstybės skolą ir valstybinio sektoriaus pajamų santykis padidėjo. 

Vadinasi, didėjant šalies skolai, didėjo ir jos tvarkymo išlaidos. Didžiausios išlaidos palūkanoms už 

valstybės vardu paimtas paskolas buvo 2012 m. ir šis santykis siekė 5,88 proc. Taigi, valstybė turi imtis 

priemonių, siekiant sumažinti šio rodiklio augimą, nes tai neigiamai atsiliepia valstybės biudžetui.  

Vertinant valstybės skolą, vertėtų atsižvelgti į tai, kaip kito Lietuvos valstybės kredito reitingai, 

kadangi tai šalies skolinimosi kaštų, finansų sistemos išsivystymo ir ekonomikos atvirumo rodiklis, 

svarbus formuojant valstybės skolą užsienio bei šalies viduje.  

Atsižvelgdama į spartų Lietuvos ekonomikos augimą, gerėjančius ekonomikos rodiklius,  efektyvią 

skolos valdymo politiką bei įstojimą į ES ir NATO, 2005 m. tarptautinė reitingų agentūra Standard & 

Poor’s pakėlė šalies kredito reitingus iki A (nuo A-), 2006 m. „Moody‘s“ ir „Fitch Ratings“ pripažino 

Lietuvos pažangą ir padidino šalies skolinimosi reitingus. 2007 m. „Standard & Poor’s“ dėl galimo 

ekonominio nuosmukio rizikos pakeitė ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingo perspektyvą iš 

stabilios į neigiamą, o 2008 m. sumažino reitingą. Tai rodo, kad Lietuva išliko aukštesnio investicinio 

lygio šalimi. Kitos reitingų agentūros atliko panašius veiksmus. Toks agentūrų reitingų pasikeitimas 

įvyko dėl finansų krizės, nes didėjo rizika, kad Lietuvos valstybę ištiks ekonominis nuosmukis. Šalies 

kreditų reitingų sumažinimas didino skolos tvarkymo išlaidas bei palūkanų normą. 

Apibendrinant galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu visi analizuoti makroekonominiai 

rodikliai turėjo įtakos Lietuvos valstybės skolos kitimui. Reikia pabrėžti, kad analizuojamu laikotarpiu 

Lietuvos valstybė išgyveno dvi ekonomines krizes: 1999 m., po Rusijos krizės ir 2008 m., kai visą pasaulį 

sudrebino finansų krizė. Šių krizių pasekmės stipriai įtakojo valstybės skolos dydį. Nors ir buvo vykdoma 

griežta fiskalinė politika, tačiau nuo 2003 m. valstybės skola auga ir tai gali tapti našta. 
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Išvados 

1. Valstybės skolos problematika kas metai vis didėjo, jei 2011 m. pab. skola sudarė 41,9 mlrd. Lt 

(39,4% nuo BVP), tai  2012 m. pab. – 46,6 mlrd. Lt (41,2% nuo BVP).  

2. Nustatyta, kad 2004 – 2012 m. Lietuvos valstybės skolos kitimo tempas kito priešingai BVP 

tempui: kai valstybės skola didėjo, BVP mažėjo. Tik ekonomikos pakilimo laikotarpiu 2005 -

2008 m.  ir 2011- 2012 m. kito tolygiai.  

3. Nustatyta, kad didžiąją skolos dalį sudarė skola užsieniui  (apie 60 proc). 2004 – 2012 m. nebuvo 

viršytas skolinimosi užsienio rinkose limitas (85 proc.), bet vidaus rinkose nuolat viršyta 25 proc. 

riba. 

4. Biudžeto deficito ir BVP santykį, kuris neigiamai įtakojo Lietuvos ekonomiką, pavyko 

sušvelninti iki saugios 3 proc. ribos (2012 m. – 3.24 proc.); 

5.  Valstybės skolos ir BVP santykis padidėjo 21,8 proc. punkto ir neviršijo saugios (60 proc.) ribos, 

tačiau toks augimas nėra geras ženklas įvertinant skolos naštą ir ekonominį stabilumą; 

6. Užsienio skolos ir BVP santykis 2004 – 2012 m. padidėjo daugiau nei 2 kartus ir 2012 m. 

peržengė saugią TVF rekomenduojamą ribą, todėl kėlia susirūpinimą dėl skolos valdymo 

politikos efektyvumo; 

7.  Užsienio skolos ir eksporto santykis 2004 – 2012 m. padidėjo 1,5 karto. Toks augimas rodo, kad 

sumažėjus eksportui valstybei gali iškilti sunkumų grąžinant skolą; 

8. Didėjant skolai, didėjo jos tvarkymo išlaidos. Nors didėjimas neviršijo 10 proc. saugios ribos, 

tačiau didėjimas turėjo neigiamą įtaką valstybės biudžetui,  kadangi didėjo mokama palūkanų 

suma. 
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THE ASSESSMENT OF ECONOMIC RATES INFLUENCE ON THE STATE DEBT 

Summary 

 
In most of the countries it is believed state borings is necessary and no blameworthy economy development 

phenomenon. Business developments’ possibilities depend on bigger finance resources, which are difficult to form 

from own sources especially in the developing countries.  

Issue. A state borrows to cover the expenses which occur having decreased incomes. If a state wouldn’t be 

able to borrow, the state should be forced to increase taxes. After having increased the taxes, reducing the expenses 

on social, economy needs, there is destabilized grown of the economy. If the state borrows in order to cover the 

deficit, it is important to evaluate if the debt would not become a burden. The less the country borrows, the more 

incomes the citizens can spend on personal usage or savings. The purpose of this article is to analyze the state’s debt 

vicissitude, ascertain how the economy rates influenced its changes.    

It has been set that Lithuania’s debt has increased during 2004-2012. The minimal state’s debt was in 2004, 

the biggest in 2012, The debt changes mostly influenced GDP growth, export figures changes, strict fiscal politics 

tools use, salaries decrease and common economy situation decline. The biggest part of the debt was debt to the 

foreign countries (about 60%), but during 2004-2012 there was exceeded the limit of borrowing in foreign markets. 

In the internal markets there was constantly exceeded 25% limit. It has been discovered that the budget deficit and 

the GDP proportion negatively influenced Lithuania’s economy. The state’s debt and the GDP proportion increased 

but did not exceed the safe (60%) limit. Such increase is not good evaluating the debt burden and economy stability. 

Foreign debts and the GDP proportion increased more than twice during 2004-2012 and in 2012 exceeded the safe 

IMF recommended limit. It raises concerns about the debt management policy effectiveness. Foreign debt and 

export proportion during 2004-2012 increased 1.5 times. Such increase shows that having a decrease in export the 

state might have difficulties in returning the debt. There was set that having increased debt its management expenses 

increased, the increase had a negative influence on the state’s budget, because of the increased paid interest.  

 Research methods: scientific literature systematization, comparison, grouping, elaboration, logic analysis, 

statistic and graphical methods.  
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ORGANIZACIJŲ NARIAI – BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS 

KŪRIME 

Linas Merkys 

 
Anotacija. Šiuo straipsniu buvo siekiama atskleisti, kaip organizacijų nariai interpretuoja besimokančią 

organizaciją ir jos kūrimo(si) prielaidas. Darbas aktualus tuo, kad vieningo besimokančios organizacijos 

apibūdinimo nėra, o skirtingi autoriai pateikia skirtingas sampratas apie besimokančias organizacijas. Šiame darbe 

taip pat atskleidžiamos besimokančios organizacijos kūrimosi sampratos ir raida, aptarti pagrindiniai besimokančios 

organizacijos bruožai ir prielaidos išryškinant darbuotojų veiklos efektyvumą lemiančius veiksnius bei mokymo(si) 

ir lojalumo sąsajas. 

Pagrindiniai žodžiai: besimokanti organizacija, vadovas, darbuotojas, darbas, vadovas. 

 

Įvadas 

Vystantis gamybos, paslaugų sektoriams, kuriantis naujoms organizacijos, spartėjant aplinkos 

pokyčiams ir techninėms naujovėms, organizacijos taip pat privalo judėti į priekį ir tobulėti. Didėjanti 

konkurencija tarp organizacijų skatina jų vadovus naujai pažvelgti į jų organizacijas tobulinant jų darbą, 

atkreipti didesnį dėmesį į darbuotojų tobulinimą, organizacijos aplinkos gerinimą, naujų kokybės 

reikalavimų užtikrinimą. 

Šiame darbe analizuojama organizacija ir mokymas(is) joje, bei besimokančios organizacijos 

kūrimas(is). Darbo tema aktuali tuo, jog besimokančiomis save vadinančių organizacijų šiuo metu yra 

pakankamai nemažai, tačiau ar jos iš tiesų gali save vadinti besimokančiomis, jei visas mokymasis 

prasideda ir pasibaigia personalo išsiuntimu į seminarus?  

Temos naujumas ir aktualumas: Nagrinėjama tema įdomi tuo, jog konkretaus besimokančios 

organizacijos apibūdinimo nėra, skirtingi autoriai pateikia skirtingas sampratas apie besimokančias 

organizacijas. Darbe pateikiamos skirtingos besimokančios organizacijos sampratos, įvairūs požiūriai į 

besimokančią organizaciją ir jos kriterijus.  

Probleminis klausimas: Kokia organizacijos narių nuomonė apie  besimokančią organizaciją ir 

kaip jie įsivaizduoja  jos kūrimą(si).  

Darbo tikslas: Atskleisti, organizacijų narių nuomonę apie besimokančią organizaciją ir jos 

kūrimo(si) prielaidas.  

Objektas: Besimokančios organizacija, bei jos kūrimo(si) prielaidos organizacijų narių 

perspektyvoje.  

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros kritinės analizės metodas. Dalinai struktūrizuoto interviu 

metodas (anketos elementai). Duomenys tvarkyti turinio analizės metodu. 

 

Besimokanti organizacija – sampratos ir raida 

Sparčiai besimokanti įmonė turi įsisavinti naujas technologijas, naujus organizacijų ir personalo 

valdymo sprendimus. Sėkmė lydi tuos, kurie greičiausiai įsisavina technikos naujoves, sugeba greitai 

apmokyti darbuotojus dirbti su naujais įrengimais, skatina darbuotojų aktyvų dalyvavimą įmonės veikloje. 

Pastaruoju metu vis daugiau įmonių skiria dėmesį ne tik technikos naujovėms, tačiau ir personalo 

ugdymui. Darbdaviai pradeda suprasti, kad tik naujų technologijų panaudojimas negali visiškai padidinti 

darbo efektyvumo, todėl atsigręžia i savo organizacijos darbuotojus, jų ugdymą, taip skatindamos jų 

aktyvų dalyvavimą darbinėje veikloje. Kvalifikuoti darbuotojai, kurie ilgai dirba įmonėje, gali efektyviau 

spręsti iškilusias problemas, o galimybė tobulintis suteikia jiems perspektyvą įgyti naujų žinių ir taip kilti 

karjeros laiptais. Aišku tai, jog tam tikra darbuotojų kaita organizacijoje nėra blogai, kadangi kiekvienas 

naujas darbuotojas ateina su savomis naujomis idėjomis ir požiūriu į tam tikras darbe iškylančias 

problemas. Naujų darbuotojų adaptavimui ir mokymui įmonė turi išleisti nemažai pinigų, tad daugeliu 

atveju savų darbuotojų mokymas, skatinimas mokytis patiems gerina įmonės darbo efektyvumą.  

Žinoma tai, kad besimokanti organizacija neapsiriboja darbuotojų mokymusi ir mokymu, tai yra 

daug platesnė sąvoka. Literatūroje nepateikiamas vienas apibrėžimas, kas  yra besimokanti organizacija. 

Daugelis autorių skirtingai apibrėžia besimokančios organizacijos sampratą ir akcentuoja skirtingus 

kriterijus, tokius kaip: mokymosi organizacijoje, darbo vietoje, mokymosi klimato ir struktūros santykį, 

Ortenblad, (2002); pokyčius organizacijos tarpusavio santykiuose. Brunes, Cooper, West (2003) ir Albert 

(2005) akcentuoja besimokančios organizacijos neatsiejamumą nuo jos struktūros, kultūros ir kaitos. 
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Jensen ir Rasmussen (2004) pažymi, jog besimokanti organizacija orientuojasi į individų žinių kaitą kaip 

veiklos funkcija.   

Robbins (2003), kaip ir Balvočiūtė (2007), besimokančią organizaciją apibūdina, kaip gebančią 

nuolat adaptuotis ir keistis, t.y. prisitaikyti prie aplinkos.  

Reikia pastebėti jog besimokanti organizacija, kaip ir, bet kuri kita, turi savo privalumus ir 

trūkumus. Toliau minimi teigiami ir neigiami besimokančios organizacijos aspektai. 

Tarp teigiamų:  

 Besimokančioje organizacijoje naujos technologijos gali padėti sukurti naujus tinklus, kurie galėtų 

patys reguliuoti organizacijos darbą, pasinaudojant kiekvieno organizacijos darbuotojo žiniomis, 

įgūdžiais ir suvokimu (Bukantaitė, 2005); 

 Besimokančioje organizacijoje lyderystė yra išskaidyta. Uždavinių siekimas yra derinamas su 

supratimu. Tokioje organizacijoje skatinamas kiekvieno darbuotojo lyderiavimas, toks skatinimas 

teigiamai veikia organizacijos judėjimą pirmyn, kadangi kiekvienas darbuotojas gali pritaikyti savo 

idėjas organizacijos veiklai ir jos vystymui, tačiau tai vėl prieštarauja tradicinei vadybai. (Bukantaitė, 

2005). 

Tarp neigiamų: 

 Mokymosi procesas reikalauja atvirumo ir savikritikos, o šie aspektai yra svetimi tradicinės vadybos 

sampratai. Vadovai yra įpratę valdyti padėtį ir nėra linkę pasitikėti savaime susidarančiais procesais 

organizacijoje, o besimokančioje organizacijoje lanksti ir prisitaikanti kontrolės struktūra yra vienas 

iš gyvavimo pagrindų (Bukantaitė, 2005); 

 Besimokančioje organizacijose hierarchija ir kontrolė neturėtų būti iš anksto nustatytos ir sudarytos, o 

tai taip pat prieštarauja tradicinės vadybos sampratai. Tokioje sistemoje turėtų būti sudarytos 

galimybės perimti vadovavimą, tačiau daugumoje organizacijų vis dar stiprus tikėjimas jog jos tvarką 

palaiko aiški organizacijos struktūra ir hierarchinė sistema (Bukantaitė, 2005); 

 Mokymasis tik dėl paties mokymosi gali tapti tik dar viena ideologija (Jensen, Rasmussen, 2004). 

Tokiu atveju mokymasis visiškai neduoda naudos organizacijai. Kad taip neatsitiktų, reikia 

modeliuoti įvairias naujas situacijas, pašalinti numatomus trukdžius ir taip paversti mokymąsi 

organizacijoje pozityviu aspektu iš socialinės perspektyvos (Bukantaitė, 2005). 

  
1 lentelė. Besimokančios organizacijos charakteristika (B. Leonienė, 2001, p. 91) 

Organizacijos tipas Organizacijos bruožai 

  

  

BESIMOKANTI 

ORGANIZACIJA 

Stebi aplinką 

Supranta naujovių svarbą 

Kiekvieną naują užduotį vertina kaip galimybę mokytis 

Nuolat atsinaujina 

Įdarbina asmenis, nusiteikusius išmokti naujų darbo metodų, įgyti naujų 

įgūdžių 

Sudaro galimybę darbuotojams adaptuotis ir keistis 

Skatina žinių troškimą, smalsumą 

Kiekvienam padeda rasti ir išnaudoti mokymosi galimybes 

Kuria mokymosi rėmimo sistemas 

Organizacijos vadovus traktuoja kaip pavaldinių tobulėjimo skatintojus 

Pripažįsta ir vertina tuos vadovus, kurie rūpinasi savo pavaldinių tobulėjimu 

Mokosi iš sėkmių ir nesėkmių 

Bendram mokymuisi vienija tiekėjus ir vartotojus 

Šalina mokymosi kliūtis  

Užtikrina mokymąsi visose organizacijos grandyse 

 

Požiūriai į besimokančią organizaciją 

Galima teigti, jog besimokančios organizacijos modelis yra labiau idealistinis, t.y nuolat siekiamas. 

Tai visiškai nėra toks modelis, kurį organizacija galėtų įgyvendinti per dieną ar metus. Simonaitinė 

(2003) apibūdindama besimokančią organizaciją, akcentuoja: 

 skatinimą mokytis, mokymosi gebėjimų ugdymą; 

 mokymosi tempą; 

 nuolatinę refleksiją; 

 žinių kūrimą; 
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 žinių ir informacijos sklaidą organizacijoje; 

 mokymosi organizacijoje lygius: individo => grupės => organizacijos; 

 pokyčius organizacijoje, tarpusavio santykiuose; 

 mokymąsi, kaip pagrindinę organizacijos kultūros vertybę. 

A.Sakalas (2003, p.173) pateikė pagrindinius besimokančios organizacijos kūrimo etapus: 

1. Suformuluojami siekiami organizacijos tikslai. Įmonės darbuotojai turėtų būti supažindinami 

su jais. 

2. Suformuluojami mokymo planai. 

3. Besimokantiems suteikiama įvairiapusė metodinė pagalba. 

4. Sukuriama reikalinga mokymui(si) organizacija. 

5. Sukuriama darbuotojų motyvavimo sistema, kad jie turėtų norą tobulėti. 

6. Sukuriama kontrolės sistema. 

Burnes, Cooper, West (2003) išskiria du jų manymu svarbiausius faktorius, kurie daro įtaką 

mokymosi organizacijoje būtinumui,  t.y globalizaciją ir nuolatinė kaitą. Autoriai mano, jog tik 

besimokydama organizacija gali keistis ir prisitaikyti prie šių reiškinių. Elkjaer (1999) požiūriu, labai 

svarbu rasti santykį tarp individo ir organizacijos mokymosi, t.y organizacijos vystymasis daro įtaką 

darbuotojų meistriškumui.  

Būtina pastebėti, jog dauguma mokslininkų išskiria, kad besimokančios organizacijos pagrindas yra 

individas. Wang ir Achmed (2003) teigia, kad besimokančios organizacijos pagrindas yra besimokantys 

individai.  Ikehara (1999) teigia, jog besimokantis individas dar nebūtinai rodo, jog organizacija yra 

besimokanti, todėl individų integravimas į organizacijos mokymąsi yra siekiančios tapti besimokančia 

organizacijos užduotis.  

Argote (1999) mano, kad organizacija mokosi panašiai, kaip ir grupės, kadangi tokie procesai kaip 

įtaka, kordinavimas, suderinimas būdingi tiek organizacijai, tiek ir grupei, tačiau grupėje mažesniu mastu. 

Tačiau Goh (2003) paprieštarauja šiai minčiai, teigdamas, kad struktūra, strategija ir procedūros lengvina 

mokymąsi ir tai tampa mokymosi pagrindu organizacijoje.  

 

Darbuotojų veiklos efektyvumą lemiantys veiksniai ir mokymas(is) 

Vienas iš žinomiausių šiuo metu JAV verslo konsultantų ir daugybės knygų autorius, mokslininkas 

Mark Graham Brown (2004), siūlo didelėms ir mažoms kompanijoms būdus, kuriais vadovaujantis 

galima padidinti tiek pačių kompanijų, tiek pavienių darbuotojų darbo efektyvumą. Savo knygoje „Get it, 

set it, move it, prove it: 60 ways to get real results in your organization“, autorius nurodo penkis 

pagrindinius principus, įgalinančius padidinti darbuotojų efektyvumą, nepriklausomai nuo kompanijos 

dydžio ar veiklos pobūdžio: 

 Darbuotojai žino, ko iš jų tikimasi.  

 Darbuotojų užtikrintas žinojimas, kaip ir kiek atlikto darbo vadovybė iš jų tikisi, padaro veiklos 

efektyvumo standartus aiškesnius ir atviresnius. Pasak autoriaus, produktyvumo bei efektyvumo 

standartai kompanijose dažnai nėra aiškiai apirėžiami. Tai paliekama tarsi asmeniniam darbuotojų 

apsisprendimui.  

 Užtikrinti reguliarią darbo efektyvumo apskaitą, naudojant objektyvius duomenis 

efektyvumui įvertinti. Kasmetiniai efektyvumo vertinimai, pasak šio autoriaus, yra tik laiko 

švaistymas, kadangi darbuotojams reikia dažnesnių ir gerokai labiau specializuotų efektyvumo 

vertinimų. Tam geriausiai tinka net ne savaitiniai, bet kasdieniniai vertinimai pagal pastovius 

reguliarius ir darbuotojams aiškiai iš anksto žinomus vertinimo kriterijus.  

 Darbo efektyvumo vertinimų įgyvendinimas turi būti paremtas tiek pozityviomis, tiek 

negatyviomis pasekmėmis. Daugelyje organizacijų geri darbuotojai gauna dar daugiau darbo, 

tuo tarpu mažiau efektyviai dirbantiems skiriami menkesni įsipareigojimai. Tuo tarpu norint 

naudingai kontroliuoti darbuotojų elgesį, mažiau efektyviai dirbantys žmonės kaip tik turi 

palaipsniui būti pratinami prie darbo krūvio, labai efektyviems darbuotojams negalima leisti 

pervargti. Be to, darbuotojai turi visada tiksliai žinoti, koks bus vadovybės atsakas į tam tikrą jų 

darbo efektyvumo lygį. 

 Technologinė pažanga ir tinkami darbo įrankiai gali stebėtinai padidinti darbuotojo 

produktyvumą. Brown siūlo darbuotojams suteikti kiek įmanoma geresnį techninį aprūpinimą, 

naujesnę įrangą (atsižvelgiant į įmonės finansines galimybes). Taikomų technologijų kiekis 

priklauso nuo to, kiek protinės veiklos yra naudojama atisitinkamoje veikloje. Pavyzdžiui, plieno 

pramonėje ar popieriaus pramonėje, kur žmogaus darbą galima iš dalies arba visiškai pakeisti 

http://www.markgrahambrown.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1563273063/entrepreneurcom
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1563273063/entrepreneurcom
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automatiniais įrankiais, technologijos  tinkama įranga yra labai svarbi. Kita vertus, architektūra, 

aviacija, biotechnologijos ir daugybė kitų sričių reikalauja aktyvaus ir įtempto protinio darbo 

(ypač idėjų generavimo stadijoje), todėl čia tinkama įranga nors ir labai svarbi kaip pagalbinė 

priemonė protiniam darbui, reikalingas darbuotojų sprendimų priėmimas, žinios, intelektas. Šiuo 

atveju, darbuotojai turi nuolatos kelti savo kvalifikaciją, atnaujinti žinias ir įgauti naujų įgūdžių, 

todėl efektyvumą ypač didinantis veiksnys yra mokymai. 

 Tinkamos paskatos gali stipriai pakelti darbuotojų efektyvumo lygį. Daugelyje kompanijų 

efektyvumas vis dar vertinamas tik finansinėmis priemonėmis. Tuo tarpu Brown teigimu, tai nėra 

visiškai teisingas požiūris. Efektyvumo vertinimas turi būti paremtas ne tik pagal pardavimus ar 

apyvartą (šiuo atveju, kalbant konkrečiai apie pardavėjus arba vadybininkus). Labai svarbūs 

faktoriai yra darbuotojų pasitenkinimas darbu, taip pat klientų požiūris į atliktą darbą. Todėl turi 

būti taikomas pakankamai gerai subalansuotas efektyvumo vertinimas, James, Stoner, Freeman, 

Gillbert (2005). 

 Su darbuotojų mokymu(si) ir tobulėjimu galima susieti praktiškai kiekvieną principą, kadangi 

mokymas(is) apima ne tik naujas konkrečioje darbo vietoje pritaikomas žinias ir įgūdžius ar jų 

gilinimą, bet ir visas kitas patirtis, požiūrių keitimą, savo laiko planavimą ir panašius dalykus, 

kurie turi įtakos jų veiklos efektyvumui. 

 

Darbuotojų mokymas(is) ir motyvacija bei lojalumas įmonei 

Vienas iš veiksnių, lemiančių ne tik darbuotojų išlaikymą darbo vietoje arba kitaip tariant, lojalumą 

(kad darbuotojas neišeitų dirbti konkurentams), yra darbuotojų galimybės tobulėti ir mokytis, kelti savo 

kvalifikaciją ir įgyti, tobulinti arba net keisti savo įgūdžius. Apskritai galimybė augti ir tobulėti mokantis 

bei įgyjant naujų įgūdžių ar kvalifikacijas, yra vienas iš svarbiausių faktorių darbuotojų motyvacijai, 

Pundzienė (2002). 

Yra keletas dalykų, kuriuos darbuotojai norėtų įgauti mokydamiesi ir tobulindamiesi, ir tai nėra tik 

„paviršinis“ savo įgūdžių tobulinimas. Bakanauskienė (2008) pažymi, kad darbuotojai nori mokymosi 

galimybių, kurios būtų naudingos ne tik kompanijose, bet ir jiems patiems asmeniškai.  

Mokymo ir darbuotojų tobulinimo procese labai svarbus aspektas yra mokymo programos 

sudarymas. Išbaigta mokymo programa įmonėje susidaro iš aiškaus tikslų ir  mokymo metodų įvardijimo, 

naujų kompetencijų ir įgūdžių poreikių analizės, su numatomais būdais, kaip tai pasiekti. Tokios 

programos sudaromos atskirai konkrečioms įmonėms ir apima fundamentalų supratimą, kaip jos tinka 

organizacinės struktūros viduje.  Užbaigta tarnautojo mokymo programa apima oficialią naują nuomos 

mokymo programą su darbo laukimo bendru įspūdžiu, ir atlikimo įgūdžiai turėjo įvykdyti darbo funkcijas. 

Nauja nuomos mokymo programa aprūpina fundamentalų supratimą padėties ir kaip padėtis tinka 

organizacinės struktūros viduje, Staniulienė (2010). 

Svarbu numatyti, kaip mokymo proceso metu sąveikaus atskiri skyriai, darbuotojai ir kaip tai 

paveiks visos įmonės darbą. Vienas iš svarbiausių aspektų, kalbant apie darbuotojų mokymą, yra 

suaugusiųjų mokymas. Efektyviausios darbuotojų mokymo programos didžiausią įtaką turi būtent ne 

kompanijai, o konkrečiam darbuotojui. Todėl mokymai susiję su darbuotojų išsaugojimu, ne tik 

motyvacija, ir turėtų tapti personalo politikos tendencija.  

Kitas svarbus darbuotojų mokymų aspektas yra tęstinis lavinimas. Toks mokymo būdas daugiausiai 

naudos teikia taip pat darbuotojui. Tokio lavinimo pavyzdys gali būti netgi leidimas darbuotojui mokytis 

universitete ar kolegijoje, lankyti specialius tam tikros srities kursus, derinant asmeninę darbuotojo 

iniciatyvą su firmos galimybėmis suteikti finansinę ir moralinę paramą, Jucevičius (1995). 

Murray, Donegan (2003) taip pat pažymi, kad mokymai ir darbuotojų lavinimas kompanijose 

neretai sukelia problemų, kadangi darbuotojai nebūna pakankamai motyvuoti įgauti naujų žinių ar 

įgūdžių, patys nejaučia jų poreikio ir nemano, kad tai galėtų būti naudinga jų kompanijai. Atsiranda 

grėsmė, kad darbuotojų lavinimas be motyvacijos kompanijai neduos reikalingos naudos. Todėl 

reikalinga poreikių ir įgūdžių analizė, kad būtų nustatytas tikrasis darbuotojų mokymo ir vystymo 

reikalingumas, išspręsiantis tam tikas problemas arba pagerinsiantis darbą. Pavyzdžiui, darbuotojas 

nemoka gerai naudotis kompiuteriu ir tai sukelia darbo efektyvumo problemų. Tokiu atveju darbuotojo 

mokymas, prieš tai jį atitinkamai motyvavus ir paskatinus, duos realios naudos. Ir atvirkščiai, jei 

darbuotojas jau turi puikius kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokyti jį bet ko, ko jam nereikia, 

kompanijai nebus naudinga. Darbuotojas galimai nejaus poreikio mokytis, todėl suteikimas jam naujų 

nereikalingų kompetencijų ne tik švaistys firmos lėšas, bet ir neduos asmeninės naudos darbuotojui. Taigi 

visuomet reikia įsitikinti, kad mokymų poreikis iš tiesų egzistuoja ir turi tikslą, kažkas tuo bus pasiekta. 

Gali būti, kad darbuotojas dirba neefektyviai netgi dėl kažkokių įgūdžių stokos, o todėl, kad jam aiškiai 
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nepaaiškintos jos kompetencijos, jis nežino, ko iš jo tiksliai tikimasi. Be to, kai kuriems darbams 

reikalingos atitinkamos charakterio savybės ir gebėjimai. Pavyzdžiui, telepardavimo vadybininkas privalo 

būti labai komunikabilus. Jei jis neturi tokių savybių ar yra labai uždaras bei bailus, gali būti, kad 

mokymai apskritai nepadės ir neišspręs problemos. Kitu atveju, darbuotojas turi suprasti, kodėl nauji 

įgūdžiai ar esamų įgūdžių stimuliavimas ir naujos žinios jam yra reikalingos darbe. Pats darbuotojas turi 

matyti sąsajas tarp savo atliekamo darbo ir mokymų.  

Zuzevičiūtė, Teresevičius, (2007) pažymi, kad darbuotojų mokymui ir lavinimui turi būti sukurtas 

atitinkamas kontekstas. Darbuotojams turi būti suteikta informacija, ne tik kodėl nauji įgūdžiai yra būtini 

arba reikalingi (tiek kompanijai, tiek pačiam darbuotojui), bet dar ir kaip jie bus skatinami, jei tobulės, 

mokysis. Svarbu iš anksto paaiškinti, kokie dalykai pasikeis pasibaigus mokymams. Tiesa, žodis 

pasibaigus čia vartojamas nevisai tikslia prasme, kadangi šiuolaikinės įmonės, siekdamos maksimalaus 

darbuotojų efektyvumo, supranta požiūrį „mokytis visą gyvenimą“ ir siekia, kad darbuotojai būtų 

mokomi kuo labiau. Tokia kontekstinė informacija padeda sukurti motyvaciją. Dar daugiau, darbuotojas 

pats labiau susidomės ir bus skatinamas tokios informacijos ieškoti, domėtis savo mokymo tikslais ir 

programa 

Stoškus, S, Beržinskienė, (2005) teigia, kad įprastai darbuotojų mokymai gali būti projektuojami 

dvejopai: juos gali organizuoti ir vesti įmonė, kurios darbuotojai mokomi, arba gali būti samdomi 

specialistai profesionalai bei kitos firmos, organizuojančios mokymus. Kurį iš šių dviejų variantų rinktis 

yra geriau, priklauso nuo siekiamo tikslo ir darbuotojų mokymus organizuojančios įmonės finansininkės 

situacijos, o labiausiai – įmonės resursų. Jeigu darbuotojams reikalingos naujausios IT žinios, o 

kompanijoje nėra IT specialistų, galimas daiktas, kompanijai teks samdyti mokytojus.  

Yra dar keli aspektai kurie, padeda organizuoti mokymus efektyviai: 

 Suteikti darbuotojams informaciją, kokius tiksliai įgūdžius apims mokymai per visą mokymų 

periodą. Reikia paaiškinti, ko tikimasi iš darbuotojų per jų mokymus. Tai turėtų padėti 

darbuotojams fuksuoti savo dėmesį į naujas žinias. Jeigu darbuotojas žino aiškiai, ko iš jo yra 

tikimasi, jis ten ir nukreipia savo žinias, nejaučia diskomforto susidurdamas su nežinomybe. 

Pavyzdžiui, įmonė siūlo darbuotojui užsienio kalbos kursus. Jie gali būti įvairūs. Jeigu 

darbuotojas nežinos, kad iš jo tikimasi labiausiai ne dalykinio žodyno, o gramatikos, jis fokusuos 

savo dėmesį nukreips dėmesį nuo tų dalykų, kurie jam turėjo būti naudingiausi.  

 Būtina pabrėžti darbuotojams, kad mokymasis ir tobulėjimas pirmiausiai yra jų pačių atsakomybė 

ir darbuotojai tai turi priimti rimtai. Iš darbuotojų tikimasi, kad jie rodys pastangas ir iniciatyvą 

visų mokymų metu bei jiems pasibaigus (panaudojant išmoktas žinias ir įgūdžius). Tai apima 

įsipareigojimus prieš pradedant mokytis, aktyvų dalyvavimą mokymų sesijoje, naujų idėjų 

siūlymą ir iniciavimą, taip pat idėjų, žinių ir įgūdžių iįmokimą bei jų pritaikymą darbinėje 

veikloje. 

 Reikia įsitikinti, kad vidiniai ar išoriniai mokymai apims tinkamą paruošimą nuo pat pradžių. Tai 

reiškia, kad darbuotojai turi būti tinkamai paruošti mokymams, jiems reiktų perskaityti medžiagą, 

koks bus mokymų turinys. Negalima darbuotojų pradėti mokyti iškart, jie turi būti gerai tam 

pasirengę.  

 Mokymo paslaugų teikėjai (mokytojai) patys turėtų būti ištreniruoti pirmiausiai identifikuoti 

turimus darbuotojų įgūdžius, o tik vėliau juos keisti, modifikuoti ar kurti naujus. Tai leidžia 

mokytojams geriau įvertinti darbuotojus, aiškiau numatyti mokymų tikslus ir galimus rezultatus 

bei pasekmes. Pagal šias prognozes galima koreguoti ir mokymų programas, jų turinį.   

 Išmokyti darbuotojus pritaikyti mokymo procese gautus įgūdžius ir žinias. Iš tiesų retas 

darbuotojas savo karjeroje efektyviai pritaiko įgytas žinias praktikoje. Į efektyvaus mokymo 

procesą turi būti įtrauką ir tai, kaip darbuotojai panaudos žinias, o ne tik jas įgaus mokymo 

proceso metu. Efektyvus mokymas maksimizuoja mokymo pritaikymo galimybes realioje darbo 

vietoje. Klaidinga manyti, kad vien mokymas atneštu teigiamus pokyčius darbo vietoje. Tam taip 

pat reikia atskiro pasiruošimo. Tam reikalinga ir efektyvi komunikacija tarp atskirų įmonės 

skyrių.  

 Paprašyti mokytojų susitikti su darbuotojais prieš prasidedant mokymams. Reikėtų su kiekvienu 

darbuotoju diskutuoti apie jų viltis ir lūkesčius, apsibrėžti, kodėl mokymas yra svarbi investicija 

tiek darbuotojų laiko, tiek visos įmonės finansinė.  

Kalbant apie darbuotojų mokymus, paprastai išskiriami šie pagrindiniai būdai (visi jų vienaip ar 

kitaip susiję su darbo produktyvumu): 
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Naujų darbuotojų mokymai. Jie padeda geriau susipažinti su veiklos pobūdžiu bei įmonėje 

taikomais vidaus standartais tai veiklai. Paprastai tokie mokymai, jų trukmė ir turinys yra apibrėžti 

įmonės įstatuose, ar net darbo kodeksuose. Mokymams gali būti labai įvairūs būdai, priklausomai nuo 

veiklos pobūdžio, Petkevičiūtė (2006). 

Mokymai specialiai konkrečias pareigas užimantiems darbuotojams. Jie leidžia geriau susipažinti 

su darbinės veiklos aspektais, nors mokomasi tik vienoje pozicijoje. Naudojamos įvairios mokymo 

koncepcijos, labai gilinamasi į smulkmenas ir detales, Valuckaitė (2010). 

Tęstinis mokymas ir lavinimas (aprašyta anksčiau) 

Technika + asmens tobulėjimas. Šiuo atveju mokomasi ne kokiai nors konkrečiai pozicijai, 

bet įvairioms pozicijoms užimti galimai reikalingų įgūdžių. 

 
 Organizacijos mokymo(si) procesas 

Išskiriamos trys pagrindinės organizacijos mokymo(si) proceso rūšys: 

 Organizacinis mokymas(is) 

 Kolektyvinis mokymas(is) 

 Individualus mokymas(is) 

Organizacinis mokymas(is) arba kitaip sisteminis,  tai, visų mokymo(si) rūšių apjungimas į vieną. 

Trijų būdų mokyma(sis) vyksta vienu metu. (N.Dixon, 1993). Jeigu Individualų mokymą(si) galima 

vadinti tada kai organizacijoje mokosi vienas žmogus , kolektyvinį mokymą(si) galima vadinti, kai 

mokosi du ir daugiau žmonių tai, organizacinį mokymą(si) galima pavadinti tuomet kai mokosi ir 

bendram tikslui „išmokti nauja“ suvienijama visa organizacija. Organizacinis mokymas(is) gali būti 

traktuojamas kaip kolektyvinio ir individualaus mokymo(si)  pasekmė.  Tokį mokymą(si) galima 

pavadinti visos organizacijos raštingumu.  

Organizacinio mokymo(si) tęstinumas: 

1. Individualiai mokydamiesi kelia savo kvalifikaciją, o tai didina efektyvumą (intelekto ir 

materialų); 

2.Individuali kvalifikacija didina visos organizacijos kvalifikaciją; 

3. Didesnės kvalifikacijos komunikacijos pasekoje organizacijai reikia kvalifikuotesnių narių; 

4.Individai, siekdami atitikti organizacijos poreikius, didina savo kvalifikaciją. 

Gaila, kad kriziniu ir pokriziniu laikotarpiu toks mokymas(is) organizacijose sutinkamas retai 

kadangi toks modelis reikalauja pakankamai didelių finansinių išteklių, laiko išteklių, o organizacinio 

mokymo(si) atsiperkamumas pastebimas ne iš karto o tik per tam tikrą laiką todėl, darbdaviai 

susikoncentravę į dabarties rezultatą „čia ir dabar“ nenoriai investuoja savo išteklius ten, kur, ištekliai 

neatsipirks santykinai greitai. 

Sisteminis mokyma(sis) yra labai būdingas besimokančiai organizacijai, nes besimokantysis 

kruopščiai atsirenka, ką reikia mokytis, o ko - ne, sugeba pamiršti tą informaciją, kuri nebeatitinka 

pasikeitusios aplinkos reikalavimų ir identifikuoti naujos informacijos poreikį bei rasti reikiamą 

informaciją. Kadangi raštingumas – tai sugebėjimas naudotis informacijos šaltiniais (Zuzevičiūtė, 

Butrimė, 2010) 

Organizacijoje jos nariai besimokydami gali pasinaudoti ir kitų narių turimomis žiniomis ir 

patyrimu. Tokį mokymąsi galima vadinti Kolektyviniu mokymu(si).  

C. Neergaard, (1994) pateikia tokius kolektyvinio mokymo(si) būdus: 

 Formalus kolektyvinio mokymosi procesas per formalią struktūrą ir vadybos sistemas 

 Neformalus kolektyvinio mokymosi procesas per organizacijos kultūrą. 

C. Neergaard, (1994) pastebi, kad kolektyvinis mokymas(is) vyksta tuomet, kai besimokantieji 

sąveikauja grupėje. Jis vyksta tada, kai besimokantieji individualiai išmoksta kažko naujo ir šia 

informacija dalinasi su kitais norinčiais patobulinti savo žinias. Būtent kolektyviniam mokymui(si) 

reikalinga išvystyta komunikacija tarp besimokančiūjų, ir atvirkščiai kolektyvinis mokymas(is) skatina 

komunikaciją tarp grupių ir jų individų.  

Papraščiausias ir dažniausiai organizacijose sutinkamas yra individualus mokymas. C. Neergaard, 

(1994) išskiria tokius individualaus mokymo(si) bruožus: 

 Paremtas psichologija. 

 Apibrėžiamas kaip individualios elgsenos pokyčio procesas. 

Galima teigti, kad individualus mokymas(is) yra neatsiejamas nuo kasdieninio organizacijos darbo, 

kadangi, tobulėjant įvairioms technologijoms darbuotojai nuolatos privalo kelti savo kvalifikaciją ir 

pildyti jau turimų žinių „bagažą“. Toks mokymo(si) būdas yra vienas labiausiai paplitusių organizacijose.  
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Pagrindiniai tokio mokymo(si) privalumai: 

 Sąlyginai nedidelės investicijos į žmogiškąjį kapitalą. 

 Greitas rezultatas „čia ir dabar“. 

Nors taikant individualaus mokymo modelį organizacijoje pasiekiamas greitas norimas rezultatas 

(pavieniai darbuotojai įgauna reikalingas jų darbui žinias), tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tik tokio 

mokymo(si) modelio taikymas nėra efektyvus, dėl komunikacijos tarp besimokančių ir nesimokančių 

darbuotojų, žmogiškųjų išteklių kaitos organizacijoje ir t.t. Analizuojant įvairių organizacijų veiklą 

galima įžvelgti „besimokančiomis“ save vadinančių organizacijų mokymą(si) taikant tokį metodą tačiau, 

tai yra veikiau pavienis nei visos organizacijos mokymas(is) ir tokiu mokymo(si) principu 

besivadovaujanti organizacija toli gražu neatspindi tikrųjų besimokančios organizacijos charakteristikų. 

Apibendrinant kritinę teorinių Lietuvos ir užsienio tyrėjų darbų analizę galima apibendrinti, kad 

esmingai besimokanti organizacija yra kuriama kiekvieno iš tos organizacijos narių. Teoriniai teiginiai 

rodo, kad efektyviausiai besimokanti organizacija kuriama kai vadybininkai ir taiko besimokančios 

organizacijos kūrimo, ir palaikymo priemones ir komunikuoja apie tai su visais organizacijos nariais. 

Tačiau, gali būti, kad šiandienos organizacijose(Lietuvoje) išnaudojamos ne visos vadybinės 

besimokančios organizacijos kūrimo(si) priemonės, tarp jų, ir organizacijos narių įtraukimas į kūrimą. 

Todėl buvo suprojektuotas empirinis tyrimas siekiant atskleisti neprofesionalų vadybininkų, o paprastų 

organizacijos narių interpretaciją apie savo organizaciją ir besimokančios organizacijos kūrimą(si). 

 

Tyrimo metodai ir instrumentas 

Išanalizavus mokslinę literatūrą patikslintas empirinio tyrimo klausimas:  

Kaip organizacijų nariai intepretuoja besimokančią organizaciją ir jos kūrimo(si) prielaidas? 

Tyrimas buvo organizuotas remiantis socialinių mokslų sričiai teikiamomis tyrimų metodologijos 

gairėmis (Bitinas ir kiti,  2008), tyrimas buvo organizuotas kelias etapais, kaip iliustruojama 1 pav. 

paveiksle. 

 
1 pav. Tyrimo etapai 

 

Tyrimo instrumentas: Tyrimo instrumentą sudaro trys klausimų blokai, kuriais siekiama atkleisti 

informantų nuomone apie tam tikras besimokančios organizacijos charakteristikas ir sužinoti ar tam tikrus 

požymius informantai pastebi(nepastebi) savo organizacijos darbe. 
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2 lentelė. Tyrimo instrumentas 
BLOKAS KLAUSIMAI 

 

 

 

 

1. Duomenys apie informantą 

 

1. Darbo stažas organizacijoje, kurioje dirba šiuo 

metu.  

2. Sritis, kurioje šiuo metu dirba. 

3. Organizacijos, kurioje šiuo metu dirba, dydis, iki 

100 darbuotojų, daugiau nei 100 darbuotojų. 

4. Išsilavinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interviu klausimynas, kuriuo, siekiama atskleisti 

informantų požiūrį į, tam tikras besimokančios 

organizacijos charakteristikas. 

(Parengtas remiantis B.Leonienės besimokančios 

organizacijos charakteristika(2001, p.91)) 

1. Kaip jūs suprantate, kas yra besimokanti 

organizacija? Apibrėžkite keliais sakiniais. 

2. Kokia organizacija, jūsų nuomone, galėtų save 

vadinti besimokančia? 

3. Kaip vertinate naujovių svarbą savo darbe? 

4. Kokia jūsų nuomonė apie mokymąsi „per 

užduotis“ savo darbe? Koks darbdavių požiūris į 

mokymąsi „per užduotis“? 

5. Kokius darbuotojus, jūsų nuomone, reikėtų 

įdarbinti organizacijoje? Tokius, kurie mokosi ar 

tokius, kurie daug ką moka? Kodėl? 

6. Kokias prisitaikymo prie darbo sistemas 

organizacija turėtų turėti? 

7. Kaip organizacija turėtų skatinti jūsų norą 

daugiau sužinoti? 

8. Kaip organizacija jums turėtų padėti mokytis? 

9. Kokia turėtų būti mokymosi rėmimo sistema, 

kad jūs būtumėte  suinteresuotas(a) mokytis? Ar 

apskritai jūsų nuomone, ji reikalinga 

organizacijoje? 

10. Kokiais būdais, jūsų nuomone, vadovai turėtų 

skatinti darbuotojus tobulėti? Kaip vertintumėte 

tokius vadovus, kurie rūpinasi jūsų tobulėjimu? 

11. Kaip jūs mokotės iš savo sėkmių ir nesėkmių? 

Ar nepavykus atlikti jums patikėtos kokios nors 

užduoties galėtumėte traktuoti, kad išmokote kažko 

naujo? 

12. Kaip manote, kokiu būdu mokymas(is) turi būti 

užtikrintas visose organizacijos grandyse, ar 

vadovai ir eiliniai darbuotojai turėtų mokytis 

lygiavertiškai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anketa, kurios pagalba informantas įvertina 

organizaciją kurioje dirba, per besimokančios 

organizacijos bruožus(pastebi,nepastebi,nežino). 

Parengta remiantis B.Leonienės besimokančios 

organizacijos charakteristika(2001, p.91)) Po interviu, 

1. Mano organizacija nuolatos stebi besikeičiančią 

aplinką ir prisitaiko prie pasikeitimų. 

2. Įmonė, kurioje dirbu, supranta naujovių svarbą. 

3. Mano organizacija užduotis supranta kaip 

galimybę mokytis. 

4. Organizacija, kurioje dirbu, siekia nuolat 

atsinaujinti, pritaikyti naujoves savo darbe. 

5. Įmonėje dirba asmenys, kurie nuolat nori kažko 

išmokti, patobulinti įgūdžius. 

6. Mano organizacija sudaro galimybes 

darbuotojams prisitaikyti prie jos, keistis. 

7. Organizacija, kurioje dirbu, padeda 

darbuotojams rasti ir išnaudoti mokymo(si) 

galimybes. 

8. Organizacija turi mokymo(si) rėmimo sistemą. 

9. Įmonėje, kurioje dirbu, vadovai yra vertinami, 

nes rūpinasi darbuotojų tobulėjimu. 

10. Organizacija vertina ir sėkmes, ir nesėkmes 

kaip galimybę išmokti kažko naujo. 



60 

 

informantų prašoma įvertinti savo organizacijoje 

besimokančios organizacijos raišką, pasitelkiant 

anketos elementą 

 

11. Įmonė ,kurioje dirbu,  sudaro sąlygas 

darbuotojams mokytis. 

12. Tiek vadovai, tiek eiliniai darbuotojai turi 

lygiavertes galimybes mokytis. 

13. Organizacija, kurioje dirbu, mokosi kartu su 

tiekėjais ir vartotojais. 

14. Mano organizacija skatina mane, mano 

kolegas, domėtis naujovėmis susijusiomis su mūsų 

atliekamu darbu. 

 

Interviu klausimai suformuluoti taip, kad informantų atsakymai atskleistų jų požiūrį į 

besimokančios organizacijos kūrimo(si) perspektyvą. Pusiau struktūrizuotas interviu remiasi tam tikru 

planu. Interviu numatyti klausimai, jų pateikimo seka, tačiau interviu eigoje, tyrėjas, norėdamas 

patikslinti informanto nuomone gali užduoti papildomų į interviu klausimyną neįtrauktų klausimų. Pusiau 

struktūrizuoto interviu klausimyne taip pat buvo siekiama vengti naudoti uždaro tipo klausimus 

(Morkevičius V.; Telešienė A.; Žvaliauskas G, 2008) 

Tyrimo instrumento patikimumas 
Siekiant nustatyti tyrimo instrumento validumą(patikimumą), pasitelktas tyrimo instrumento 

ekspertinio vertinimo metodas. Tyrimo instrumentą vertino du ekspertai, atsižvelgiant į jų pastabas ir 

pasiūlymus instrumentas buvo redaguotas.  

 Ekspertas Nr.1  -  3 metai tyrėjo darbo ir 12 metų konsultavimo patirtis. 

 Ekspertas Nr.2  -   20 metų pedagogikos konsultavimo ir tyrėjo darbo patirtis. 

Tyrimo imtis 

Tyrimo imtis patogioji(netikimybinė) pirmame etape ir antrame etape taikyta kriterinė imtis, nes 

šiame etape buvo kalbinti tie informantai, kurių nuomonę labiausiai atstovavo kraštines pozicijas: arba 

matė daug besimokančios organizacijos bruožų savo organizacijoje, arba matė jų mažiausiai; ryškiausios 

pozicijos turėjimas buvo laikomas kriterijumi atrenkant du informantus šiam etapui 

Tyrimo duomenų analizės metodai 

Atsakymai į interviu klausimus analizuojami taikant kokybinės turinio analizės metodą kurio metu 

taikomas daugkartinis teksto skaitymas, atsakymų kategorijų išskyrimas, kategorijų suskaidymas i 

subkategorijas, kategorijų ir subkategorijų interpretacija. Duomenys iš atsakymų į anketą tvarkyti, 

skaičiuojant dažnumus, vizualizuoti (Excell programa) taip pat pateikiami lentelėse ir grafikuose. 

Tyrimo apribojimai 

Imtis  - patogioji (netikimybinė), taikytas kokybinio tyrimo metodas – interviu, dėl to, autoriui buvo 

sunku išvengti subjektyvumo, todėl duomenų apibendrinti negalima ir rezultatai turėtų būti laikomi tik 

orientaciniais. Subjektyvumo siekiama išvengti, taikant ekspertinį tyrimo instrumento vertinimo metodą. 

Tyrimo rezultatams apibendrinti, pasirinktas turinio analizės metodas. Interviu išrašyti. Pateikiamų 

pasisakymų pavyzdžiuose informantų kalba netaisyta. 

Empirinio tyrimo procedūros 

Tyrėjui sutikus, pirmiausiai vyko tyrėjo prisistatymas respondentams, tyrėjas išsakė tyrimo tikslą ir 

paprašė leidimo įrašyti pokalbį. Informantų konfidencialumas buvo užtikrintas iš anksto. 

Pirmojo (Numatoma 2013, pirmas ketvirtis) interviu ir anketos atsakymų  duomenų pamatu, 

atskleidus, kaip organizacijų nariai interpretuoja besimokančios organizacijos sampratą ir raišką jų 

organizacijose, buvo projektuotas antrasis empirinio tyrimo etapas(Numatoma 2013, antras ketvirtis), 

kuriame  kalbėtasi su tais respondentais, kurie besimokančios organizacijos bruožų neįžvelgia savo 

organizacijoje, jų prašyta praplėsti nuomonę šiuo klausimu: 

Ką organizacija vadybiniu požiūriu daro neteisingai, kad jūs nematote besimokančios 

organizacijos kūrimo(si) savo darbe? 

Taip pat buvo toliau gilinta respondentų, savo organizacijos darbe matančių besimokančios 

organizacijos bruožų nuomonė, šiuo klausimu: 

Ką organizacija vadybiniu požiūriu daro teisingai, kad jūs matote tą besimokančią 

organizaciją savo darbe? 

Empirinio tyrimo reikšmingumas 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad organizacijų nariai patys sugeba įvardinti besimokančiai 

organizacijai charakteringus bruožus ir jų įsivaizdavimas kaip,  jie mato besimokančios organizacijos 

modelį nedaug kuo skiriasi nuo modelio, kurį jie mato savo organizacijos darbe. Galima teigti, kad 

besimokančios organizacijos interpretacija dirbančiųjų įvairiose srityse ir turinčių įvairią darbo patirtį 
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nėra priešinga ar toli nuo mokslininkų pateiktosios, tačiau tobulintinų sričių organizacijos darbe, ypač 

vadybininkams dar yra, ir jos šiame straipsnyje įvardijamos. 

 

Išvados 

1.  Kritiškai išanalizavus mokslinę literatūrą, galima apibendrinti, kad besimokanti organizacija 

negali turėti vienos vieningos sampratos dėl to, kad yra nuolat besikeičianti. Aiškus apibūdinimas 

įspraustų ją į tam tikrus rėmus, tačiau ji turi tam tikrus rodiklius, pagal kuriuos galima spręsti, ar 

pasirinktą organizaciją galima vadinti besimokančia. 

Besimokančiai organizacijai apibūdinti iš analizuotų autorių labiausiai tiktų Bukantaitės (2005) 

besimokančios organizacijos apibūdinimas: „tai eksperimentinė, lanksti, sugebanti greitai reaguoti į 

aplinkos pokyčius ir procesus, bei daro įtaką išorinei aplinkai, atvira komunikacijai organizacija 

(organizacijos tipas), kurioje mokymasis, vykstantis permanentiškai yra esminė organizacijos kultūros 

dalis, individo-grupės-organizacijos lygmenyse orientuotas į jos tikslus, strategiją ir vizijos siekį. Visos 

veiklos tokioje organizacijoje traktuojamos kaip mokymosi procesas, bendradarbiavimo, darbo ir 

mokymosi galimybė“. 

Pagrindiniai besimokančios organizacijos bruožai: Darbo vieta yra kartu ir mokymosi vieta, 

darbuotojai nuolat mokosi, kaip mokytis kartu, darbuotojai dalinasi ir keičiasi informacija, žiniomis, 

kurias įgauna dirbdami (vidinė komunikacija), individo ugdymas organizacijoje- ugdomas individas kartu 

ugdo organizaciją, tobulinimasis – visiems suteikiamos vienodos tobulinimosi galimybės. Ypač svarbus 

organizacijos narių dalyvavimas kuriant bendrą jos politiką. 

Individai, turintys galimybę organizacijoje mokytis ir mokyti kitus, pritaikydami savo teorines 

žinias kasdieninėje veikloje, dirba kur kas efektyviau nei tie, kurie nesimoko. Mokymas(is) sukuria 

prielaidą tapti svarbesniu, labiau gerbiamu, vertinamu organizacijos nariu. Aplinkinių įvertinimas ir 

atlygio sistema (kuri priklausytų nuo įgytų kompetencijų, gebėjimų, iniciatyvos tobulėti–mokytis) skatina 

lojalumą organizacijai. Nėra vieno konkretaus apibrėžimo, kuris leistų apibrėžti besimokančią 

organizaciją ir išskirti konkrečius jos kriterijus.Besimokančios organizacijos modelis yra greičiau 

siekiamybė nei realybė. Tokia organizacija niekada nesustoja judėti pirmyn ji yra kintanti, galbūt būtent 

dėl to ją sudėtinga apibrėžti. Tam, kad organizacija gyvuotų, ji turi mokytis tokiu pačiu greičiu, kokiu 

kinta aplinka, kurioje yra organizacija, jos sugebėjimas neatsilikti tiesiogiai priklauso nuo jos gebėjimo 

mokytis, tad nuo ją supančios aplinkos priklauso ir jos mokymosi tempas, kokybė. Mokymąsi 

organizacijoje galima būtų lyginti su individų mokymusi iš patirties veikloje. Mokymasis organizacijoje 

yra procesas, o besimokanti organizacija yra to rezultatas. 

2. Esminiai bruožai, reikalingi šios organizacijos gyvavimui, yra realūs ir pamatuojami per 

organizacijos tikslus. Tai yra: organizacijos tikslų apsibrėžimas, sugebėjimas greitai mokytis iš savo 

patirties (iš sėkmių ir nesėkmių), visų organizacijos grandžių nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, 

organizacijos gebėjimas nuolat kelti darbuotojų motyvaciją ir įdarbinti tik tuos darbuotojus, kurie yra 

motyvuoti, draugiškos aplinkos organizacijoje kūrimasis, kur organizacijos nariai gali išreikšti save. 

Galima teigti, kad organizacijoje kuri atitinka ankščiau aptartus bruožus įdarbinti darbuotojai dirbs 

efektyviai ir bus lojalūs įmonei. 

3. Išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad organizacijos kultūros modelių yra labai įvairių 

ir kiekviena organizacija turi savitą susiformavusį kultūros modelį kurio taikymas kitoje organizacijoje 

nebūtinai būtų sėkmingas. Skirtingi autoriai pateikia skirtingus organizacijos kultūros modelius tačiau 

juose galima įžvelgti ir panašumų. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai yra: voratinklio arba jėgos 

kultūra, užduočių kultūra, asmens (asmenybių) kultūra, vaidmens arba rolės kultūra. Bet kokia karjeros 

planavimo sistema turėtų turėti šiuos elementus arba remtis bent vienu dominuojančiu: Kompetencijos 

modeliu, Darbuotojų darbo įvertinimu, mentorystė, kompanijos mokymo centro sukūrimu, darbų rotacijos 

ir perkėlimo mechanizmu, mokymu ir vystymu.  

4. Apibendrinant tyrimo metu gautus rezultatus galima daryti išvadą, kad organizacijų nariai patys 

geba įvardinti besimokančiai organizacijai būdingus(mokslininkų nuomone) bruožus ir juos mato savo 

organizacijų darbe. Galima teigti, kad informantai prioritetinėmis ir labiausiai tobulintinomis 

organizacijos sritimis, kad organizaciją jie galėtų vadinti besimokančia, laiko šias: 

 Minimalių galimybių mokytis sudarymas. Leidimas organizacijų nariams vykti ir dalyvauti 

mokymuose/studijose be papildomų sankcijų ar įsipareigojimų. 

 Informacijos apie mokymus sklaida. Kiekvienas darbuotojas nepriklausomai ar jis vadovas, ar ne,  

turi turėti informaciją apie organizuojamus mokymus, seminarus, apie mokymo rėmimo politiką 

organizacijoje. 
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 Dalyvavimo mokymuose aiškus susiejimas su atlygiu ir karjera. Organizacijos darbuotojai nori, kad 

dalyvavimas mokymuose, kvalifikacijos kėlimas, būtų pripažintas ir atlygintas finansiškai. 

 Organizacijų nariai nori, kad tiek vadovai, tiek ir jų kolegos juos vertintų ne tik finansiškai, bet ir 

pagyrimu, ar pripažinimu. 

 Darbuotojai mano, kad labai svarbu sukurti teigiamą atmosferą darbui ir mokymui(si) užtikrini. 

 Organizacijoje jų nuomone reikalingas žmogus kuris padėtų adaptuotis naujai atėjusiems 

darbuotojams. Jo pagalba susipažįstant su organizacijos valdymu, kasdieninėmis užduotimis, naujais 

bendradarbiais. 

Nors informantai dirba labai įvairiose srityse ir jų darbo patirtis yra labai įvairi tačiau, jų nuomonė 

nėra priešinga ar toli nuo mokslininkų pateiktosios nuomonės, tačiau tobulintinų sričių organizacijos 

darbe, ypač vadybininkams dar yra. 
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MEMBERS OF THE ORGANIZATION IN CREATION OF LEARNING ORGANIZATION 

Summary 

 

The main aim of this thesis is to investigate the influence of personal learning to a development of a 

learning organization. The relevance of thesis lays in fact that there is no definition of learning organization and 

different authors have different conceptions. So there are different conseptions which are identified in this paper as 

well as development of learning organizations. Also, the main features of such organizations and their main factors 

relationship to loyalty are explained.  

Key words: learning organization, employee, leader. 

AUTORIŲ LYDRAŠTIS 

 

Autoriaus vardas, pavardė: Linas Merkys   

Mokslo laipsnis ir vardas: Edukologijos mokslų magistras. 

Autoriaus mokslinių interesų sritys: Moksliniai tyrimai edukologijos ir švietimo srityse. 

Telefonas ir el. pašto adresas: 862777770, linas.merkys@fc.vdu.lt 

 

A COVER LETTER OF AUTHORS 

 

Author name, surname: Linas Merkys 

Science degree and name: Master of education sinces.  

Author’s research interests: Research in the area of education. 

Telephone and e-mail address: 862777770, linas.merkys@fc.vdu.lt 

 

http://hbr.harvardbusiness.org/2008/02/the-existential-necessity-of-midlife-change/ar/1
mailto:linas.merkys@fc.vdu.lt
mailto:linas.merkys@fc.vdu.lt


64 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TENDENCIJOS MODERNIOJE 

VISUOMENĖJE 
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Anotacija. Modernioje visuomenėje vis aktualesnis tampa suaugusiųjų mokymas, kuris laiduoja sėkmingesnį 

socialinį mobilumą ir profesinę sėkmę, pajamų padidinimą  ir t. t. Modernusis pasaulis sureikšmina suaugusiųjų 

švietimą, skiria jam ypatingą dėmesį. Taigi švietimas yra privalomas, kad modernioje visuomenėje neatsirastų 

socialinių grupių, kurios būtų neintegralios ir atsiskirtų nuo visuomenės. Modernios visuomenės tikslas – sudaryti 

vienodas galimybes individui, taip pat ir suaugusiajam mokytis ir atitikti laikmečio poreikius. Modernybėje 

švietimas turėtų tapti socialinio saugumo pagrindu, kad apsaugotų individą nuo įvairių socialinių rizikos veiksnių 

ateityje. Neįgijęs tam tikros pakopos išsilavinimo, asmuo netenka galimybės užimti tam tikras socialines pozicijas. 

Straipsnyje pristatomi ir interpretuojami antriniai duomenys, kuriuose aptariama mokymosi motyvacija, švietimo 

prieinamumas ir pagrindinės kliūtis suaugusiajam įgyti išsilavinimą. Taip pat  analizuojama ir suaugusiųjų 

neformalaus švietimo  būklė, jo tendencijos ir perspektyvos. 

Pagrindiniai žodžiai: moderni visuomenė, švietimo  prieinamumas, suaugusiųjų švietimas. 

 
Įvadas 

Temos aktualumas. Daugelis modernią visuomenę vadina žinių visuomene, nes šiuolaikinės 

technologijos keičia darbo pobūdį ir santykius, nes visuomenės raidoje kinta žmonių tarpusavio santykiai, 

asmens vaidmuo visuomenėje, interesai bei nuostatos. Tokioje visuomenėje  žinios tampa vis didesne 

vertybe ir asmens realizavimosi sąlyga. Šį itin svarbų šiuolaikinės visuomenės bruožą atspindi mokymasis  

visą gyvenimą. Taigi asmens mokymasis nėra baigtinis reiškinys - jis tęsiasi visą gyvenimą. Tai ypač 

ryšku pastaraisiais dešimtmečiais, esminiams pokyčiams vykstant  vadyboje, kada akcentuojama kokybės 

vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas,  technologinė sparta bei konkurencija. 

Spartūs globaliniai, technologiniai ir darbo pobūdžio pasikeitimai kelia natūralų poreikį žmonėms nuolat 

mokytis. Įvairių šalių švietimo ir verslo organizatoriai kelia sau uždavinius efektyviam mokymosi 

galimybių tinklo sudarymui visoje šiuolaikinį žmogų supančioje aplinkoje, visais jo gyvenimo tarpsniais. 

Nuolatinis mokymasis tampa ne vien saviugdos poreikių patenkinimas, bet ir ekonominių aplinkybių 

diktuojama būtybe.  

Suaugusiųjų švietimo  ypatumai įvairiais suaugusiojo gyvenimo tarpsniais ir įvairiuose 

kontekstuose nagrinėti daugelio tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkų (Trakšelys, 2013; Juozaitis, 

2008, 2004; Knowles, 1990; Longworth, 2007; Andriekienė ir Anužienė, 2006; Teresevičienė ir kt., 2006 

ir kt). Suaugusiųjų švietimo prieinamumo modernioje visuomenėje objektyviuosius veiksnius, mokslinėje 

literatūroje analizavo mokslininkai: K. Trakšelys, 2013(b); N.M.Gary, 2004 ir kt.; L. Dromantienė, 2002; 

K. Polanyi, 2002; P. Bonnewitz, 2002 ir kt.  

Tyrimo problema. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje suaugusiųjų švietimo problemų analizei 

skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant  padėti  suaugusiajam ne tik geriau adaptuotis darbo vietoje, bet ir 

įgyvendinant autentiškus, giluminius asmeninius tikslus. Todėl suaugusiųjų švietimo galimybės, 

mokymosi motyvacija, švietimo prieinamumas,  iškylančios problemos turi būti pakankamai ištirtos, 

apibendrintos ir paskelbtos, siekiant teikti suaugusiesiems kokybiškas, rinkos poreikius ir visuomenės 

lūkesčius atitinkančias paslaugas. Tad visa tai suponuoja moklinę problemą- kokios yra suaugusiųjų 

mokymosi tendencijos ir perspektyvos modernioje visuomenėje? 

Tyrimo objektas - suaugusiųjų švietimo tendencijos 

Tyrimo tikslas - teoriškai išanalizuoti ir atlikus antrinių duomenų analizę, pagrįsti suaugusiųjų 

tendencijas švietimą modernioje visuomenėje 

Tyrimo uždaviniai: 

1. išnagrinėti suaugusiųjų švietimo raišką modernioje visuomenėje; 

2. išskirti suaugusiųjų švietimo prieinamumo  objektyviuosius veiksnius‘ 

3. atlikus antrinių duomenų analizę, išsiaiškinti suaugusiųjų mokymosi motyvaciją, požiūrį į neformalų 

mokymą ir jo organizavimą. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir antrinių duomenų analizė. 
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Suaugusiųjų  švietimo konceptas ir raiška modernybės, ir vėlyvosios modernybės teorijose 

Modernybės teorijose svarbiausia vieta ir tenka pačios modernybės sampratai. Modernybės 

samprata žmoniškosios minties istorijoje patyrė ne vieną transformaciją. Terminas „modernus“ yra 

žymiai senesnis nei „modernybės“. V. Kavolis (1996) pažymi,  kad šiandieninė modernybės samprata yra 

Vakarų kilmės. Anot jo, modernybės projektas XVIII buvo suvokiamas kaip elistinis, europocentrinis, 

ideologiškai homogenizuojantis. Jis stengėsi visus traktuoti vienodai, nepripažindamas esminių skirtumų 

tarp žmonių ir laikydamas prietarais, atgyvenomis jų pastangas išsaugoti skirtumus. Anot R. Leppert 

(2004), modernybė tai pokyčių ir krizės istorinė bei polemiška struktūra, atsiradusi Europoje tik XVI a. Ji 

reiškė dabartį, o įsigalėjo XIX amžiuje. XVII–XVIII amžiais modernybė reiškė geresnę visuomeninę 

tvarką. XIX a. iki XX a. paskutiniojo trisdešimtmečio modernybei prilygo Vakarų modelis, o XX a. 

pabaigoje atsisakoma modernybės universalizmo (Appleby ir kt, 1998, Laurėnas, 2001). Anot J. 

Baudrillard (2005), modernybė nėra analizės konceptas, nėra kokių nors modernybės taisyklių, o tik 

bendri modernybės bruožai. Kitaip tariant, nėra modernybės teorijos, o tik jos logika arba ideologija.  

Daugelis autorių (Alexander, 1999; Lyotard, 1993; Habermasas, 2002; Bourricaud, 1987) daro išvadą, 

kad modernybė „visada buvo reliatyvi sąvoka“.  Pasak U. Becko (1998), visos Vakarų visuomenės vis dar 

yra moderniosios visuomenės, nes nėra judėjimo, peržengiančio moderniąją realybę, nes nėra jokių aiškių 

pagrindinių lūžių, veikiau esama pagrindinių institucijų transformacijos. 

Straipsnyje, be modernybės sąvokos, taip pat naudosime ir A. Giddenso
2
 (2000;11) vėlyvosios 

(brandžiosios) modernybės sąvoką.  

Mokslinėje literatūroje  (Bauman, 2007; Giddens, 2000, 2005; Alexader, 1999; Beck, 1992, 1994; 

Habermas,2002 ir kt. ) paprastai aptinkame tokius modernybei priskiriamus bruožus:  

1. žinių ir žinojimo fenomeną, kuris labiausiai veikia civilizacijos dinamiką; masinį mokymąsi. 

Žinojimas, išsilavinimas tampa preke, vartotojiška visuomenė iš išsilavinimo tikisi naudos; 

2. griaunamos pamatinės ir tradicinės žinios; kinta socialiniai, kultūriniai ir ekonominiai santykiai; 

visuomenė atsisako institucinio sukaustymo, kinta socialinių institutų sąranga ir tikslai; 

3. refleksiškumas ir individo autonomija akcentuoja kiekvieno socialinio veikėjo ar pavienio 

individo gebėjimus derinti savo veiksmus, elgtis tikslingai ir atsakingai; 

4. įsigali vartotojiškas, naudos siekimo požiūris į visuomenę ar į jos atskiras bendruomenes; 

5. formuojasi nauja socialinės struktūros samprata. Suvokiama, kad socialinės struktūros ir 

veikiantys veikėjai yra vienodai svarbūs, nes socialinės struktūros ir yra kuriamos tų veikėjų. 

Vakarietiškojo tipo visuomenių modernybės teorijos suprantamos kaip procesas, dėl kurio 

besivystančios visuomenės artėja prie išsivysčiusiųjų visuomenių, pasiekdamos tam tikrą ekonominį 

augimo lygį, tam tikrą visuomenės dalyvavimo lygmenį ar demokratijos raidos tarpsnį, suteikdamos 

individams daugiau fizinio, socialinio ir ekonominio mobilumo. Modernioje visuomenėje vienas iš 

pagrindinių veiksnių, skatinančių ir užtikrinančių individo mobilumą, turėjo tapti švietimas.  

J. Habermasas (2002) teigia, kad visuomenės modernizacijos procesas neatskiriams nuo 

gyvenamojo pasaulio, todėl ir organizuotas socialinio gyvenimo modelis apima tris dimensijas: kultūrą, 

visuomenę, asmenybę.  Vadovaujantis Habermaso teorine prieiga, galima daryti išvadą, kad švietimas 

modernioje visuomenėje turėtų užtikrinti visuomenės stabilumą ir vienodas vertybines orientacijas.  O tai 

galima pasiekti per socialinę integraciją, kuri apibrėžiama, kaip žmonių socialiniai santykiai, kurie susiję 

su gyvenamuoju pasauliu ir pasiekiama komunikacinio konsensuso pagrindu bei per socialinę integraciją, 

kuri yra susieta su socialinių institutų sistema. Švietimas, būdamas socialinis institutas, privalo atlikti  

integracijos ir socializacijos funkciją, nes tik taip bus pasiektas konsensusas tarp visuomenės narių, 

išlaikomos normos ir vertybės.  

                                                 
2
 Vėlyvosios modernybės terminas  naudojamas kaip bendrasis terminas, apibūdinantis visuomenės raidos pakopas. 

Ji vadinama įvairiais terminais: brandi modernybė (A.Giddens), refleksyvioji modernizacija (U.Beck, A.Giddens), 

vėlyvasis kapitalizmas (A. Giddens), antrojo modernybė (U.Beck, H.Klotzas). Nors terminai skiriasi tam tikrais 

aspektais ir akcentuoja specifinius šiuolaikinės visuomenės bruožus, bet visos sąvokos apibūdina tą pačią XX a. 

antrosios pusės išsivysčiusių postindustrinių visuomenių raidos pakopą, kuri tam tikrais aspektais dar vadinama 

postmodernybe. Anot U.Beck (Leonavičius, 2007), „teoriniu ir empiriniu požiūriu visos Vakarų visuomenės vis dar 

yra „ moderniosios“ visuomenės: nėra judėjimo, peržengiančio moderniąją realybę, nes nėra jokių aiškių 

modernybės pagrindinių principų lūžių, o veikiau pagrindinių modernybės institucijų transformacija. Todėl mes 

esame liudininkai to, kas yra vadinama antroji modernybė (Leonavičius, 2007). 
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Modernusis pasaulis sureikšmina suaugusiųjų švietimą ir skiria jam ypatingą dėmesį. Suaugusiųjų 

švietimas turi tapti vienintelė ir pagrindine priemone, padedančia iš bet kurio socialinio sluoksnio pakilti į 

aukštesnį socialinį sluoksnį, gauti geresnį darbą, padidinti pajamas ir t.t. Modernios visuomenės tikslas – 

suteikti vienodas galimybes individui mokytis ir atitikti laikmečio poreikius. Modernybėje švietimas 

turėtų tapti socialinio saugumo pagrindu, nes apsaugotų individą nuo įvairių socialinių rizikos veiksnių 

ateityje. Neįgijęs tam tikros pakopos išsilavinimo, individas netenka galimybės užimti tam tikras 

socialines pozicijas.  T. Brameldo (Ališauskas, 2010) nuomone, švietimas yra visuomenės keitimo 

aikštelė. Anot autoriaus,  švietimas atlieka du pagrindinius vaidmenis: užtikrina kultūros tęstinumą ir 

keičia  kultūrą.  Individas, įgijęs tinkamą išsilavinimą, gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir taip 

užsitikrinti gerovę dabar ir ateityje. Vėlyvosios modernybės visuomenėse dėl pakitusių ekonominių ir 

socialinių visuomenės raidos sąlygų yra keliami reikalavimai sudaryti ir plėtoti visoms socialinėms 

grupėms prieinamą švietimą. Individo gyvenimo kokybė ir galimybės dažnai priklauso nuo to, kaip 

visuomenėje yra organizuotas švietimas ir kaip savo funkcijas atlieka švietimo instituto veikėjai. 

Modernios visuomenės, anot V. Leonavičiaus (2011), susiduria su prieštaringa situacija. Viena 

vertus, visuotinis moderniųjų visuomenių švietimas sukuria geresnes socialinio mobilumo sąlygas, kita 

vertus, pagal kokius nors socialinius parametrus dominuojantis elitas riboja visuomenės galimybių 

struktūrą. M. Walzer (2001) teigimu, kiekvienoje situacijoje atsiranda nelygybių, kurias taisant atsiranda 

naujų nelygybių tarp turinčiųjų ir neturinčiųjų šalių. Ir kaip pastebi autorius, ne nelygybė yra problema, 

bet dominavimas. Modernioje visuomenėje, teisingumas reikalautų, kad jokia visuomeninė gerovė nebūtų 

naudojama kaip dominavimo priemonė. Todėl ir pradiniame švietimo etape turi būti užtikrintas tam tikras 

„paprastos lygybės“ lygis, minimalūs mokymosi standartai ir t. t. Tačiau, nors ir pripažįstame, kad 

visuotinis mokymasis ir švietimo prieinamumas yra vėlyvosios modernybės bruožas, tačiau nevertėtų 

pervertinti šių tendencijų, kadangi gyvenant kapitalizmo sąlygomis, atsiranda ekonominiai, socialiniai 

veiksniai, ribojantys  individų mokymosi galimybes. 

Modernioje visuomenėje, anot A. Giddenso (2000), pasaulis tampa gerokai sudėtingesnis ir 

problematiškesnis. Ir kaip pastebėjome anksčiau, tai paliečia visus socialinius sektorius, įskaitant ir 

švietimą. Visų grupių atstovams galimybių sulyginimas, tapo vienas iš svarbesnių modernių industrinių 

visuomenių socialinės politikos klausimų. 

Taigi, kaip jau minėta modenios visuomenės suaugusiųjų švietimas, jo kaita yra veikiama savito, 

sudėtingo įvairių ekonominių, socialinių ir kultūrinių veiksnių komplekso, o švietimas savo ruožtu 

užtikrina grįžtamąjį poveikį įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Mokslininkų (Leonavičius, 

Rutkienė, 2010) manymu, modernybės švietimo sistema ir jos kaita yra tiesiogiai susijusi su visuomene, 

kuri įvairiose sociologijos teorijose vadinama žinių visuomene bei vartotojiška visuomene. O tokioje 

visuomenėje neišvengiamai keičiasi švietimo paskirtis, jo prieinamumas, švietimo veikėjų vaidmuo ir jo 

svarba.  

 

Suaugusiųjų švietimo prieinamumą laiduojantys objektyvieji veiksniai 

Mokslinėje literatūroje (Kuncaitis, 2009, Laužackas ir kt., 2003; Gary, 2004 ir kt.; Dromantienė, 

2002; Polanyi, 2002; Bonnewitz, 2002 ir kt.) išskiriami tokie,  suaugusiųjų švietimo prienamumą 

modernioje visuomenėje laiduojantys veiksniai: politiniai, ekonominiai ir socialiniai: 

Politinis veiksnys. Politinis veiksnys modernioje visuomenėje turi reikšmingiausią įtaką 

visuomenės kaitai ir suaugusiųjų švietimo prieinamumui, taip pat  tiesiogiai veikia ekonomikos ir 

gamybos augimą, perėjimą prie demokratinio valstybės valdymo modelio. Politikos lyderių ir partijų 

formuojama politika nuolat daro įtaką kiekvienam šalies gyventojui. Vidaus ir išorės politiniai sprendimai 

palaiko ir kreipia socialinę kaitą kur kas stipriau, nei ankstesniais laikais. Švietimas, jo atliekamų funkcijų 

kaita dažniausiai priklausydavo ir priklauso nuo politinių sprendimų bei vyraujančios ideologijos.  

Paprastai modernioje visuomenėje socialinių pokyčių scenarijus visose šalyse vienodas: 

pakankamai daug investuojama užsienio kapitalo, sparčiai diegiamos  šiuolaikinės technologijos, 

konkurencijos principais grįsta tarptautinė laisvoji rinka ir pamatinių Vakarų civilizacijos principų 

plitimas. Tai pasakytina ir apie Lietuvoje prasidėjusius politinius ir socialinius pokyčius po 

nepriklausomybės paskelbimo. Lietuva iki 1988 metų gyveno radikalios sovietinės sąrangos visuomenėje. 

Sovietinė valstybė rėmėsi ne kapitalistiniais santykiais ekonomikoje ir kituose institutuose, bet 

totalitariniu režimu, stipriai apribota asmens laisve ir piliečių teisės (Leonavičius, Keturakis, 2002).  

M. Castells (2005) mano, kad pagrindinė problema, kurią iškėlė  kaitos procesai, iš esmės nėra 

susijusi  su tokios visuomenės, kokia ji yra, institucijomis ir vertybėmis, yra ta, kad jie veikiau gali 

suardyti, o ne atkurti visuomenę. Anot V. Kučinsko (1999), socialinis gyvenimas atspindi žmogaus, kaip 

atskiro individo, gyvenimą. Tad šalies politinės situacijos kaita  gerokai sujaukė nusistovėjusių žmonių 
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gyvenimo būdą ir jų santykius. Pabrėžtina ir tai, kad politinis veiksnys paprastai apibrėžia politinę 

mokymosi aplinką, sąlygas, idelogiją ir taip pat savo ruožtu yra priklausomas nuo teisinio kriterijaus.   

Suaugusiųjų švietimo kaita ir įvairios reformos  dažniausiai taip pat vyksta politiniu ir ideologiniu 

pagrindu  ir turi įtakos  formuojant  švietimo politika. O švietimo sistemos transformacija priklauso nuo 

švietimo politikos. Tai viena iš viešosios politikos sričių. Kintant viešajai politikai, paprastai 

transformacija vyksta ir švietime. Švietimo politikos strategija yra apibūdinama kaip politikos priėmimas 

ir jos keitimo procesas, kuriuo siekiama reaguoti į kintantį švietimo kontekstą (Bulajeva, Duoblienė, 

2009). Anot R. M. Andriekienės ir B. Anužienės (2006), švietimo politika visų pirma yra susijusi su 

instituciniais švietimo aspektais: įstatymais, reglamentais ir kolektyvinėmis jų įgyvendinimo priemonėmis 

(įstaigomis, jų struktūra ir ryšiais, programomis ir instrukcijomis, valdininkais ir hierarchija, biudžetu). V. 

Vaicekauskienės (2007; 2005) teigimu, švietimo politika yra viešojo sektoriaus, kuris teikia viešąsias 

gėrybes ir paslaugas, vadovaudamasis viešuoju interesu, politika arba visuomenės švietimo būklę 

lemiantys valdžios institucijų sprendimai ir su jais susiję veiksmai. 

Mokslinėje literatūroje (Trowter, 2003; Sarason, 1982; Želvys, Būdienė, Zabulionis, 2003) 

teigiama, kad nėra aiškiai nubrėžtos ribos, kur baigiasi didžioji politika ir prasideda švietimo politikos 

sritis. Daugelyje šalių į švietimą žiūrima kaip į itin svarbią valstybės gyvenimo sritį, pagrindinį prioritetą. 

Vertybės, politinės nuostatos ir valdymo principai paprastai perduodami per švietimo institutą, kuris 

apima didelę visuomenės dalį ir leidžia jaunąją kartą auklėti pagal vyraujančią ideologiją ir principus. 

Tačiau švietimo santykis su transformacija yra sudėtingesnis negu politiniai pokyčiai, nes švietimas – 

viena iš konservatyviausių socialinių institucijų. Anot R. Želvio (1999), švietimas konservatyvus pačia 

savo prigimtimi. 

Ekonominis veiksnys. Ekonominis veiksnys yra santykinai autonominė erdvė, paklūstanti saviems 

įstatymams, susieta su sava istorija ir yra ypatinga interesų forma, išsiskirianti iš įmanomų interesų formų 

visumos (Bourdieu, 1987). Ekonominis veiksnys ypatingą galią įgyja kapitalizmo metu ir veikiant 

laisvajai rinkai. Kapitalizmas, įtraukdamas į procesą mokslą, skatina gamybos technologijas nuolat 

keistis. Moderniųjų industrijų ir technologinių inovacijų daug spartesnis, negu buvo bet kurioje kitoje 

ekonominėje  santvarkoje. Formuojasi vartotojiška visuomenė, kurios poreikių nebegali patenkinti 

ankstesnė ekonominė situacija. Ekonominio veiksnio įtaka švietimui ir jo prieinamumui yra svarbi, nes 

švietimo situacija šalyje paprastai priklauso nuo susiklosčiusios padėties ekonomikos sektoriuje. 

Suaugusiųjų mokymosi motyvacijai tolimesniam  mokymuisi dažnai įtakos turi finansinė  suaugusiojo  

šeimos padėtis. Pati aktualiausia mokymosi sunkumų priežastis – lėšų stoka (Tolutienė, Jovarauskaitė, 

2011) 

Ekonomikos ir švietimo plėtra yra glaudžiai susijusios, o švietimo politika yra smarkiai veikiama 

ekonominės šalies būklės. Logiška, kad kuo stipresnė ekonominė šalies būklė, tuo sėkmingiau galima 

plėtoti šalies švietimo sistemą (Bulajeva, Duoblienė, 2009). 

Ekonominis veiksnys šiais laikais tampa vis autonomiškesnis. K. Polanyi (Bonnewitz, 2002), 

vengrų istorikas, ekonomistas ir antropologas, atskleidė, kad ekonomikos sandara yra neatskiriama nuo 

liberaliosios filosofijos vystymosi: ekonominio intereso sąvoka pelno maksimizavimo ir kaštų 

minimizavimo reikšme taip, kaip ji suprantama homo aeconomicus modelyje, yra socialiai ir istoriškai 

apibrėžtas konstruktas.  

Šiuolaikiną ekonomiką struktūrizuoja gausybė tarpusavyje konkuruojančių organizacijų ir 

institucijų, kurių veikėjai, siekdami užimti kuo aukštesnę padėtį ekonominėje plotmėje, taip pat 

konkuruoja tarpusavyje. Nereikia pamiršti ir konkurencijos už ekonominio veiksnio ribų, konkurencijos 

tarp įvairių rinkos veikėjų. Šioje konkurencinėje kovoje dalyvauja įvairūs prekių ir paslaugų gamintojai, 

turintys skirtingas strategijas ir pasiekę skirtingų ekonominių rezultatų. Tuo tarpu valstybė, priimdama 

ekonominio ar socialinio lauko politikos sprendimus, keisdama to ar kito lauko žaidimo taisykles, atlieka 

reguliavimo vaidmenį. 

Socialinis veiksnys. Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis ir pasikeitusios ekonominės sistemos 

padėtis leido pamatyti, kaip formuojasi naujos socialinės hierarchijos  ir struktūra. Tiek individualus, tiek 

ir grupių lygmens socialinis mobilumas, kuris buvo greitas ir dažnas nepriklausomybės pradžioje, galėjo 

pakeisti žmonių požiūrį į karjerą, socialinę padėtį ir tų dalykų reikšmę asmeniniam gyvenimui (red. 

Matulionis, 2005).  

Pirmiausia, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, susidurta su masine bedarbyste. Lietuvos 

statistikos departamentas bedarbystę fiksuoja nuo 1994 metų, tačiau bedarbystė ir skurdas prasidėjo kur 

kas anksčiau. Nedarbas yra didžiulė socialinė ir ekonominė problema, nes darbo netekimas arba 

negalėjimas jo rasti yra reiškinys, sukeliantis pajamų netekimą. Nedarbas dažnai keičia šeimos ir 

socialinių ryšių charakterį. Bedarbystės lygis tiesiogiai veikia ir pragyvenimo lygį, tiesiogiai 
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sumažindamas darbo užmokestį ir netiesiogiai – pablogindamas pasitenkinimą gyvenimu gerovės 

požiūriu (Verkulevičiūtė, 2009). Tad Lietuvoje žmonės su bedarbyste susidūrė vos prasidėjus valstybinių 

įmonių privatizavimui ir žlungant kolūkinei sistemai. Prasidėjus ūkio pokyčiams, keitėsi ne tik 

objektyvios darbo sąlygos, bet ir juridinė darbo aplinka bei žmogaus padėtis darbo rinkoje. Senosios 

darbo santykius kontroliuojančios struktūros buvo panaikintos, o naujos tik kūrėsi, tad šioje srityje 

pereinamuoju laikotarpiu ir susidarė nekontroliuojama padėtis. Žymiai sumažėjo valstybės vaidmuo 

reguliuojant darbo santykius, o tai turėjo įtakos sumažėjusiam žmonių užimtumui tiek valstybiniame, tiek 

silpnai sukurtame privačiame sektoriuje.  

Dar vienas bruožas turėjęs didžiulę įtaką bedarbystei – darbo neradimas pagal turimą specialybę. 

Atsirado visiškai kitokių profesijų paklausa, negu žmonės turėjo įgiję. Tuo tarpu Lietuvos aukštosios ir 

aukštesnės mokyklos nebuvo pilnai pasiruošusios ruošti specialistus naujai darbo rinkai. O neseniai 

pradėjusi veikti darbo birža neturėjo patirties darbuotojų perkvalifikavimui ir mokymui. Taip pat pasikeitė 

ir išsilavinimo samprata. Iki 1990 m. susiklosčiusi išsilavinimo sistema ne visai sutampa su šiuolaikine. 

Tais laikais buvo gana populiarus specialusis vidurinis išsilavinimas. Priskyrus šio išsilavinimo 

gyventojus aukšto lygio išsilavinimo gyventojų grupei, Lietuva būtų aukščiausio išsilavinimo šalis 

Europoje. Tuo tarpu laikant specialųjį vidurinį vidutinio lygio išsilavinimu, Lietuva tik šiek tiek lenktų 

Europos Sąjungos šalis senbuves (Lietuvos švietimas skaičiais, 2006). Mokymosi visą gyvenimą lygis 

2010 m. sudarė 4,5 proc. Vyrų mokymosi visą gyvenimą lygis mažesnis nei moterų. 25– 64 metų amžiaus 

kaimo gyventojų mokymosi visą gyvenimą lygis (2,3 proc.) žemesnis negu miesto gyventojų (5,5 proc.). 

Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio (9,5 proc.). Tai vienas iš veiksnių, galinčių turėti įtakos 

socialinei atskirčiai sparčiai kintančiomis ekonominėmis ir visuomenės raidos sąlygomis.
3 

 R. Grigas (1998) mano, kad bedarbystei įtakos turėjo ir individo nepasiruošimas gyventi 

kapitalizmo sąlygomis. Autoriaus nuomone, sovietiniais metais daugelis žmonių prarado arba tiesiog 

neįgijo tų charakterio, valingumo bruožų, be kurių gyvenimas laisvos rinkos sąlygomis paprasčiausiai 

neįmanomas, pasmerktas, nepasisekimamas. 

Socialinės ir ekonominės regionų plėtros duomenys patvirtina netolygią miestų ir rajonų plėtrą bei 

skirtingą žmonių gyvenimo kokybę. Dar didesnis gyvenimo kokybės skirtumas yra tarp miesto ir kaimo 

rajonų. Dėl išsilavinusių ir socialiai aktyvių gyventojų migracijos į miestus didėja miesto ir kaimo 

socialinės ir ekonominės plėtros netolygumas (Trakšelys, 2008). Lyginant pagal gyvenamąją vietovę, tiek 

mieste, tiek kaime įgijusių aukštąjį išsilavinimą asmenų dalis kasmet augo, tačiau mieste gerokai 

sparčiau. 2010 m. mieste 30–34 metų amžiaus gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, buvo 40,4 proc., 

o kaime – maždaug 3 kartus mažiau. 

Daugelis autorių gerovę laiko daugiamačiu reiškiniu ir apibrėžia skurdą kaip gerovės trūkumą 

(Henninger, 1998). Ekonomine prasme skurdas suprantamas kaip pajamų nepakankamumas (Wonnacott, 

Wonnacott, 1993). Tačiau tai nereiškia, kad skurdas yra griežtai ekonominė būsena. Į skurdo 

problematiką būtina žvelgti giliau. Skurdas – tai padėtis, kuri žemina žmogaus orumą, mažina jo 

pasitikėjimą savo jėgomis (Blažienė, 2002). Ilgesnį laiką skurde gyvenantys žmonės atsiduria ne tik 

ekonominėje, bet ir socialinėje bei kultūrinėje atskirtyje. Skurdo veiksniai įvairūs. D. Liutikas (2004) 

mano, kad kaimo vietovės nuo miesto skiriasi ekonomine struktūra, išteklių prieinamumu. Autoriaus 

nuomone, skurdą gali lemti gamtiniai ir ekonominiai veiksniai. Šie veiksniai veikia kartu, tik vienose 

vietose vieni pasireiškia, kitose-kiti (Liutikas, 2004;63). 

Taigi anksčiau aptarti tokie veiksniai, kaip bedarbystė, skurdas, diskriminacija turi tiesioginės 

įtakos suaugusiųjų švietimo prieinamumui, jų gyvenimo būdui, savivertei ir t.t. Individai,  gyvendami 

sunkiomis gyvenimo sąlygomis, patiria materialinį nepriteklių, kuris apima nepakankamą apsirūpinimą 

maistu, nepakankamą mitybą, blogą sveikatą, žemą išsilavinimo lygį, drabužių ir gyvenamojo būsto 

stoką, kuro trūkumą, nepakankamą apsirūpinimą atsargomis. Pasireiškia turto trūkumas - tiek materialinio 

turto ir žmogiškojo kapitalo stoka. Ekonominis suvaržymas ir užimtumo trūkumas nulemia individo 

gyvenimo būdą, socialinę reprodukciją ir vartojimo modelių savitumą (Crompton, 1998; Stankevičienė, 

2004).  

Galima teigti, kad  kiekvienas išanalizuotas veiksnys (politinio, ekonominio, socialinio)  turi savitą 

istoriją,  yra autonomiškas bei vienas santykinai nuo kito nepriklauso. Tačiau, kita vertus, šiuos veiksnius 

atskirti vienus nuo kitų yra labai sunku, nes jie neturi aiškiai apibrėžtų ribų. Be to, veikia vienas kitą. Tad 

logiška, kad aptarti objektyvieji švietimo prieinamamumo veiksniai ( politiniai, ekonominiai bei 

socialiniai)  bei jų galių pasiskirstymas socialinėje erdvėje tiesiogiai veikia visuomenės struktūrizaciją, 

                                                 
3
Lietuvos švietimas. Tik faktai. Metinis pranešimas 2010. Internetinė prieiga: 

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/Lietuvos%20svietimas%202010.pdf  [žiūrėta 2014 vasario  2 d.] 

http://livepage.apple.com/
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švietimo funkcijas, jų kaitą, o tai sąlygoja švietimo prieinamumą ir asmens lygiavertišką dalyvavimą 

ugdymo procese. 

 

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai modernioje visuomenėje (antrinių duomenų 

analizė) 

Kodėl suaugusieji mokosi?  A. M. Juozaitis (2000) šį klausimą įvardija kaip retorinį. Kad  pradėtų 

mokytis subrendęs individas turi būti stipri vidinė motyvacija. O gal būt tai lemia išoriniai veiksniai? 

Mokslinėje literatūroje į šį klausimą nėra vieningo atsakymo. Esti autorių (Jarvis, 2001), kurie teigia, kad 

suaugusiųjų mokymasis siejasi su šiuolaikinės visuomenės socialumu. B.H. Lemme (2003) nuomone, kad 

mokymosi reikalavimai, galimybės rinktis ir sąlygos dažnai priklauso nuo suaugusiųjų socialinių, 

kultūrinių, ekonominių aplinkybių ir yra susijusios su žmogaus lytimi, socialine padėtimi ir kt.  G. 

Tolutienė ir A. Jovarauskaitė (2011) analizuodamos suaugusiųjų mokymosi poreikius ir juos lemiančių 

veiksnių ypatumus  pastebi, kad suaugusio žmogaus gyvenimo patirtis formuoja praktinę mokymosi 

motyvaciją, susijusią su mokymosi tikslais ir rezultatais. Tyrimo (Tolutienė, Jovarauskiatė, 2011)  metu 

apklaustų respondentų  poreikį mokytis nulėmė patirties veiksnys. Netradicinio amžiaus (virš 25 metų) 

besimokančiųjų  respondentų mokymasis labiau orientuotas į profesinės veiklos ir kvalifikacijos ir 

kompetencijų  tobulinimą, žinių pritaikomumą praktiškai. Kad suaugusiųjų mokymosi motyvaciją lemia 

profesiniai interesai patvirtina ir kitas tyrimas ( Trakšelys, 2011, 2008), kuriame nustatyta, kad 41 proc. 

respondentų mokosi tam, kad išsaugotų darbo vietą ir 49 proc. pažymėjimo jog mokosi dėl noro pakeisti 

profesiją, nes įgyta profesija šiuo metu, nėra paklausi darbo rinkoje.  Ir tik 10 proc. respondentų atsakė, 

kad mokymosi tikslas –įgyti žinių ir nori tobulėti. 

       Ugdymo plėtotės centro atliktame tyrime (2010) teigiama, kad  pagrindiniai mokymosi ir 

kvalifikacijos tobulinimo motyvai yra tiesiogiai nesusiję su respondentų darbu ar karjeros galimybėmis. 

Minėtame tyrime, kaip pagrindinės priežastys lėmusios  suaugusiųjų įsitraukimą  į studijas, akcentuojama, 

jog  norėjo pagilinti savo žinias ir gebėjimus dominančioje srityje bei norėjo įgyti žinių ir gebėjimų, 

naudingų kasdieniame gyvenime, tobulėti, plėsti akiratį. Ir kaip teigiama  minėto tyrimo ataskaitoje, 

trečiąją priežastį respondentai dažniausiai minėjo, jog norėjo patobulinti savo darbo įgūdžius.   

Tyrėjai (Šutinienė, Šikšnienė, Tamošiūnas, Kublickienė, 2007)  atlikę kokybinį tyrimą nustatė, kad  

socialiniai suaugusiojo mokymosi šaltiniai yra: aukštesnės socialinės pozicijos, karjeros galimybės ir 

siekiai, o „ stumiančios“- tam tikra neigiama visuomenės nuomonė, nuostatos nebaigusių vidurinės 

mokyklos jaunų žmonių atžvilgiu, kurias pastebi tiek patys mokiniai, tiek mokyklų vadovai. Analizuojant 

respondentų atsakymus, galima konstatuoti, kad nepaisant išsilavinimo svarbos gyvenime ir visuomenėje 

suvokimo, daugelis pabrėžia, kad nebuvo lengva pasiryžti mokytis. Kaip tyrimo (Šutinienė, Šikšnienė, 

Tamošiūnas, Kublickienė, 2007) ataskaitoje teigiama, jog  ypač sunku  pradėti mokytis maždaug 

trisdešimties metų ir vyresnėms moterims. Tyrėjų nuomone, matyt kai kuriose socialinėse aplinkose, 

visuomenės nuomonė ne visuomet skatina tokio amžiaus moterų mokymąsi. Kaip mokymosi motyvaciją 

daugelis minėtame tyrime akcentuoja ir radikalius asmenybės pokyčius: pasikeitusį požiūrį į žinias ir 

mokymąsi, subrendimą, laisvą mokymosi pasirinkimą, atsakomybės atsiradimas, pasitikėjimas savimi ir 

pan. Tačiau 2006 metais atliktame  tyrime „ Suaugusiųjų švietimo organizavimo būklė savivaldybėse“   

kaip viena  suaugusiųjų mokymosi aktualiausių  problemų įvardyta - gyventojų ir darbdavių 

sąmoningumas ir motyvacija, poreikiai, bendradarbiavimas su švietimo organizatoriais. Taip pat 

akcentuotas ir gyventojų poreikio bei motyvacijos mokytis stoka, taip pat detalios informacijos apie 

mokymąsi stoka ir  ypač motyvacijos problema aktuali kaimo vietovėse, kur ji siejama su mokymosi 

prieinamumu. 

Socialinės informacijos ir mokymų agentūra 2011 metais parengė „Taikomojo  suaugusiųjų 

švietimo tyrimo ataskaitą, kurioje teigiama, kad 2 iš 3 (60 proc.) tyrime dalyvavusių  vyresnio amžiaus 

respondentų nenorėtų mokytis. Nustatyta, kad tai 55-74 metų asmenys dažniausiai   įgiję pradinį, 

pagrindinį išsimokslinimą, nedirbantys apklausos dalyviai su žemomis  ir vidutinėmis pajamomis bei 

kaimo gyventojai.  Tyrimu nustatyta  (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2011), kad 

mokymuose dažniau norėtų dalyvauti 55-64 metų respondentai, jie paprastai yra įgiję aukštąjį 

išsimokslinimą, dirbantys apklausos dalyviai bei tarnautojai, specialistai, bedarbiai. Šiame tyrime, beje  

kaip ir anksčiau mūsų analizuotuose, respondentai akcentuoja pagrindinę mokymosi motyvaciją- mokytis 

nuolat skatina augantys reikalavimai darbo rinkoje, bei kad gautų papildomų darbų ir pagerintų savo 

materialinę padėtį.  

Suaugusiųjų mokymasis ne tik gerina ekonominius ir socialinius rodiklius: kelia darbo našumą, 

įsidarbinimo galimybes, didina pilietiškumą, asmeninę gerovę ir savirealizaciją, mažina nusikalstamumą 

ir sveikatos priežiūros išlaidas (Europos komisija, 2006), bet atlieka ir socialinės integracijos funkciją.  
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Mokymosi visą gyvenimą strategijoje, kuri atnaujinta 2008 metais, teigiama „ kad siekiant suaugusiųjų 

asmenų dalyvavimą mokymosi procese, būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą visuomenės grupėms, 

turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties.  

Atliktas tyrimas (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2011), kuriama apklausta  315 (N-

315) respondentų turinčių negalią. Tyrimu nustatyta, kad tik 19 proc. respondentų turinčių negalią nori 

mokytis ir moksi, 39 proc.  nesimoko, bet nori ir 13 proc. nemato prasmės įgyti žinių.  Pagrindiniai 

mokymosi motyvai įvardyti: asmens saviraiška, augantys reikalavimai darbo rinkoje, siekis susirasti 

geresnį darbą arba papildomą uždarbį.  Tyrimo duomenys byloja, kad respondentams trūksta visapusiško 

švietimo ( bendrojo ugdymo, kultūrinio, politinio ir t.t.). Respondentai turintys negalią, kaip vieną iš 

mokymosi priežasčių įvardija ir norą bendrauti (22 proc.), akiračio  ir saviraiškos plėtojimas (31 proc.). 

Šiame tyrime respondentai akcentavo, kad labiausiai norėtų mokytis užsienio kalbos (21 proc.) ir 

kompiuterinio raštingumo (19 proc.). Tyrimo rengėjai (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 

2011) apibendrindami tyrimą pažymėjo, kad mokymosi naudos atžvilgiu tik absoliuti mažuma 

respondentų teigė, kad mokimasis aiškiai apibrėžtos naudos nedavė, likusiųjų respondentų teigimu jie 

turėjo galimybę pabendrauti su kitais žmonėmis, padėjo išlikti konkurentabiliais darbo rinkoje, sudarė 

galimybę pagerinti savo materialinę padėtį ar susirasti darbą. 

Paprastai pažymima, kad suaugusiųjų švietimas turi įtakos profesiniam mokymui ir socialinės 

atskirties grupių (migrantų, senyvo amžiaus žmonių, kalinių) integracijai į darbo rinką (Pundziūtė, 

Teresevičienė, 2011).  Taigi viena iš įkalinimo įstaigų resocializacijos priemonių yra edukacinio pobūdžio 

iniciatyvos.  Tyrimo metu (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2011), buvo apklausti 309 (N- 

309) asmenys atliekantys bausmę įkalinimo įstaigose, taigi šių asmenų mokymosi motyvacija yra itin  

aktuali. Tyrimu nustatyta, kad 66 proc. respondentų atliekančių bausmę įkalinimo įstaigose nori  mokytis 

ir mokosi, daugiau kaip penktadienis nesimoko, bet to norėtų. Respondentai norą mokytis motyvuoja, kad 

pasikeitė požiūris į mokslą, interesai, poreikiai, asmeninės nuostatos, keičiasi gyvenimo tikslai, 

respondentai suvokia išsilavinimo svarbą, išsimokslinimo laipsnio ir profesijos turėjimo būtinybę savo 

gyvenime.  Taip pat akcentuota ir tai, kad pasibaigus įkalinimo laikui, teks grįžti į visuomenę ir joje 

integruotis, pritapti darbo rinkoje ir atitikti keliamus reikalavimus.  Iš visų apklaustųjų 52 proc. 

akcentavo, kad dalyvavimai mokymuose jiems buvo naudingi, 32  proc. , kad net labai naudingi.  

 Tyrimu (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2011) nustatytas ir įkalinimo įstaigoje 

esančių respondentų mokymosi poreikis. Net 25 proc. respondentų išskyrė teisinių žinių, reikalingų 

kasdieniame gyvenime būtinumą ir norą išmokti  tradicinių amatų (20 proc.). Reikia paminėti, kad tokios 

mokymosi sritys kaip lietuvių kalba, pilietinis raštingumas, meninė saviraiška, sveikatingumo žinios, 

psichologija, užsienio kalbos, respondentų dėmesio nesulaukė. 

Analizuoujant suaugusiųjų mokymosi motyvacijos prielaidas, remiantis atliktais tyrimais, taip pat 

pastebėta, kad respondentai dažnai akcentuoja, jog apsisprendimui dėl tolimesnio mokymosi įtakos turi 

finansinė  suaugusiojo  šeimos padėtis. Pati aktualiausia mokymosi sunkumų priežastis – lėšų stoka 

(Tolutienė, Jovarauskaitė, 2011). Tyrime „ Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai Lietuvoje, 

Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje“ (Ugdymo plėtotės centras, 2010), teigiama, kad visose analizuotose 

šalyse visais  analizuotais atvejais labiausiai respondentų įsitraukimą į švietimo procesus, šių respondentų 

vertinimu, mažino nepakankamos asmens turimos lėšos mokytis.  Kaip pagrindinį mokymosi trukdį, 

pinigų stygių, įvardijo ir respondentai kokybiniame tyrime „Apie mokymosi visą gyvenimą ir jo 

rezultatyvumą“ (Šutinienė, Šikšnienė, Tamošiūnienė, Kublickienė, 2007).  

    Todėl dirbdami  su suaugusiais privalome įvertinti suaugusiojo besimokančiojo didžiules 

pastangas atsisėsti į suolą ir atsiversti knygą, nes tai padaryti nėra lengva, kad ir kokie motyvai būtų 

svarbūs.  Ir kaip teigia A.M. Juozaitis (2000), kad mokydamas kalbėsi ne apie suaugusiųjų keitimą, bet 

apie tai, ką kiekvienam iš jų gali duoti refleksija ir kaip ji padės jiems į įprastus reiškinius žiūrėti šiek tiek 

kitaip. Svarbu, kad mokymasis būtų naudingas kiekvienam to siekiančiam, o nauda apibrėžiama kaip 

įgytos ar atkurtos žinios. 

        Nors LR Švietimo įstatymas (2011) ir  suteikia pakankamai geras galimybes suaugusiesiems 

dalyvauti neformaliame švietime, kyla klausimas, kiek realiai jis atitinka suaugusiųjų poreikius ir kaip yra 

įgyvendinamas praktikoje? Mokslinėje literatūroje (Butvilienė, 2011, Trakšelys, 2011, Laurėnaitė, 

Laurėnas, 2011, Kaminskienė, 2011 ir kt.) paprastai  neformaliam suaugusiųjų mokymui priskiria - 

kvalifikacijos tobulinimą, mokymasis organizacijoje, tęstinį profesinį mokymą ir savišvietą. 

Atliktas tyrimas (Tamošiūnas, Šutinienė, Pilipavičienė, Guseva, 2005) atskleidė, visuomenės ir 

darbdavių požiūrius į suaugusiųjų  neformalų švietimą. Remiantis tyrimo duomenimis konstatuojama, kad 

beveik ketvirtadalis suaugusiųjų šalies gyventojų nori ir dalyvauja neformaliuose mokymuose 

tobulindami savo profesinę kvalifikaciją ir atitinkamai penktadalis tai daro savišvietos srityje.  Šiame 
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tyrime nustatyta, kad profesinę kvalifikaciją dažniausiai tobulina moterys. Tai patvirtina ir vėlesni 

tyrimai. J.Butvilienė (2011)  atlikusi tyrimą, kaip neformalus suaugusiųjų švietimas vyksta valstybiniame 

sektoriuje, nustatė, kad moterys sudaro 2/3 lyginant su vyrais. Išryškėjo ir problema, kad darbe tik 

trečdalis respondentų gali tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, pusė tiriamųjų teigia, kad tokių sąlygų 

darbe neturi. Ir dėl to verta apgailestauti, nes M. Kaminskienė (2011) atlikusi tyrimą nustatė, kad mokytis 

ir tobulinti profesinę kvalifikaciją pageidauja net 70 proc. respondentų. Nors daugelis darbdavių  tyrimo 

metu (Tamošiūnas, Šutinienė, Pilipavičienė, Guseva, 2005) akcentuoja neformalaus mokymosi būtinumą 

ir jo svarbą  organizacijoje. Gal būt ir patys darbuotojai  ne visada objektyviai įvertina darbdavių 

pastangas, nes  2011 metais atliktame tyrime (Trakšelys, 2011), 35 proc. respondentų patvirtina, kad 

kursuose, seminaruose ir mokymuose skatina juos dalyvauti būtent vadovai. Kita vertus,  galima kelti 

klausimą, kiek įvairūs neformalaus mokymo būdai yra naudingi besimokantiems? Suaugusieji 

dalyvaujantys neformaliame ugdyme turėtų  būti tik suinteresuoti žmonės, tačiau taip būna ne visada. 

Kartais darbuotojus  mokytis „atsiunčia“ (M. Kaminskienės, 2011). Nes iš atliktų tyrimų  (Kaminskienė, 

2011, Trakšelys, 2011, Butvilienė, 2011 ir kt.) rezultatų galima pastebėti, kad darbdavių ir darbuotojų 

požiūris į  seminarų, mokymų ir užsiėmimų  temos aktualumą, pritaikomumą praktikoje ir reikalingumą 

labai skiriasi. Nes  39 proc. respondentų įgytas žinias įvairiuose mokymuose nepritaiko tiesioginiame 

savo darbe Trakšelys, 2011). 

J. Butvilienė (2011) pažymi, kad Lietuvos gyventojai yra vieni iš mažiausiai besimokančių ES ir 

ypač maža jų dalis mokosi neformaliai. Žemas  neformalaus mokymosi lygis yra vienas didžiausių 

Lietuvos ūkio konkurencingumo problemų, nes nesimokantys darbuotojai yra ne tik neproduktyvūs ir 

mažiau imlūs naujovėm, o nedirbantiems ir nesimokantiems asmenims yra kur kas sunkiau rasti vietą 

šalies ekonominiame gyvenime. 

Apklausus darbdavius ( Tamošiūnas, Šutinienė, Pilipavičienė, Guseva, 2005),  nustatyta, kad 

neformaliame darbuotojų švietime sėkmingiausiai tenkinami administracinio personalo, vadovaujančių 

specialistų, vadovų poreikiai. Daugiausiai problemų yra darbininkų rengimo ir neformaliojo švietimo 

organizavimo srityje. Taip pat tyrime apklausti ekspertai teigia, kad darbininkų rengimas ir 

perkvalifikavimas yra silpniausia neformaliojo saugiausiųjų švietimo grandis. 

       Jau 2006 metais atliktame „Suaugusiųjų švietimo organizavimo būklė savivaldybėse „  

konstatuota, kad  neformaliam suaugusiųjų švietimui savivaldybėse skiriama mažai dėmesio ir 

suaugusiųjų švietimas dažnai lieka tik deklaratyvus.  Minėtame tyrime nustatyta, kad kiekvienoje 

savivaldybėje yra atsakingas asmuo už suaugusiųjų švietimą, tačiau anot respondentų, to nepakanka. Taip 

pat nustatyta, kad didžiausia problema organizuojant suaugusiųjų švietimą yra kvalifikuotų suaugusiųjų 

švietimo vadybininkų, andragogų ir kitų specialistų stoka. Nors pavyzdžiui andragogus (suaugusiųjų 

švietėjus) ruošia Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedra, tačiau kol nėra 

įteisinta andragogo pareigybė ir andragogų darbą atlieka ne specialistai, situacija suaugusiųjų švietime 

mažai keisis. Andragogai, kaip kvalifikuoti specialistai  gebėtų motyvuoti suaugusiuosius įgyti žinių, 

ištirtų mokymosi poreikius, atliktų tutoriaus, mentoriaus, analitiko vaidmenis, parengtų tinkamas 

mokymosi programas ir jas tikslingai realizuotų. 

 

Išados 

1. Modernioje visuomenėje  švietimui yra  skiriamas  ypatingas dėmesys. Švietimas turi tapti 

vienintele ir pagrindine priemone, padedančia iš bet kurio socialinio sluoksnio pakilti į aukštesnį 

socialinį sluoksnį, gauti geresnį darbą, padidinti pajamas ir t.t. Moderniose visuomenėse dėl 

pakitusių ekonominių ir socialinių visuomenės raidos sąlygų yra keliami reikalavimai, sudaryti ir 

plėtoti visoms socialinėms grupėms prieinamą švietimą. Individo gyvenimo kokybė ir galimybės 

dažnai priklauso nuo to, kaip visuomenėje yra organizuotas švietimas ir kaip savo funkcijas atlieka 

švietimo institucijų veikėjai. 

2. Mokslinėje literatūroje išskiriami tokie objektyvieji veiksniai turintys įtakos švietimo 

prieinamumui: politinis, ekonominis, socialinis. Paprastai individas šių veiksnių pakeisti ar kitaip 

paveikti neturi galios.Modernioje visuomenėje  šie veiksniai  tiesiogiai koreliuoja su suaugusiųjų 

švietimo prieinamumu ir dažnai apriboja individo galimybes dalyvauti mokymosi procese.  Politinis 

veiksnys modernioje visuomenėje turi reikšmingiausią įtaką visuomenės kaitai ir suaugusiųjų 

švietimo prieinamumui, taip pat  tiesiogiai veikia ekonomikos ir gamybos augimą, perėjimą prie 

demokratinio valstybės valdymo modelio. Politikos lyderių ir partijų formuojama politika nuolat 

daro įtaką kiekvienam šalies gyventojui. Vidaus ir išorės politiniai sprendimai palaiko ir kreipia 

socialinę kaitą bei inicijuoja reformas švietimo sistemoje. Ekonominio veiksnio įtaka švietimui ir jo 

prieinamumui yra svarbi, nes švietimo situacija šalyje paprastai priklauso nuo susiklosčiusios 
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padėties ekonomikos sektoriuje. Ekonomikos ir švietimo plėtra yra glaudžiai susijusios, o švietimo 

politika yra stipriai veikiama ekonominės šalies būklės.  Socialiai stratifikuotoje visuomenėje daug 

ką lemia kilmė, statusas, pajamos (socialinis veiksnys). Socialinė padėtis paprastai lemia individo 

gyvenimo būdą, savivertę,  normų, vertybių formavimąsi, o tai turi įtakos ir mokymosi motyvacijai 

bei  lygiavertiškam dalyvavimui švietimo procese. Objektyvieji švietimo veiksniai teisiogiai veikia 

suaugusiųjų  švietimo politiką, kuri laiduoja švietimo prieinamumą. Nustatytos tiesioginės sąsajos, 

tarp valstybės politikos, švietimo politikos ir švietimo prieinamumo. 

3. Atlikus antrinių duomenų analizę nustatyta, kad suaugusiųjų  mokymosi motyvai tiesiogiai yra 

susiję su respondentų darbu ir karjeros galimybėmis.  Taip pat respondentai apsisprendimą mokytis 

dažnai įvardija, kaip nuostatų mokslo ir žinių atžvilgių pasikeitimu, asmeninės patirties įgijimu, 

išsilavinimo svarbos suvokimu ir noru praplėsti akiratį.  Įvairiu laikotarpiu atliktais tyrimais 

nustatyta, kad mokytis labiausiai linkusios yra moterys nei vyrai. Atliktų tyrimų gausa parodė, kad 

mokymosi motyvacijai didelę įtaką turi individo ir jo šeimos finansinė padėtis.  Taip pat tyrimų 

rezultatai parodė, kad suaugusiųjų mokymuisi įtakos turi ir noras pritapti prie visuomenės t. y. 

mokymasis atlieka  individo socialicazijos ir integracijos  funkciją. Vienas iš populiariausių 

suaugusiųjų žinių įgijimo formų yra neformalus švietimas. Neformaliam švietimui paprastai 

priskiriama - profesinės kvalifikacijos tobulinimas, tęstinis profesinis mokymais, savišvieta ir 

mokymasis organizacijoje. Tyrimais nustatyta, kad respondentai dažniausiai dalyvauja profesijos 

kvalifikacijos tobulinime ir tai sieja su turimų žinių gilinimu bei karjeros galimybėmis. Taip pat, 

išanalizavus tyrimus pastebėta, kad gana nemaža dalis respondentų pamini, jog įvairūs mokymai, 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai ne visada būna aktualūs ar praktiškai pritaikomi.  Tyrimų 

rezultatai parodė, kad suaugusiųjų švietimui nėra skiriama pakankamai dėmesio, dažnai tai lieka tik 

deklaratyvi nuostata.  Respondentai pabrėžia, kad dažnai suaugusiųjų švietimas nėra tinkamai 

organizuojamas dėl kvalifikuotų specialistų stokos. 
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ADULT EDUCATION TRENDS IN MODERN SOCIETY 

Summary 

 

The modernity theories of western-type societies are understood as a process, when  a developing society 

approaches developed societies, reaching a certain level of economic growth, a certain level of public participation 

or a certain phase of democratic development, giving access for more individuals to the physical, social and 

economic mobility. In modern societies, the educational institution has become one of the key factors to ensure the 

stimulating and securing mobility of individuals. The modern world gives the education prominence in modern 

societies. 

Scientific literature generally identifies factors that influence social change and the accessibility to education: 

physical, political, economical and cultural fields. It is logical, that the discussed political, economical and social 

field changes and power distribution in social space had direct effect on the structuring of society, educational 

institute and the accessibility to education. However, it must be noted that the transformation of educational institute 

cannot replace economical and political reforms, above all it becomes a catalyst and the object of power and 

influence distribution.Tthe exclusive focus  on social, economic, educational opportunities and great influence of the 

mentioned fields on educational institute consolidate pragmatic, instrumental concept of education, overshadow 

specific personality-linked and its power development related aims of education, devalue the significance of 

personality, humanistic and cultural outlines within the theoretical education reflection and practice.  

The analysis of the studies performed to determine the factors affecting learning. The main 

factors influencing the study include: social, economic anddesire to remain in the labor market. Decide whether to 

continue learning, and often result in financial position. Learning takes place in prison, and where the emphasis 

oneducation as a primary agent of socialization. Learn to persons with disabilities and to improve 

their socialization in the society. The present and non-formal education. Non-formal education tend tooccur within  

the learning organization,  professional development and continuing learning.  Many working people are engaged 

in trainingactivities. Popular is the continuing vocational training. However, respondentsare not always needed 

for training.  Often, knowledge is not practical.  

Key words: modern society, access to education, adult education. 
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 NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI BAKALAURO 
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Irina Vinogradova, Romualdas Kliukas, Vaidotas Trinkūnas  
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas Matematikos ir Informatikos institutas

 

 
Anotacija. Informacinės visuomenės plėtra transformuoja ne tik verslą, bet ir visas kitas žmogaus veiklos 

sritis įskaitant mokslą ir studijas. Bene daugiausiai elektroninių studijų privalumų siejama su nuotoliniu studijų 

organizavimo būdu, kuris nuolatos populiarėja dėl savo lankstumo, galimybės studijuoti patogiu laiku ir patogioje 

vietoje. Deja nuotolinėse studijose naudojamų priemonių įvairovė pati savaime nesąlygoja efektyvaus studijų 

proceso. Tam reikia sugebėti atrinkti nuotolinių studijų organizavimui tinkamus instrumentus, įvertinti jų 

panaudojimo galimybes, žinoti alternatyvias priemones, turėti aiškią nuotoliniu būdu organizuojamų studijų 

struktūrinę schemą, o taip pat atsakyti į visą eilę susijusių klausimų. Straipsnyje autoriai nagrinėja bakalauro studijų 

efektyvumo didinimo galimybes taikant nuotolinių studijų sprendimus. 

Pagrindiniai žodžiai: nuotolinės studijos, bakalauro studijos, mokymo organizavimo patirtis. 

 

Įvadas 

Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be naujų informacinių technologijų, kurios suteikia 

galimybę greitai ir nepriklausomai nuo atstumo perteikti reikiamą informaciją, susisiekti bendrauti su 

reikalingais žmonėmis, perduoti ne tik statinę, bet ir dinaminę informaciją, ne tik tekstą, bet ir garsą, 

ieškoti informacijos ne tik lokaliose, bet ir globaliose duomenų bazėse. Naujai atsirandančios elektroninės 

priemonės tobulina ir gerina tradicines studijas, daro jas priimtinesnias ir keičia patį studijų organizavimo 

principą vis labiau studijas orientuojant į studentą. Palaipsniui senos mokymosi formos yra papildomos 

arba keičiamos į lankstesnes. Bene daugiausiai elektroninių studijų privalumų siejama su nuotoliniu 

studijų organizavimo būdu, kuris nuolatos populiarėja dėl savo lankstumo, galimybės studijuoti patogiu 

laiku ir patogioje vietoje. Nuotolinių studijų procese naudojamos specialiai sukurtus virtualios studijų 

aplinkos priklausomai nuo sudėtingumo ir poreikio savyje jungia ne tik elektroninę studijų medžiagą, 

savikontrolės klausimynus, žinių vertinimo sistemas, bet ir mokslinių leidinių elektronines duomenų 

bazes, naujienų portalus, elektroninį paštą, elektroninio bendravimo priemones ir užkariauja vis daugiau 

vartotojų savo patogumu, bei darbo greičiu. Deja, nuotolinėse studijose naudojamų priemonių įvairovė 

nesąlygoja efektyvaus studijų proceso. Tam reikia sugebėti atrinkti nuotolinių studijų organizavimui 

tinkamus instrumentus, įvertinti jų panaudojimo galimybes, žinoti alternatyvias priemones, turėti aiškią 

nuotoliniu būdu organizuojamų studijų struktūrinę schemą, o taip pat atsakyti į visą eilę susijusių 

klausimų. 

Vienas iš svarbiausių nuotolinių studijų iššūkių lyginant su tradicinėmis studijomis yra ribotas 

bendravimas su auditorija. Būtent šis klausimas gerokai apsunkina informacijos perteikimą studijų 

proceso metu, mažina galimybes greitai ir efektyviai įvertinti studento žinių lygį, apsunkina su studijomis 

siejamų konsultacijų organizavimą ir suteikia daug kitų įprastinėms studijoms nebūdingų apribojimų. 

Tačiau nuolatos besivystančios informacinės technologijos suteikia vis daugiau galimybių ir šioje srityje. 

Naujosios priemones skirtos darbalaukio vaizdo konferencijų organizavimui užtikrina gerą bendravimo 

ryšį, patogioje studentui vietoje, suteikia galimybę ne tik bendrauti, bet ir įrašyti paskaitas, konferencijas, 

perteikti ne tik pašnekovo ir aplinkos vaizdą, bet organizuoti prezentacijas, vykdyti interneto transliacijas 

ir dar daug kitų galimybių. 

Kalbant apie studijas nuotoliniu būdu ypatingą vietą užima techniniai mokslai. Kartais galima 

sutikti manančių, kad nuotoliniu būdu techninių mokslų studijos apskritai negali būti organizuojamos. 

Būtent tokių studijų organizavimas jau eilę metų vykdomas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 

Organizuoti universitetines tiksliųjų mokslų srities bakalauro studijas nuotoliniu būdu tai didelis iššūkis ir 

atsakomybė, ne tik todėl, kad yra ruošiami busimieji inžinieriai, bet ir todėl, kad studijos yra gerokai 

ilgesnės nei antrosios pakopos studijos, dalis studentų apskritai nėra susidūrę su studijomis universitete ir 

ne visuomet yra tinkamai pasirengę studijuoti savarankiškai. Todėl svarbu parinkti gerą dėstymo 

personalą, kuris turi geras žinias dėstomojo dalyko srityje bei turintį darbo įgūdžius dirbant su 

informacinėmis bei komunikacinėmis sistemomis. Yra svarbu ne tik įkelti medžiagą, bet tikslai ir įdomiai 

organizuoti mokymosi procesą. Dėstoma medžiaga turi būti aktuali ir aiškiai pateikta. Svarbus ir pastovus 

grįžtamasis ryšis. 
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Straipsnyje autoriai nagrinėja bakalauro studijų efektyvumo didinimo galimybes taikant nuotolinių 

studijų sprendimus vadovaudamiesi Vilniaus Gedimino technikos universitete sukaupta praktine patirtimi. 

 

Nuotolinių studijų pradininkai 

Nuotolinio mokymosi forma buvo naudojama nuo XIX a. vidurio, dar žinoma, kaip „kursai pagal 

susirašinėjimą“, kai mokomoji medžiaga buvo rašyta ranka arba išspausdinta ir buvo siunčiama 

besimokantiesiems paštu. Pirmuoju nuotolinio mokymo(si) pradininku laikomas yra Isaacas Pitmanas, 

Didžiosios Britanijos mokslininkas, kuris 1840 m. pradėjo mokyti studentus stenografijos siųsdamas 

medžiagą paštu. Su atsirandant naujoms gamybos, transporto, komunikacijų, žinių perdavimo 

technologijoms atsirado naujos pritaikymo galimybės mokymo srityje. 1971 m. Atvirasis Didžiosios 

Britanijos universitetas pasiūlė savo pirmiesiems 25 000 studentų pasirinkti vieną iš keturių kurso sričių: 

meno, socialinių mokslų, gamtos mokslų ir matematikos. Pirmasis atvirojo universiteto vicekancleris 

teigė, kad: „Jei galima būtų naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir parengti kursų medžiagą, su kuria 

studentas galėtų dirbti visiškai savarankiškai, tada neišvengiamai jūs galėtumėte – teigiama prasme – 

paveikti dėstymo standartą tradiciniuose universitetuose“. Tuo pačiu metu, t.y. 1973 m. Lietuvoje buvo 

įstiegta pirmoji neakivaizdinė jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“.  

Tačiau nuotolinės studijos pradėjo plėstis 1998 metais kuriant Lietuvos nuotolinio mokymo tinklą, 

inicijuojant ir vykdant valstybės investicijų programą „Distancinio mokymo vystymas Lietuvoje“ 

(LieDM projektas, 1998 m), vėliau „Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje (LieDM-2 projektas, 1999-

2000 m.), ITMiS (Informacinės technologijos mokslui ir studijoms) 2001–2006 m. programą, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto 

nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje“ (2005–2007 m.), vėliau vykdant programą „Lietuvos 

virtualus universitetas (2007–2012)“ (LVU). Šiuo metu didelė dalis Lietuvos aukštojo mokslo institucijų 

nuotolines studijas plėtoja bendradarbiaudami Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir 

plėtros konsorciume. Konsorciumo nariai nuolatos teikia technologinę ir metodinę pagalbą vieni kitiems, 

bendrai sprendžia kylančius klausimus dalinasi kita su nuotolinių studijų organizavimu susijusia patirtimi. 

Didelę reikšmę nuotolinių studijų plėtrai Lietuvoje turi projektai ir programos, kuriose dalyvauja Lietuvos 

nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumas. Šiuo metu vykdomas nacionalinis 

iš ES fondų finansuojamas projektas „LieDM tinklo plėtra“, kuris sudaro galimybes suvienyti projekto 

partnerių jėgas sprendžiant visiems aktualius nuotolinių studijų organizavimo klausimus. Šio projekto 

rėmuose įgyvendinti pažangūs sprendimai sudarantys galimybes gerokai efektyvesniam dėstytojo ir 

studentų bendravimui virtualioje erdvėje, kuriamos priemonės statistinei studijų poreikių analizei ir 

vertinimui, paruošta platforma sudaranti galimybes atvirųjų švietimo išteklių mainams, parengta įvairi 

metodinė medžiaga. Konsorciumui dalyvaujant „Lietuvos mokslo ir studijų informacinių technologijų 

integracijos“ programoje yra iš dalies palaikoma nuotolinėms studijoms skirta tarpinstitucinė Lietuvos 

nuotolinio mokymosi tinklo LieDM infrastruktūra, sudaromos sąlygos nuolatiniam nuotolinių studijų 

kokybės gerinimui. 

Geografiniu požiūriu LieDM tinklas beveik aprėpia visą Lietuvą. Tačiau jis labiausiai išplėtotas 

didžiuosiuose miestuose, nes čia didesnis universitetų, institutų, kolegijų skaičius, taip pat studentų ir 

dėstytojų skaičius. 

 

Techninės priemonės nuotolinių studijų organizavime 

Informacinių technologijų plėtra jau šiuo metu negrįžtamai pakeitė kai kuriuos studijų proceso 

etapus. Sunku įsivaizduoti paskaitų pasiruošimą be kompiuterio ir interneto pradedant nuo studijų 

medžiagos rinkimo naudojantis didelėmis tarptautinėmis mokslinių publikacijų duomenų bazėmis, 

prezentacijų rengimo priemonėmis ir baigiant informacinių technologijų pagalba atliekamais studentų 

savarankiškais darbais, kompiuteriniu žinių vertinimu ir kitomis priemonėmis. Viena iš pagrindinių 

studijų sėkmės priežasčių tai tinkamas pačių studijų organizavimas. Kalbant apie studijas nuotoliniu būdu 

šis aspektas yra dar svarbesnis. Kadangi studentams yra ženkliai apribotos galimybės tiesioginiams 

bendravimui viskas turi būti apgalvota iki smulkmenų. Studijų organizavimui nuotoliniu būdu ypatingai 

didelės reikšmės turi virtuali studijų aplinka, kuri apjungia visas priemones į vieną visumą ir yra tarsi 

vieta, kurioje vyksta visas arba beveik visas studijų procesas. Virtualioje aplinkoje studentas dirba ne tik 

savarankiškai, bet ir bendraujant bei bendradarbiaujant su kitais mokymo proceso nariais, o taip pat 

dėstytoju, pateikia atliktas užduotis, naudojasi įvairiomis savikontrolės priemonėmis, testais, atlieka 

laboratorinius darbus virtualiose laboratorijose, bei vykdo kitą nuo studijų proceso neatskiriamą veiklą. 

Virtuali studijų aplinka tampa savotiškomis virtualaus universiteto sienomis už kurių vyksta visas studijų 

procesas. 
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Viena iš populiariausiu ir plačiausiai naudojimų pasaulyje virtualių mokymo aplinkų yra Moodle. 

Ši aplinka turi visą eilę privalumų, visų pirma, tai, kad ji yra prieinama visiems nes platinama nemokamai 

be to vartotojo sąsaja yra daugeliu pasaulio kalbų ir lengvai pritaikoma prie konkrečios institucijos 

reikalavimų, nuolatos atnaujinama ieškant vis geresnių techninių sprendimų, egzistuoja daug įvairių 

skirtingiems tikslams skirtų programinių priedų. Taip pat labai svarbu jog dėl savo populiarumo su šia 

sistema jau yra susipažinę daug žmonių, o tai reiškia, kad jos naudojimas sukels mažiau nepatogumų, o 

tie kas tik pradeda naudotis gali rasti daug specialios metodinės medžiagos. 

Organizuojant nuotolinių studijų procesą Vilniaus Gedimino technikos universitete virtuali aplinka 

pagrinde naudojama tokiems tikslams: 

 elektroninei mokymosi medžiagai pateikti; 

 žinioms patikrinti; 

 bendravimui ir bendradarbiavimui su besimokančiaisiais; 

 mokymo(si) procesui organizuoti; 

 mokymo proceso ir lankomumo statistikai pateikti; 

 apklausai vykdyti; 

 informacijai apie besimokančiojo mokymosi procesą kaupti; 

 individualiam arba grupiniam darbui organizuoti; 

 besimokančiajam prisistatyti, profiliui kurti; 

 mokymosi keliui personalizuoti. 

Moodle, kaip ir daugumoje virtualių studijų aplinkų, už studijų proceso organizavimą atsakingas 

konkretaus studijų dalyko dėstytojas. Tačiau labai svarbu turėti kryptingą požiūrį į nuotolinių studijų 

procesą, kelti jam vieningus kokybės reikalavimus visoje institucijoje, nuolatos ieškoti studijų kelių 

studijų kokybės gerinimui. Todėl net ir esant pakankamai gerai virtualiai studijų aplinka nuolatos 

atsiranda specialių poreikių. Atsižvelgiant į šiuo poreikius vystomi intelektualūs virtualios aplinkos 

priedai, personalizuojantys mokymą konkrečiam besimokančiajam. Šių priedų tikslas, kurti individualius 

mokymo planus arba padėti sukurti tinkamiausią mokymo medžiagos eiliškumą. Taip pat 

personalizuojama studijuojama medžiaga konkrečiam besimokančiajam, priklausomai nuo jo specifinių 

poreikių, tokių kaip mokymosi stilius, pažinimas, kompetencijos ir t.t. Personalizuojant mokymo procesą, 

besimokantieji mokinasi priimti sprendimą ir mąstyti savarankiškai. 

Vienas iš svarbiausių informacinių technologijų pasiekimų naudojamų nuotolinėse studijose tai 

vaizdo konferencinės sistemos. Pirmosios realiu laiku bendravimo programos, teikdavo galimybę 

bendrauti tarp konferencinių salių su specialiąją profesionalią įrangą. Dabartinės technologiniai 

sprendimai leidžia mokymosi dalyviams prisijungti prie vaizdo konferencijos iš savo asmeninių 

kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir net išmaniųjų telefonų, organizuoti prezentacijas bei dalyvauti 

paskaitose, bendrauti su kitais studentais, vykdyti tyrimus ir aptarti jų rezultatus praktiškai bet kurioje 

vietoje, kur yra interneto ryšys nekeliant tam jokių ypatingų reikalavimu. Tokie sprendimai yra svarbus 

žingsnis studijuojant nuotoliniu būdu, kuris ne tik priartina nuotolines studijas prie įprastų studijų, bet ir 

suteikia tam tikrų privalumų. Vaizdo paskaitos gali būti įrašomos, o vėliau pakartotinai peržiūrimos. Ne 

mažiau svarbu ir tai, kad studentai negalintys dalyvauti vaizdo paskaitose vėliau taip pat gali peržiūrėti 

paskaitos vaizdo įrašus ir tokiu būdu gauti jiems svarbią informaciją betarpiškai. 

Studijuojant tiksliuosius mokslus būtini praktiniai užsiėmimai. Laboratorinė įranga gali būti 

valdoma per nuotolį, suteikiant studentams galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Alternatyvinis būdas, tai 

virtualios laboratorijos modeliuojamos kompiuteryje, imituojant prietaisų veikimą. 

Virtualiųjų laboratorijų panaudojimas turi tokius privalumus: 

 nereikia pirkti brangios įrangos, reaktyvų; 

 procesų modeliavimas, kurių veikimas neįmanomas laboratorijų sąlygomis; 

 galimybė stebėti vykstančius procesus kitoje laiko skalėje; 

 saugumas, pvz., darbai esant aukštai įtampai arba kenksmingoms cheminėms medžiagoms; 

 greitas kelių bandymų atlikimas su skirtingomis įvedamų parametrų reikšmėmis; 

 laiko taupymas saugant rezultatus elektroniniu formatu; 

 laboratorijos naudojimas, kai įstaiga neturi laboratorijos arba jos įranga yra pasenusi; 

 laboratorijos veiklai reikalingų sąnaudinių medžiagų ir resursų taupymas. 

Vienas iš aktualiausių klausimų, kaip greitai pristatyti ranka rašytą studento darbą dėstytojui. 

Dažniausiai tam tikslui naudojami fotoaparatai. Tai greitas, paprastas būdas, bet galima prarasti vaizdo 

kokybę fotografuojant blogu kampu. Galima pasinaudoti skaneriu, bei tai yra stacionarus įrenginys, kuris 

ne visada yra po ranka. Atsiranda patogesni daugiafunkciniai įrenginiai, kaip išmanieji rašikliai, 
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skanavimo palengvinantis projektoriai. Naujos kartos išmanieji rašikliai suteikia galimybę rašant tekstą 

specialaus popieriaus lape, kuriame yra atspausdintas unikalus taškų tinklelis, atpažinti tekstą ir perkelti jį 

į skaitmeninį formatą. Rašiklio privalumas, kad jis turi mikrofoną, tad rašant tekstą, braižant brėžinius 

galima juos komentuoti. Vaizdinis ir garsinis įrašas lengvai perkeliamas į kompiuterį, kadangi jis rašiklio 

atmintyje saugomas skaitmeniniu formatu. Kai kurie išmanieji rašikliai fiksuoja ne tik rankos judesius, 

bet ir paspaudimo stiprumą, todėl braižomų vaizdų kokybė bus nepalyginamai geresnė negu skenuoto 

popieriaus vaizdas. 

Daugeliu atvejų nuotolinėse studijose yra naudojamos interaktyvios lentos, kurių atmaina gali būti 

planšetiniai, t.y. lietimui jautrus ekranai. Šiuo atveju ekranas pakeičia tradicinės lentos funkciją. Tekstas 

rašomas paprasčiausiai kompiuterio ekrane naudojantis specialiu rašikliu. Paskaita įrašoma darbalaukio 

įrašymo programa arba ekrano vaizdas gali būti transliuojamas studentui. 

 

VGTU universiteto patirtis organizuojant nuotolines bakalauro studijas 

Vilniaus Gedimino technikos universitete studijos nuotoliniu būdu organizuojamos jau daugiau 

kaip dešimt metų. Per šį laikotarpį sukaupta didelė šių studijų organizavimo patirtis leidžia nuolatos 

tobulinti studijų procesą, daryti šias studijas prieinamesnėmis ir kokybiškesnėmis. Atsirandant naujoms 

nuotolinių būdu organizuojamoms programoms susiduriama su vis naujais iššūkiais, kurių sprendimas 

padeda gerinti studijų procesą. Šiuo metu universitete galima rinktis beveik iš 20 skirtingų nuotoliniu 

būdu teikiamų studijų programų, kurių tarpe yra ne tik antros bet ir pirmos studijų pakopos programos. 

Būtent pirmosios pakopos studijų programos (suteikiančios universitetinį bakalauro laipsnį) iškėlė daug 

naujų iššūkių. Visų pirma tai ne tik techniniams mokslams priskiriamos studijų programos, bet ir tai, kad 

didelė dalis studentų nėra studijavę universitete, o kartais net ir gyvenantys ne Lietuvoje. Todėl svarbu ne 

tik tinkamai pateikti studijų medžiagą, bet ir studijų procesą organizuoti taip, kad išlaikyti studentų 

dėmesį viso semestro eigoje nenukeliant viso studijų krūvio prieš pat egzaminus, bet lygiagrečiai 

įvertinant tai jog daugelis studentų yra dirbantys, kartais skirtingomis pamainomis ar net skirtingose 

valstybėse. 

Visa tai sąlygojo, kad organizuojant nuotoliniu būdu vykdomas bakalauro studijas Vilniaus 

Gedimino technikos universitete buvo atlikta skirtingų priemonių ir galimybių analizė, kurios pagrindu 

sudaryta nauja, į studentą orientuota nuotolinių studijų organizavimo tvarka. 

Vadovaujantis pagal neakivaizdinių studijų organizavimo tvarką sudarytu studijų grafiku studijų 

procesas daugeliu atvejų buvo sąlyginai dalinamas į tris dalis: 

1. įvadinė studijų savaitė; 

2. paskaitos šeštadieniais; 

3. konsultacijos ir egzaminai. 

Tai reiškia, kad studentai intensyviai dalyvauja studijų procese semestro pradžioje. Semestro eigoje 

paskaitos paprastai organizuojamos šeštadieniais, atvykstant į universitetą. Tuo tarpu visas kitas laikas 

paprastai skiriamas savarankiškam studijavimui, kurio rezultatus ir efektyvumą labai sunku stebėti ir 

įvertinti. Be to, turint galvoje tai, jog didelė dalis studentų nėra studijavę toks studijų proceso išdėstymas 

gali sąlygoti tai, jog dalis studentų nespės susitvarkyti su užduotimis ir bus priversti palikti studijas arba 

pasirengimas egzaminavimui bus žemesnio lygio nei tikimasi. 

Vadovaujantis naujai sudarytu modeliu studijų procesas išdėliotas viso semestro eigoje, užsiėmimai 

suskirstyti į sinchroninius ir asinchroninius. Tokiu būdu studentai gali nuolatos konsultuotis su dėstytojais 

dėl užduočių atlikimo, nuolatos atlikdami užduotis yra priversti studijuoti viso semestro eigoje. Be to 

vaizdo perteikimo priemonių integravimas į studijų procesą sudaro galimybes studijuoti nebūtinai 

atvykstant į universitetą, bet ir už jo ribų. Kalbant apie dirbančius žmones įgyvendinta labai svarbi 

galimybė – užsiėmimų vaizdo įrašų talpinimas, kuomet studentas net ir nedalyvavęs paskaitoje gali 

susipažinti su informacija, kuri buvo pateikta paskaitos metu. Kadangi užsiėmimai vyksta ne tik 

šeštadieniais studijų grafikas tampa labiau išskirstytas tokiu būdu perskirstant ir studijų krūvį. 

Vadovaujantis šiomis nuostatomis studijos organizuojamos pagal struktūrą pateiktą 1 pav. 
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1 pav. Studijų eigos struktūrinė schema 

Pagal 1 pav. pateiktą schemą matome, kad skirtingai nei tradiciniu atveju organizuojant studijas 

nuotoliniu būdu didelį laiko tarpą užima vaizdo paskaitos. Vaizdo paskaitų metu studentams pateikiama 

struktūrizuota informacija, kurią jie turi žinoti prieš prasidedant pratyboms, laboratoriniams ar 

seminarams. Tokios medžiagos perteikimui nėra būtinas dėstytojo dalyvavimas auditorijoje, be to, 

rengiant medžiagą iš anksto galima skirti daugiau dėmesio pateikimo ir turinio kokybei nei kiekvieną 

kartą vedant paskaitą gyvai. Studentai gali naudotis asinchroninių studijų privalumais ir su informacija 

susipažinti patogiu laiku skirtingai nei tradiciniu atveju, kuomet į paskaitas reikdavo rinktis kiekvieną 

šeštadienį. 

Susipažinę su reikiama medžiaga studentai gali aktyviai dalyvauti kituose užsiėmimuose. 

Negalintys atvykti į konsultacijas ir rezultatų aptarimus tai gali daryti vaizdo konferencinės įrangos 

pagalba. Todėl net ir skirtinguose miestuose ar ne už Lietuvos ribų esantys studentai gali derinti studijas 

su savo kasdiene veikla minimaliai koreguodami savo įprastinę dienotvarkę. 

Dirbant su nuotoline auditorija, kai studentai randasi skirtinguose šalyse ir laiko juostuose, 

mokymo organizavimas turi būti gerai apgalvotas. Virtualioji mokymo(si) aplinka naudojama tam, kad 

priartinti ir pagerinti tradicinius mokymo metodus. Kuriant nuotolinį kursą, svarbu išsamiai suplanuoti 

mokymo(si) planą, kaip logiškai pateikti medžiagą, patogioje įsisavinimui formoje, nuoseklumą ir visų 

elementų tarpusavio ryšį, studentų motyvacijos padidinimo būdus. Skaitomas kursas priklauso nuo tuo, 

kokiai auditorijai jis yra skirtas. Virtualioje mokymo(si) aplinkoje numatyti keli studijų medžiagos 

pateikimo būdai. Medžiagą galima pateikti chronologine tvarka, kuomet medžiaga skirstoma savaitėmis 

arba skirstyti pagal temas. Kadangi studijų procesas yra suskirstytas savaitėmis todėl ir pats medžiagos 

išdėstymas yra patogesnis būtent pagal savaites. Tokiu būdu studentas gali susidaryti planą kiek jam 

reikia studijuoti kiekvieną savaitę. Jei nebuvo galimybės dalyvauti užsiėmimuose lengva susigaudyti kas 

yra praleista ir kokias užduotis reikia atlikti. Visa reikalinga medžiaga (vaizdo įrašai, tekstinė informacija, 

savikontrolės užduotys, pratimai ir kita) yra siejama su konkrečiomis dienomis ir pateikiama būtent prie 

konkrečios dienos užsiėmimas skirtos dalies. 

Už nuotolinių būdu teikiamų studijų dalykų medžiagos parengimą visų pirma atsako dėstytojas. 

Todėl didelis dėmesys yra skiriamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinio personalo 

apmokymams. Siekiant išlaikyti vieningą studijų medžiagos struktūrą, kaip galima geriau išnaudoti 

esamus techninius ir programinius resursus dėstytojų apmokymu teikti studijas nuotoliniu būdu užsiima 

specialiai įsteigtas nuotolinių studijų centras. Parengta speciali mokymų metodika skirta supažindinti 

dėstytojus su pagrindinėmis virtualios mokymo(si) aplinkos galimybėmis, vaizdo konferencijų 

organizavimu, vaizdo įrašų rengimu, bendravimu nuotoliniu būdu ir pan. Tuo tikslu įrengtos specialios 

auditorijos, kuriose galimas nuotolinių studijų imitavimas akademinio personalo apmokymo tikslu. 

Dirbant grupėje dėstytojai turi galimybė pažvelgti į mokymo(si) procesą studentų akimis bei žvelgdami 

per savo dalyko prizmę ir panaudodami sukauptą pedagoginę patirtį apgalvoti patį palankiausią sistemos 

įrankių panaudojimą savo dėstomame dalyke. Darbas su dėstytojais pagal tokią metodiką skatina naujų 

idėjų vystymąsi ir jų taikymą kuriant studijų medžiagą bei organizuojant studijas. 

Kiekvienas nuotoliniu būdu pateikiamas studijų dalykas apima medžiagą savarankiškam 

studijavimui ir galimybę patikrinti savo žinias naudojant testus. Dėstytojas tikrina besimokančiųjų žinias 

studijų metu. Studentai paprastai teigiamai žiūri į kompiuterinius testus, linkę eksperimentuoti ir dažnai 

greitai susidomi dalykais, kurie daro studijų procesą spalvingesniu arba padeda atskleisti papildomus 

studijų motyvus. Kompiuterinio testavimo pranašumas – tai automatinis atsakymų patikrinimas ir 

 Įprastinis neakivaizdinių studijų struktūros 

modelis 

Neakivaizdiniu būdu teikiamų studijų modelis 



81 

 

žmogiškojo faktoriaus eliminavimas, kai studentai mato dėstytojuje ne oponentą, bet partnerį. Nežiūrint į 

plačias elektroninių priemonių taikymo galimybes studijų procese ir sudėtinę galutinio įvertinimo 

struktūrą didžioji galutinio vertinimo dalis tenka egzaminavimui, kurio metu dėstytojas betarpiškai gali 

įvertinti studento įgytas žinias. Tai šiuo metu bene mažiausiai lankstus studijų proceso etapas, kadangi 

egzaminai organizuojami nustatytu laiku, o studentas turi fiziškai dalyvauti egzamine. 

Daugelis specialistų pastebi, kad nuotoliniu būdu organizuojamų techniniams mokslams 

priskiriamų programų realizavimo sunkumas yra taip pat ir pačių dalykų medžiagos perteikime. Tokia 

medžiaga paprastai apima vaizdo medžiagą, laboratorinius darbus, eksperimentus, realaus laiko vaizdo 

konsultacijas. Tuo tikslu naudojamos specialiai sukurtos programos, imitaciniai modeliai (3 pav.), 

siekiama įsigyti speciali nuotoliniu būdu valdoma laboratorinė įranga. Specialiai įrengtuose kabinetuose 

dėstytojai paskaitų vedimui ir konsultacijoms naudoja interaktyvius kompiuterių ekranus (2 pav.). Tai ne 

tik gerokai paspartina dėstytojo darbą, bet ir suteikia galimybę pateikti grafinę informaciją realiu laiku, 

dėstytojas greitai gali užrašyti arba ištrinti formulę, nubraižyti schema. Be to dalis informacijos gali būti 

jau iš anksto parengta, o dėstytojui lieka tik sudėlioti pagrindinius akcentus. 

 

 
 

Pav. 2. Darbo vieta naudojant lietimui jautrų ekraną 

 

Vienas iš sunkiausiai realizuojamų dalykų yra tinkamas vaizdo medžiagos parengimas. Paskaitų 

įrašymui naudojama vaizdo paskaitų įrašymo priemonė (VIPS), ekrano įrašymo priemonė BBFlash, 

Vidyo konferencinė sistema, nemokamai platinama specializuota įranga. Įrangos įvairovę sąlygojo 

pakankamai aukšti reikalavimai studijų organizavimo procesui ir šių priemonių tikslinis orientavimas, 

kuris nėra universalus. 
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Pav. 3. Mokomojo objekto fragmentas iš Medžiagų mechanikos elektroninio vadovėlio laboratoriniam 

darbui atlikti 

Tiesioginės vaizdo transliacijos buvo realizuojamos su Big Blue Button (BBB) programa, kurį 

integruota į Moodle sistemą, bet dėl didesnio studentų skaičiaus buvo nuspręsta pereiti prie komercinės 

konferencinės darbalaukio programos Vidyo. Grupė studentų bendrauja su dėstytoju realiuoju laiku 

naudojant kamerą ir mikrofoną. Bet kuris konferencijos dalyvis gali transliuoti bet kokio formato 

dokumentus, tai pat asmeninio kompiuterio darbalaukį. 

Studentai persiunčia skaitmeninius arba skanuotus darbus dėstytojui patikrinti arba sprendžia 

uždavinius testo pavidalu. Testai apima skirtingus atsakymo variantus, priklausomai nuo dėstomo dalyko 

(pasirinkti teisingą atsakymą iš kelių galimų, išspręsti uždavinį ir įvesti atsakymą į sistemą, atviras 

klausimų tipas ir t.t.). Kuriant testo atsakymo variantus, dėstytojai atsižvelgia į daromas studentų klaidas 

ir pateikia logiškus atsakymo variantus. Tai užima daug laiko, bet užtikrina tai, kad studentas taip 

paprastai neatspės teisingo atsakymo. 

Mokymo kokybė priklauso nuo dėstytojo kompetencijos, dėstymo metodikos, besimokančiojo 

motyvacijos, palankios mokymosi aplinkos ir kitų faktorių Kurso kokybė vertinama ekspertų grupe, 

tikrinamas aktualumas ir kaip aiškiai pateikta medžiaga, savikontrolės uždaviniai, vaizdo medžiagą, 

mokymosi planą ir t.t. Jeigu kursas aprobuojamas jis prilyginamas spausdintiniam leidiniui, kuris 

įskaitomas dėstytojo atestavime. 

 

Išvados 

Įdiegus Moodle virtualią aplinką Vilniaus Gedimino technikos universitete padidėjo 

besimokančiųjų skaičius studijuojančiųjų nuotolinių būdu. Atsirado 8 nuotolinės programos skirtos 

bakalaurams: Statybos technologijos ir valdymas, Mechanikos inžinerija, Transporto inžinerija, Inžinerinė 

informatika, Verslo informacinės sistemos, Telekomunikacijų inžinerija, Statybos inžinerija, Statinių 

inžinerinės sistemos. 

Ruošiant bakalauro kursus buvo kuriama interaktyvi medžiaga, filmuojami laboratoriniai dabai, 

kuriamos virtualus mokomieji objektai. Studijų laikas buvo padalintas į realiu laiku vykstančius 

užsiėmimus, kurie sudaro ne mažiau 50 % ir vaizdo paskaitas, kurios sudaro iki 50 % visų užsiėmimų 

laiko. Toks darbo laiko pasiskirstymas skatina nuolatinį studento savarankišką darbą, bei suteikia 

galimybę periodiškai konsultuotis su dėstytoju. Vaizdo paskaitos metu dėstytojas gali naudoti iš anksto 

parengtą medžiagą, kas daro dėstytojo darbo laiką lankstesniu, o paskaitų medžiagą kokybiškesne. Kartą 

parengta vaizdo paskaitų medžiaga gali būti naudojama tolimesnių metų studijose, o laisvas laikas 

skiriamas dalyko tobulinimui, bei bendravimu su studentais. 
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Studentų žinių patikrinimas vyksta universitete, todėl žinių patikrinimo kokybė yra tokia pati kaip 

ir tradicinėse studijose. Studentas suinteresuotas savarankiškai atlikinėti siūlomus jam testus ir 

uždavinius, tam kad gerai pasiruošti galutiniam žinių patikrinimui. 

Realaus laiko darbalaukio konferencijoms aprūpinti, buvo nuspręsta pereiti nuo nemokamo 

bendravimo įrankio Big Blue Button, prie komercinio produkto Vidyo, dėl didesnio vartotojų 

prisijungimo skaičiaus vienu metu, geresnės vaizdo perdavimo kokybės, pažangesnių techninių 

sprendimų. 

Didelis dėmesys skiriamas dėstytojų parengtos nuotolinių studijų medžiagos kokybės vertinimui. 

Dėstymui nuotoliniu būdu parengti studijų dalykai yra privalomai aprobuojami pagal universitete 

patvirtintą tvarką. Toks aprobavimas suvienodina reikalavimus studijų medžiagai, formuoja studentų 

lūkesčius ir palengvina studijų procesą. 
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