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SOCIALINIO DARBO STUDENTŲ MOKYMASIS IŠ 

TARPASMENINIŲ SANTYKIŲ: PROFESINĖS PRAKTIKOS PATIRTIS 

 
Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė 

Kolpingo kolegija 

 

Vilma Žydžiūnaitė 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje apžvelgiami kokybinio tyrimo rezultatai. Tyrimu buvo siekta atskleisti socialinio 

darbo studentų mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtį, įgytą profesinės praktikos metu. Tyrime dalyvavo 53 

Kolpingo kolegijos socialinio darbo paskutinių studijų metų studentai, atlikę 3 mėnesių trukmės profesinę praktiką 

įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Tyrimo rezultatai parodė, kad socialinio darbo studentai 

profesinės praktikos metu įgyja unikalią mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtį. Ji suvokiama kaip socialinis 

procesas, kurio metu studentai kuria ir transformuoja žinias, įgūdžius, įsitikinimus, vertybes, jausmus, prasmes ir 

nuostatas. Socialinio darbo studentai praktikos metu mokosi iš skirtingų socialinių situacijų, bendraudami su 

klientais ir įstaigos darbuotojais, dalydamiesi su jais savo žiniomis ir patirtimi. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi 

tobulinant socialinio darbo studentų praktikos organizavimą. Pabrėžiama studentų įgytos patirties reflektavimo 

būtinybė ir poreikis konsultuoti studentus dėl profesinės veiklos. 

Pagrindiniai žodžiai: mokymasis, santykiai, socialinis darbas, studentas. 

 

Įvadas 

Socialinio darbo praktika suprantama kaip mokymosi iš patirties aplinka (Miller ir kt., 2005), 

kurioje studentai, patirdami skirtingus santykius su įvairiais praktikos dalyviais, kuria ir transformuoja šią 

patirtį į naujas žinias, įgūdžius, požiūrius, vertybes, emocijas, įsitikinimus ir pojūčius (Jarvis, 2012). 

Praktikos metu studentai įgyja naujos tarpasmeninių santykių patirties ir toliau mokosi ją reflektuodami 

(Dempsey ir kt., 2001; Raudeliūnaitė, 2010; Bubnys, 2014). Tai leidžia įsisąmoninti įgytą patirtį, geriau 

suvokti save, priimti reikiamus sprendimus ir efektyviai padėti klientams (Urdang, 2010). Socialinio 

darbo studentai atlieka praktiką įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, susiduria su 

skirtingomis klientų grupėmis, formuoja įvairiapusę tarpasmeninių santykių patirtį, kuri leidžia suvokti 

pasirinktos profesijos sudėtingumą ir specifiką (Fortune ir kt., 2001; Raudeliūnaitė, 2010; Urdang, 2010). 

Praktika padeda studentams atpažinti ir praktinėse situacijose pritaikyti teorinių kursų metu įgytas žinias, 

ugdyti profesinius gebėjimus, mokytis iš patirties. Šis mokymasis socialinio darbo srityje laikomas 

esminiu (Vanderwoerd ir kt., 2004; Miller ir kt., 2005; Gudinavičius ir Raščiuvienė, 2014).  

Socialinio darbo studentų mokymasis profesinės praktikos metu analizuojamas tiek Lietuvos, tiek 

užsienio šalių tyrėjų. Apibūdintos studentų mokymosi praktikos metu charakteristikos (Petrauskienė ir 

Raudeliūnaitė, 2010), praktikos procesas ir mokymosi veiklos (Fortune ir kt., 2001; Miller ir kt., 2005). 

Analizuojama, kaip studentų mokymąsi veikia santykiai su praktikos vadovu ir įstaigos darbuotojais 

(Raschick ir kt., 1998; Vanderwoerd ir kt., 2004; Eidukevičiūtė ir Kiznytė, 2009).  

Socialinio darbo studentai mokosi patirdami įvairius santykius su skirtingais praktikos veikėjais 

(Vanderwoerd ir kt., 2004; Miller ir kt., 2005; Raudeliūnaitė, 2010; Urdang, 2010), tačiau iki šiol 

neatskleista, kaip vyksta mokymasis iš tarpasmeninių santykių, kaip patys studentai suvokia šią patirtį. 

Tad keliamas tyrimo klausimas: kokia yra studentų mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtis 

profesinės praktikos metu? 

Tyrimo tikslas – sukurti grindžiamąją teoriją apie socialinio darbo studentų mokymąsi iš 

tarpasmeninių santykių, atskleidžiančią subjektyvią studentų patirtį profesinės praktikos metu. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, nestruktūruota refleksija raštu, 

grindžiamosios teorijos duomenų analizė (Strauss ir Corbin, 1990). 

 

Mokymasis iš tarpasmeninių santykių 

Mokymasis vyksta tam tikrame socialiniame kontekste. Čia patiriamos skirtingos socialinės 

sąveikos, o jų metu asmenys mokosi vieni iš kitų. Žmonės yra skirtingi, tad sąveikaudami mokosi priimti 

ir suderinti šias skirtybes. Bendraudami žmonės keičiasi nuomone, pasaulėžiūra, atpažįsta vieni kitų 

prielaidas apie aplinką – taip vyksta mokymasis. Kiekviena socialinė situacija suteikia naujos patirties, iš 

kurios asmuo mokosi (Miller ir kt., 2005). Studentai, atlikdami praktiką, veikia tam tikrame socialiniame 

kontekste, patekdami į įvairias socialines situacijas. Daug laiko jie praleidžia tiesiogiai bendraudami su 
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klientais. Užmezgę su jais artimus ir abipusiu pasitikėjimu grįstus ryšius, studentai mokosi iš šios 

santykių patirties: geriau pažįsta save ir socialinio darbo profesiją (Raudeliūnaitė, 2010; Urdang, 2010). 

Mokymosi patirtį transformuoja mintys, emocijos ir veiksmai (Jarvis, 2012), tad mokymuisi labai 

svarbu ne tik intelektas, bet ir asmens vertybės, santykiai, jausmai. Praktikai svarbu saugi ir naujoms 

mokymosi situacijoms atvira įstaigos aplinka (Eidukevičiūtė, 2009). Praktikos vietoje studentų jaučiamas 

nedidelis nerimas veikia kaip mokymosi katalizatorius ir yra normali reakcija į bet kokią naują situaciją ar 

patirtį; tačiau stiprus nerimas gali trukdyti (Gelman, 2004). Socialinio darbo studentai profesinės 

praktikos metu mokosi iš skirtingų santykių su socialiniais praktikos dalyviais (Vanderwoerd ir kt., 2004; 

Miller ir kt., 2005). Šis mokymasis suvokiamas kaip socialinis procesas, kurio metu patirti tarpasmeniniai 

santykiai formuoja naujas žinias, gebėjimus, požiūrį, vertybes ir įsitikinimus. Mokymasis yra 

kompleksinis procesas, kurio metu asmuo patiria įvairias socialines situacijas, o suvoktas patirties turinys 

transformuojamas kognityviai, emociškai ir praktiškai. Įgyta patirtis integruojama asmeninėje biografijoje 

ir veikia kaip nenutrūkstantis asmens pokyčio rezultatas (Jarvis, 2012). 

Vienas iš svarbiausių mokymosi elementų yra refleksija (Kolb, 1984). Įgytos patirties suvokimas 

ateina asmeniui ją reflektuojant. Socialinio darbo studentai ateina į praktiką jau turėdami tam tikrų 

praktikos koncepcijų, nuostatų ir įsitikinimų – visa tai aktyviai pritaiko praktikos metu, t. y. patekę į 

naujas situacijas. Jie patiria įvairias socialines interakcijas, stebi, reflektuoja ir taip atranda naujas 

koncepcijas (Raschick ir kt., 1998). Refleksija leidžia studentams atsigręžti į save ir į savo patirtį. Tai 

skatina apibūdinti, analizuoti ir vertinti savo mintis, jausmus, įsitikinimus, teorijas ir veiksmus. 

Refleksijos metu įsisąmoninta patirtis pereina į mokymąsi, o šis veda į asmeninį ir profesinį tobulėjimą 

(Busse, 2009; Bay ir Macfarlane, 2011). Reflektuojant atpažįstamos ir transformuojamos naujos žinios, 

įgūdžiai, supratimas, o visa tai derinant su jau turimomis žiniomis, supratimu ir įgūdžiais pasiekiama 

aukštesnė veiklos kokybė (Urdang, 2010). 

Mokymosi metu vyksta socialinio darbo studento asmenybės transformacija. Bendraudami su 

žmonėmis, socialinio darbo studentai įgyja naujos patirties – tai veda link asmens augimo ir tobulėjimo 

(Jarvis, 2012). Individas atranda naują suvokimą, įgyja naujų žinių, įgūdžių ir taip keičiasi jo nuostatos, 

įsitikinimai, emocijos, pojūčiai. Įgytos mokymosi (taip pat ir iš tarpasmeninių santykių) patirties 

reflektavimas, perkėlimas ir pritaikymas asmeniniame ir profesiniame gyvenime veikia asmeninę kaitą 

(Young, 2013). Socialinio darbo studentams reflektuojant naują tarpasmeninių santykių patirtį praktikos 

metu, įvertinant save kaip asmenybę ir būsimą socialinį darbuotoją, vyksta jų asmeninis ir profesinis 

augimas (Raudeliūnaitė, 2010).  

 

Tyrimo metodika 

Siekiant suvokti, kaip socialinio darbo studentai mokosi profesinės praktikos metu patirdami 

įvairius santykius su skirtingais praktikos dalyviais, pasitelkta kokybinio tyrimo metodika (Creswell, 

2003).  

Imtis. Sudaryta tikslinė patogioji tyrimo imtis. Tyrimo dalyviai – 53 Kolpingo kolegijos socialinio 

darbo paskutinių studijų metų studentai, atlikę ilgalaikę (3 mėn. trukmės) profesinę praktiką. 

Tyrimo metodai. Duomenims rinkti buvo naudojama nestruktūruota refleksija raštu. Refleksija 

buvo rašoma studentams grįžus iš ilgalaikės profesinės praktikos, kurios metu jie susidūrė su konkrečiais 

socialinio darbo atvejais. Duomenims analizuoti taikytas grindžiamosios teorijos (angl. grounded theory) 

metodas (Strauss ir Corbin, 1990), kuriuo siekta rasti ir formuluoti paaiškinimus apie tiriamąjį fenomeną 

remiantis subjektyvia tyrimo dalyvių patirtimi. Atliktas atvirasis, ašinis ir atrankinis kodavimai. Atvirojo 

kodavimo metu buvo sukurtos kategorijos, kylančios iš surinktų duomenų. Ašinio kodavimo metu 

nustatyti ryšiai tarp atvirojo kodavimo etape suformuotų kategorijų: nustatytos priežastinės sąlygos, 

kontekstas, strategijos, sąveikos, tarpiniai veiksniai ir pasekmės. Atrankinio kodavimo metu išskirta 

centrinė kategorija, integruotos ašinio kodavimo metu suformuotos kategorijos ir nustatyti jų tarpusavio 

ryšiai. 

Tyrimo etikos principai. Tyrimo metu laikytasi šių tyrimo etikos principų (Orb ir kt., 2001):  

 autonomiškumo; tyrimo dalyviai galėjo laisvai pasirinkti dalyvauti tyrime, jiems buvo sudarytos 

sąlygos rašant refleksiją laisvai atskleisti savo patirtį ir potyrius; 

 naudingumo; tyrimo dalyviams buvo pristatytas tyrimo tikslas ir paskirtis, paaiškinta, kad 

pateiktieji duomenys nepadarys dalyviams jokios žalos; 

 konfidencialumo; siekiant apsaugoti tyrimo dalyvių tapatybę, jiems suteikti kodai; neviešinama 

jokia asmeninė informacija apie tyrimo dalyvius; 

 teisingumo; tyrimo dalyviai galėjo gauti išsamią informaciją apie tyrimą; juo nesiekta asmeninės 

tyrėjų naudos, remtasi sąžiningumo principu, analizuota visa tyrimo dalyvių pateikta informacija. 
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Rezultatai 

Analizuojant socialinio darbo studentų patirtį profesinės praktikos metu, išskirta centrinė kategorija 

– socialinio darbo studento ir jo kliento tarpusavio prieraišumas (1 pav.), kuris veikia studento mokymąsi 

praktikos metu. Studento mokymąsi veikia ir santykių su įstaigos darbuotojais patirtis. 
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savimi ir profesine
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turinčiais klientais
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Personalo
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su studentu

Šilti santykiai
su personalu
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studentui

Asmeninė
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profesinei veiklai
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1 pav. Socialinio darbo studento ir jo kliento tarpusavio prieraišumas profesinės praktikos metu 

 

Socialinio darbo studentai, laukdami praktikos pradžios, svarsto, kur norėtų atlikti praktiką, su 

kokia klientų grupe norėtų dirbti ir kokios mokymosi patirties įgyti. Sąmoningas galimos patirties 

apmąstymas padeda studentui geriau suvokti mokymosi tikslus; tačiau šiuo laikotarpiu studentai patiria ir 

nerimą. Jie nuolatos galvoja apie būsimą veiklą ir nori būti draugiškai priimti įstaigos darbuotojų ir 

klientų: „...baigiamosios praktikos laukiau su nerimu – iki galo nebuvo aišku, ką pasirinktoje institucijoje 

iš tiesų veiksiu ir kokiam darbui būsiu nukreipta...“ (R24). Išgyventi praktikos laukimo laikotarpį 

studentams padeda noras mokytis, tobulėti, patirti tikrąjį socialinį darbą: „...norėjau prisiliesti prie darbo 

su tokiais žmonėmis, pamatyti, kaip jie gyvena, kokių problemų turi tokie žmonės...“ (R5). 

Praktikos pradžioje, patirdami naujus tarpasmeninius santykius, studentai jaučiasi nejaukiai, būna 

sutrikę, nes nežino įstaigos tvarkos, nepažįsta darbuotojų ir klientų, neišmano, kaip atliekamas socialinis 

darbas: „...atėjus į praktiką, iš pradžių buvo sunku tai, kad nežinojau visos veikimo sistemos, kaip ir su 

kokiais klientais dirba socialinis darbuotojas../“ (R2). Bauginančią praktikos pradžią studentams 

palengvina malonus darbuotojų priėmimas ir rodoma pagarba: „...iš to supratau, kad šioje įstaigoje visi 

studentai yra gerbiami, kaip ir šioje įstaigoje dirbantys asmenys...“ (R2). Praktikantai iš pradžių 

nepasitiki savimi ir nerimauja dėl nepakankamos kompetencijos: „...ar apskritai mokėsiu dirbti su 

psichine liga sergančiais žmonėmis?“ (R5). Įveikti nepasitikėjimą ir užmegzti ryšius su klientais padeda 

darbuotojų parama: „...praktikos vadovė padrąsino bei klientams mane pristatė, tada buvo kur kas 

drąsiau...“ (R25). 

Pamažu studentai prisitaiko prie įstaigos, suvokia, kokią veiklą joje reikės atlikti. Jie susipažįsta su 

įstaigos darbuotojais ir klientais, užmezga su jais ryšius, įgyja jų pasitikėjimą. Tai skatina viską atlikti 

tinkamai. Studentai jaučia atsakomybę už savo veiksmus, nenori nuvilti darbuotojų, praktikos vadovų ir 

pačių klientų, bijo prarasti įgytą pasitikėjimą. Kaip vieną iš darbuotojų pasitikėjimo praktikantais 

pavyzdžių tyrimo dalyviai įvardijo atvejus, kai buvo atsakingi už nemenkas organizacijai priklausančių 

pinigų sumas, skirtas klientų poreikiams patenkinti: 

„...itin didelį įspūdį ir džiaugsmą paliko visapusiškas darbuotojų pasitikėjimas, kas man 

buvo labai svarbu. Ne kartą teko eiti apipirkti klientų nešantis dideles pinigų sumas, vykti 

vienai tvarkyti kliento gerovei svarbių dokumentų, vykti su klientais pas medikus...“ (R29).  
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Studentai pradeda jaustis įstaigos dalimi: „...nepraėjus nė mėnesiui laiko, visiškai panirau ir 

atsidaviau visai įstaigos veiklai...“ (R10). Sėkmingas prisitaikymas įstaigoje ir šiltų santykių užmezgimas 

su darbuotojais bei klientais sukuria praktikantams saugią mokymosi aplinką. 

Praktikos metu studentai pamažu užmezga artimus ryšius su klientais, pradeda kurtis abipusis 

prieraišumas. Klientai jį atskleidžia rodydami praktikantams švelnumą: norą „...prisiglausti ir 

apsikabinti...“ (R32) bei nuolatinį laukimą, „...kada aš ateisiu...“ (R11). Studentai taip pat prisiriša prie 

klientų ir patiria įvairių jausmų. Jie nelaukia praktikos pabaigos, o jai pasibaigus išreiškia lūkestį vėl grįžti 

pas klientus: „...manau, kad retkarčiais nueisiu jų aplankyti...“ (R7). Tai – nauja santykių patirtis, kuri 

veikia studentų asmeninį ir profesinį augimą. Praktikantai mokosi bendraudami su klientais. Esant 

artimiems ir pasitikėjimu grįstiems tarpusavio santykiams, klientai atsiveria ir dalijasi problemomis. Taip 

studentai gauna galimybę geriau pažinti asmenis, turinčius skaudžios patirties, gali numatyti pagalbos 

procesą ir veiklos būdus. Praktikantai mokosi užmegzti tinkamą ryšį, nubrėžti reikiamas bendravimo su 

klientu ribas, išlaikyti pusiausvyrą tarp draugiškumo ir profesinio bendravimo. Prieraišumu grįsti 

santykiai su klientais suteikia studentams vidinio džiaugsmo ir pasitenkinimo prisidėjus prie klientų 

gerovės. 

Bendraudami su klientais, praktikantai atpažįsta ir ugdosi asmenines savybes: „...išmokau užmegzti 

su jais ryšį, supratau, kad tam labai padeda nuoširdumas, šypsena, supratimas...“ (R37). Nauja santykių 

su klientais patirtis padeda studentams atpažinti savo trūkumus ir su jais kovoti:  

„...pagrindinis profesinis sunkumas, su kuriuo teko susidurti, tai individo priėmimas toks, 

koks jis yra. Paprastai gyvenime visuomet atsirenku, su kuo man malonu bendrauti ir ko net 

matyti nesinori, o atliekant praktiką teko persilaužti, daug galvoti, nusiteikti ir galiausiai 

priimti asmenį su visais jo pliusais ir minusais...“ (R22). 

Artimas bendravimas su klientais kelia praktikantams tam tikrų iššūkių: būti empatiškam ir kartu 

sugebėti atsitraukti nuo klientų problemų. Dirbant su neigiamos gyvenimo patirties ir įvairių sunkumų 

turinčiais klientais, studentams sudėtinga atsiriboti nuo jų problemų, neperimti jų iš klientų:  

„...iš pradžių (pirmąją praktikos savaitę) labai jautriai priimdavau viską, visas sužinotas 

problemas pasiimdavau namo ir vos galėjau užmigti, nes galvoje vien mintys: kaip man jam 

padėti, ką padaryti, kad būtų geriau...“ (R6). 

Tačiau ši patirtis yra vertinga: studentai mokosi atsitraukti nuo klientų problemų, suvokti, kad tai – 

sunkus darbas.  

Ne visi studentų santykiai su klientais yra draugiški ir šilti. Praktikantai susiduria ir su klientų 

priešiškumu, ypač praktikos pradžioje, kol klientai dar nepasitiki studentais ir nenori jiems atsiverti: „...ne 

su visais klientais buvo paprasta bendrauti, kai kurie buvo priešiškai nusiteikę mano atžvilgiu ir nebuvo 

linkę kalbėtis apie savo problemas...“ (R25). Praktikos metu studentai gali patirti klientų smurtą ir matyti 

įvairias jo apraiškas:  

„...ir tas smurtas visur. Tiek pačių globotinių prieš save pačius, tiek vienų prieš kitus, tiek 

prieš darbuotojus, tiek ir pačių darbuotojų prieš globotinius. Kartais pasijusdavau kaip 

kokioje karo zonoje“ (R42).  

Lankydamiesi klientų namuose, studentai gali susidurti su baugia aplinka ir priešiškai nusiteikusiais 

klientais: 

„...aplink lakstė trys benamiai šunys, kurie nebuvo labai draugiškai nusiteikę /.../. Vien ta 

aplinka mane baugino – tvyrojo baisiai nemalonus kvapas, nutrupėjusios sienos, vaikai 

gliaudė saulėgrąžas tiesiog laiptinėje, einant laiptais link buto vos neįlipau į kažkokią kraujo 

balą /.../. Atidariusio vyro išvaizda mane šokiravo, sekundei praradau kalbos dovaną, 

atidaręs duris vyras buvo nuogas, veidas neaiškiai taukuotas, murzinas. Pamatęs mane greit 

uždarė duris ir už kelių sekundžių atidarė jau šiek tiek prisidengęs. Paklausus jo 

informacijos apie vaikus, jis tiesiog atsakė, kad nieko nežino, nieko nepažįsta ir užtrenkė 

duris...“ (R9). 

Ši nauja socialinių situacijų patirtis leidžia studentams suvokti socialinio darbo ypatumus, geriau 

pažinti pasirinktos profesijos specifiką. Tai skatina studentus atpažinti savo reakcijas, kylančius jausmus 

ir moko tinkamai elgtis ateityje patekus panašias situacijas. 

Visą bendravimo su klientais patirtį studentai vertina kaip mokymosi ir tobulėjimo procesą. 

Praktikos metu jie stengiasi padėti savo klientams ir suvokia, kad klientai taip pat padeda jiems tobulėti ir 

augti: „...padariau išvadą, kad mes abipusiai padėjom viena kitai...“ (R6). 

Studentai mokosi ir iš santykių su praktikos įstaigos darbuotojais. Draugiški praktikantų santykiai 

su darbuotojais, jaučiama parama, pagarba ir supratimas skatina atsiduoti profesinei veiklai. Darbuotojų 

bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi padeda siekti profesinio studentų tobulėjimo: 



  

 13 

„...daug naudingos patirties buvo galima pasisemti iš vaikų dienos centre dirbančių 

socialinių darbuotojų. Jos noriai dalindavosi savo patirtimi, kaip elgtis esant vienai ar kitai 

situacijai...“ (R32). 

Šilti santykiai su darbuotojais didina studentų motyvaciją dirbti, skatina atsiskleisti asmenines 

savybes: „...geranoriški tarpusavio santykiai suteikė stimulą ne tik rodyti iniciatyvą, kūrybingumą, bet ir 

teikė motyvaciją kasdieną eiti į praktikos vietą...“ (R21). Darbuotojai negaili studentams praktinių 

patarimų, skatina juos nenuleisti rankų kilus sunkumams, drąsina siekti profesinių tikslų. 

Vis dėlto ne visi studentų ir darbuotojų tarpusavio santykiai (ir ne visada) būna draugiški ir šilti. 

Praktikantai patiria ir darbuotojų priešiškumą: „...tik pradėjusi atlikinėti praktiką, visų pirma susidūriau 

su pašalietės problema. Buvau pristatyta mergaitėms kaip „naujoji auklytė“...“ (R37). Studentai gali 

nesulaukti iš darbuotojų patarimų, paramos, dalijimosi profesine patirtimi. Darbuotojų priešiškumas ir 

vengimas bendradarbiauti apsunkina studentų mokymąsi: jie pajunta nusivylimą tiek profesine aplinka, 

tiek savimi: 

„...ir šiaip buvo toks nusivylimas, kai praktikos vadovė ten kažkokius dalykus aptardavo 

tiktai su socialinio darbo padėjėjais, bet man nė žodžio nepasakodavo, kas, kaip. Ir vieną 

kartą buvo susirinkimas dėl vieno globotinio elgesio ir ką su juo daryti, tai buvo pakviestas 

įstaigos direktorius, vyr. soc. darbuotoja, mano praktikos vadovė, visi 6 tame skyriuje 

dirbantys soc. darbuotojo padėjėjai, bet manęs nesikvietė, likau prižiūrėti grupėse 

globotinių. Tai tada galvojau, ką čia galiu išmokti?“ (R42). 

Studentai praktikos metu gali patirti profesinį perdegimą, pasireiškiantį vidine sumaištimi, 

menkavertiškumo jausmu, noru greičiau baigti praktiką, situacijos nevaldymu, rutinos atsiradimu, apatija, 

nuolatine įtampa ir nuovargiu: „...tikrai negali dirbti tokioje sferoje, į kurią eini sukandęs dantis ir vien 

dėlto, kad reikia...“ (R42). Vis dėlto emociškai sunki patirtis prisideda prie studentų asmeninio augimo. 

Jie pradeda suprasti, kad reikia mokytis atsiriboti nuo klientų sunkumų, kad nėra pajėgūs išspręsti visų 

problemų. Studentai suvokia, kad reikia susitaikyti su profesiniu ribotumu, mokytis išlaikyti pusiausvyrą 

tarp draugiško ir profesinio bendravimo su klientais ir darbuotojais. 

Studentai mokosi ne tik tiesiogiai bendraudami su klientais ar darbuotojais, bet ir stebėdami 

darbuotojų ir klientų bei pačių darbuotojų tarpusavio santykius: 

„...stebėjau bendravimą, bandžiau suprasti darbo specifiką, taip ugdžiau savo kritišką 

mąstymą pastebėdama geras idėjas, tai, kas, mano manymu, gali būti keičiama. Supratau 

savo pareigas, dirbant buvo tiesiog būtina suvokti, kokioje vietoje esu šioje organizacijoje, ir 

suprasti ką čia veikiu ir kodėl reikia elgtis vienaip arba kitaip...“ (R40). 

Studentai mokosi reflektuodami praktikos metu įgytą tarpasmeninių santykių patirtį. Jie suvokia 

praktiką kaip laiką, kai bendraudami su klientais ir darbuotojais galėjo įprasminti, išbandyti save patekus į 

naujas, nepažįstamas situacijas. Tarpasmeninių santykių patirčių reflektavimas padeda studentams 

atpažinti savo pranašumus ir trūkumus, veikiančias bendraujant tiek su klientais, tiek su darbuotojais. 

Praktikantai, kurdami skirtingus santykius, įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir ugdo praktinius gebėjimus 

(„...atliekant praktiką socialinės globos namuose, teko praktiškai paragauti socialinio darbuotojo 

,,duonos“...“ (R18)), vyksta jų asmeninis augimas. Visa ši mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtis 

veda studentus link gilesnio savęs – kaip asmenybės ir būsimo socialinio darbuotojo – pažinimo. 

 

Diskusija 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinio darbo studentai profesinės praktikos metu mokosi iš 

įvairių santykių su klientais. Praktikantai, bendraudami su klientais, mokosi užmegzti su jais sėkmingus 

santykius, planuoti socialinės pagalbos procesą, numatyti veiklos metodus, parengti klientą savipagalbai. 

Raudeliūnaitės (2010) ir Urdang (2010) nuomone, teigiami klientų ir studentų santykiai, grįsti 

draugiškumu, pasitikėjimu, pagarba, leidžia studentams geriau pažinti klientus, jų problemas ir poreikius, 

sėkmingai organizuoti pagalbą. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ne tik studentai padeda klientams, bet 

ir pastarieji yra studentų „mokytojai“. Praktikos metu formuojamas studento ir kliento tarpusavio 

prieraišumas. Ši nauja santykių patirtis atveria studentams puikias mokymosi galimybes. Esant artimiems, 

prieraišumu grįstiems tarpusavio santykiams, dalijamasi nuomone, pasaulėžiūra, kuriamas naujas 

suvokimas, keičiasi studentų nuostatos, įsitikinimai, vertybės. Studentai ugdosi asmenines savybes, 

atpažįsta savo pranašumus ir trūkumus, geriau pažįsta save ir socialinį darbą. Abipusio prieraišumo 

patirtis skatina studentus mokytis tinkamai nubrėžti bendravimo su klientais ribas, išlaikyti pusiausvyrą 

tarp draugiškumo ir profesinio bendravimo, būti empatiškiems, tačiau atsitraukti nuo klientų problemų. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai profesinės praktikos metu mokosi iš įvairių santykių su 

praktikos vadovais. Vanderwoerd ir kt. (2004), Eidukevičiūtė (2009) pabrėžia, kad praktikos vadovas turi 
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būti autoritetas, o tokie santykiai leidžia studentams tinkamai kurti santykius su klientais ir tapti 

pastariesiems autoritetu. Praktikos vadovas turi būti studentams profesinis modelis, tad jam tenka 

sudėtinga užduotis: organizuoti mokymosi procesą studentams taip, kad būtų sudarytos sąlygos jų 

profesiniam tobulėjimui. Mūsų tyrimo rezultatai leidžia apibrėžti sąlygas, būtinas efektyviam studentų 

mokymuisi įstaigoje. Praktikai svarbu vadovo emocinė parama studentams ir pagalba kuriant  sėkmingus 

tarpasmeninius santykius tiek su klientais, tiek su įstaigos darbuotojais. Su praktikos vadovu užmezgę 

draugiškus, šiltus, bendradarbiavimu ir emocine parama grįstus santykius, studentai gali sėkmingai 

mokytis ir reflektuoti įgytą patirtį. Raudeliūnaitė (2010) pabrėžia, kad bendravimas su praktikos vadovu 

yra studentų profesinės saviidentifikacijos pagrindas. Nuoširdus studento ir praktikos vadovo 

bendravimas yra būtina sąlyga mokymuisi – tai padeda studentams labiau pasitikėti savimi, jaustis 

saugiau.  

Tyrimu atskleista, kad socialinio darbo studentai praktikos metu mokosi iš santykių su įstaigos 

darbuotojais. Užmezgę artimus draugiškus santykius su darbuotojais, studentai įstaigoje jaučiasi saugūs, 

tai skatina juos mokytis. Atskleista, kad praktikos metu studentai patiria ir neigiamų santykių su praktikos 

vadovais, darbuotojais ar klientais. Vanderwoerd ir kt. (2004) teigimu, darbuotojų priešiškumas ir 

nedraugiškumas apsunkina studentų mokymąsi, jie nusivilia profesine aplinka. Mūsų tyrimo rezultatai 

parodė, kad nesėkmingi santykiai su organizacijos darbuotojais, praktikos vadovais ar klientais gali lemti 

studentų profesinį perdegimą; tačiau net ir neigiama santykių patirtis yra vertinga – iš jos mokomasi. Ši 

patirtis skatina studentus apmąstyti savo reakcijas ir emocijas, geriau pažinti save ir pasirinktąją profesiją. 

Studentai mokosi atsitraukti nuo klientų sunkumų, išlaikyti bendravimo su jais ir darbuotojais ribas, 

susitaikyti su savo profesiniu ribotumu. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad skirtingų santykių patirtis praktikos metu lemia studentų asmeninį 

tobulėjimą: kinta savęs suvokimas, ryšių su kitais asmenimis supratimas. Tačiau norėdami tai suvokti 

studentai turi reflektuoti ir konceptualizuoti savo santykių patirtį. Tam padeda refleksijų rašymas, 

praktikos stebėjimas. Busse (2009), Urdang (2010), Bay ir Macfarlane (2011) pabrėžia, kad studento 

asmeniniam ir profesinis augimui būtina turėti galimybę reflektuoti jausmus ir patirtį praktikos metu. 

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad naujos tarpasmeninių santykių patirties reflektavimas leidžia 

studentams permąstyti savo įsitikinimus, nuostatas, tikslus ir vertybes. Tai padeda geriau pažinti save, 

tobulėti, labiau pasitikėti savimi. 

 

Išvados 

Socialinio darbo studentų mokymasis iš tarpasmeninių santykių profesinės praktikos metu yra 

socialinė sąveika: skirtingų praktikos dalyvių dalijimasis žiniomis ir patirtimi. Praktikos metu kuriama 

unikali studentų santykių su klientais ir darbuotojais patirtis. Kuriamos ir transformuojamos studentų 

profesinės žinios, ugdomi socialiniam darbui reikalingi įgūdžiai. Tuo pat metu vyksta studentų 

įsitikinimų, nuostatų, prasmių ir vertybių kaita. Mokymasis iš skirtingų socialinių situacijų sukuria 

studentams puikias galimybes geriau pažinti save kaip asmenybę ir kaip būsimą socialinį darbuotoją. 

Įgytos santykių patirties įsisąmoninimas veda studentus link profesinio ir asmeninio tobulėjimo bei 

efektyvesnės profesinės veiklos. 
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LEARNING FROM INTERPERSONAL RELATIONSHIPS GAINED BY SOCIAL WORK 

STUDENTS: EXPERIENCE OF PROFESSIONAL PRACTICE  

 
Summary 

 

The article presents the results of a qualitative research study. The research aim was to reveal the experience 

of learning from interpersonal relationships gained by social work students in the course of their professional 

practice.  

Research participants comprised 53 final-year social work students from the Kolping University of Applied 

Sciences upon completion of their 3-month professional practice in various organizations providing social work 

services. Unstructured written reflection was used for the collection of data. Reflections were written by students on 

returning from their long-term practice during which they worked with specific social work cases. The data were 

analysed using the grounded theory method (Strauss & Corbin, 1990) which was applied in order to discover and 

generate clarifications of the phenomenon in question on the basis of subjective experiences of research participants. 

Open, axial and selective coding was performed.  

The research results revealed that in the course of their professional practice social work students undergo a 

unique experience of learning from interpersonal relationships. The learning experience is perceived as a social 

process during which students create and transform the experience acquired: skills, knowledge, beliefs, values, 

feelings, meanings and attitudes. During the practice social work students learn from different social situations in 

communication with clients and an organization’s employees by sharing their knowledge and experiences with 

them. The results showed that warm, interpersonal relationships based upon confidence and attachment between 

students and clients enable students to understand the problems of their clients better, to plan social assistance, to 

realize the specific nature of social work, and to know themselves better. Friendly, mutual relationships based on 

cooperation and respect between students and an organization’s employees construct a space for students’ effective 

learning in the course of their professional practice. The research revealed that reflection by social work students 

enabled them to describe, analyze and evaluate their thoughts, beliefs, feelings, and actions; and that the learning 

experience acquired is necessary in the practice. The experience realized in the course of reflection leads to learning, 

and this learning proceeds to students’ personal and professional improvement. 

The research results may contribute to the improvement of organization of the practice for social work 

students. The results highlight the necessity of students’ reflecting on their practice experience, and of their need for 

supervision. 

Keywords: learning, relationship, social work, student. 
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AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ KOKYBĖ: AKADEMINIO PERSONALO 

KOMPETENTINGUMO UŽTIKRINIMO IŠŠŪKIAI 
 

Mantė Gasiūnaitė, Inga Juknytė-Petreikienė 
Mykolo Romerio universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje aptariamas akademinio personalo kompetentingumas, kaip kertinė, didelę reikšmę 

aukštojo mokslo studijų kokybei turinti dimensija. Analizuojami personalo kompetentingumą užtikrinantys 

mechanizmai, išryškinamos nacionalinės politikos kontekste, teisinėje aplinkoje egzistuojančios problemos, 

sąlygojančios aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą, jos sąlygų trūkumų priežastis. Kokybinio tyrimo rezultatai 

rodo, jog trūkumai esti nacionaliniame personalo kvalifikacijos ir kompetencijų reguliavime, personalo atrankoje ir 

motyvuojančios sistemos tapti dėstytoju nebuvime. 

Pagrindiniai žodžiai: aukštasis mokslas, studijų kokybės užtikrinimas, akademinis personalas, 

kompetentingumas, socialiniai dalininkai. 

 

Įvadas 

Studijų kokybės užtikrinimas yra prioritetinė aukštojo mokslo politikos ir vadybos sritis, 

svarbiausias pasitikėjimo Europos aukštuoju mokslu šaltinis (Bukarešto komunikatas, 2012). Tai sąlygoja 

poreikį formuoti efektyvią nacionalinę studijų kokybės užtikrinimo politiką, atliepiančią europinius 

politinius susitarimus. Viena iš esminių studijų kokybę užtikrinančių sąlygų, išskiriamų Lietuvos ir 

tarptautiniuose politiniuose susitarimuose (Bukarešto komunikatas, 2012; 2020 m. Europa, 2010; Lietuva 

2030, 2012;), yra aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumas. Todėl ši sąlyga gali būti 

apibūdinama, kaip nematerialus indėlio rodiklis, nusakantis sėkmingo studijų kokybės užtikrinimo 

proceso vykdymo prielaidas (Galkutė, 2008). 

Pasak Pivoro, Skaburskienės (2012), aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimas yra laikomas 

procesu, kuriuo socialiniai dalininkai yra užtikrinami, kad aukštasis mokslas atitinka laukiamus rezultatus 

arba minimalius nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais (MSĮ
1
, 2009; Formaliojo 

švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija, 2008), studijų kokybė suprantama, kaip nustatytų ir 

apibrėžtų reikalavimų, nuostatų laikymasis. Studijų kokybė turi atitikti visų suinteresuotų šalių poreikius, 

tad dėl reikalavimų studijų kokybei turėtų būti tariamasi su socialiniais dalininkais – studentais, 

darbdaviais, dėstytojais, kurių lūkesčius siekiama patenkinti, kompetentingais studijų kokybės ekspertais 

bei politikais, kurie savo ruožtu atsižvelgdami į socialinių dalininkų lūkesčius ir ekspertų siūlymus, 

priima nacionaliniame lygmenyje įteisinamus sprendimus. 

Mokslininkų atlikti tyrimai (MOSTA
2
, 2015; Rosa ir kt., 2012; Udam, Heidmets, 2013) parodė, 

kad kompetentingumo užtikrinimas būtinas studijų kokybei, tenkinančiai socialinių dalininkų poreikius, 

palaikyti. Tačiau daugumoje tyrimų apie akademinio personalo kompetentingumo svarbą daugiausiai yra 

kalbama institucinio lygmens kontekste, stokojama tyrimų, išryškinančių akademinio personalo 

kompetentingumo problematiką nacionalinės aukštojo mokslo politikos ir vadybos lygmenyje. 

2014 m. atliktu tyrimu (Gasiūnaitė, 2014) vertintas esamas Lietuvos studijų kokybės užtikrinimo 

politikos modelio tinkamumas, siekiant užtikrinti studijų kokybę. Modelis suprojektuotas remiantis CIIP 

metodika (Vaicekauskienė, 2007; Stufflebeam, 2002), sudaryta iš konteksto (angl. C – context), indėlių 

(angl. I – input), procesų (angl. P - process) ir produktų (angl. P – product) elementų. Šiame straipsnyje 

aptariamas vienas iš indėlio elementų – akademinio personalo kompetentingumas, kaip svarbi kokybės 

užtikrinimo prielaida ir pristatomi šio elemento tyrimo rezultatai. 

Įgyvendinant į studentą orientuotas studijas, kurios pastaruoju metu yra aktualizuojamos 

tarptautiniuose politiniuose susitarimuose (Leveno ir Naujojo Luveno komunikatas, 2009; Bukarešto 

komunikatas, 2012; ir kt.), mokslininkų darbuose (Sajienė, Tamulienė, 2012; Milišiūnaitė ir kt., 2011; 

Peilakauskaitė, Varanauskas, 2011; Kohont, Nadoh Bergoč, 2009; Galkutė, 2008) iš dėstytojo tikimasi 

partnerio ir koordinatoriaus / organizatoriaus vaidmens. Šiam studijų programų pertvarkos tikslui, 

paremtam novatoriškais dėstymo / studijavimo metodais realizuoti, itin svarbi yra ne tik dėstytojų 

atitinkamos srities kvalifikacija, bet ir gebėjimai parinkti ir taikyti įvairius mokymo(-osi), vertinimo 

metodus, sudaryti platų savarankiško mokymosi galimybių pasirinkimą. 

Lietuvoje atlikti tyrimai (Studijų kokybė: suinteresuotų šalių požiūris, 2015; Tendencijos 

aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012) rodo, jog studentai dėstytojus ir dėstymą vertina 

                                                 
1
 Mokslo ir studijų įstatymas 

2
 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 
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vidutiniškai, absolventai apie dėstytojų kvalifikaciją atsiliepia prasčiausiai iš visos akademinės 

bendruomenės; darbdaviai yra nepatenkinti studentų ir absolventų kompetencijomis; aukštosiose 

mokyklose nėra užtikrinamos vienodos galimybės dėstytojams tobulinti kompetencijas; aukštosioms 

mokykloms suteikta teisė organizuoti akademinio personalo atranką, kuri priklauso nuo aukštosios 

mokyklos pasirinkimo galimybių ir finansinių išteklių, sudaro terpę problemoms dėl dėstytojų 

nekompetentingumo atsirasti, todėl formuluojami tyrimo klausimai: ar Lietuvos nacionaliniai politiniai 

aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo mechanizmai yra veiksmingi ir pakankamai užtikrina 

aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumą? Kokie yra nacionalinės aukštojo mokslo 

politikos ir vadybos trūkumai akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo atžvilgiu? 

Tyrimo objektas – aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimas. 

Tyrimo tikslas – įvertinti aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo 

tinkamumą, siekiant studijų kokybės, tenkinančios socialinių dalininkų lūkesčius ir poreikius. 

 

Akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo reikšmė studijų kokybei 

Aukštųjų mokyklų akademinis personalas ir jų turimos kompetencijos – tai indėlis ir sąlyga 

palaikanti studijų kokybės užtikrinimą. Tyrimai (Studijų kokybė: suinteresuotų šalių požiūris, 2015; Rosa 

ir kt., 2012; Udam, Heidmets, 2013) rodo, kad aukštojo mokslo kokybei gerinti kertinė sąlyga yra 

akademinio personalo darbo kokybė, gebėjimų ir kompetencijų plėtojimas, kitaip tariant, akademinio 

personalo kompetentingumas, kuris apibrėžiamas, kaip praktiniai gebėjimai integruotai ir tikslingai 

naudoti turimas ir įgyjamas žinias, mokėjimus, vertybes ir požiūrius įvairiose darbo situacijose, taip pat 

tobulėti profesiškai bei asmeniškai (Studijų terminų žodynas, SKVC
3
). MOSTA tyrimas (Studijų kokybė: 

suinteresuotų šalių požiūris, 2015) rodo, jog labiausiai studijų kokybę lemia dėstytojų darbo kokybė. 

Remiantis Udam, Heidmets (2013), akademinio personalo kompetentingumą, kaip vieną svarbiausių 

studijų kokybei, pažymi darbo rinkos ir vyriausybės atstovai. 

Bloxham (2012) teigimu, akademinio personalo kompetentingumo standartai yra nustatomi ir 

plėtojami per kokybės užtikrinimo sistemas ir priemones. Tačiau Rosa ir kt. (2012) Portugalijoje atliktas 

tyrimas, kuriame buvo apklaustas akademinis personalas atskleidė, jog kokybės užtikrinimo sistema 

neturi įtakos aukštojo mokslo institucijų akademinio personalo atrankos ir įdarbinimo kriterijų 

nustatymui. 

Lietuvoje bendri akademinio personalo kvalifikaciniai reikalavimai yra apibrėžti MSĮ (2009), taip 

pat yra numatyti rekomendacinio pobūdžio reikalavimai ESG
4
. Kitų akademinio personalo pareigybių 

reikalavimų ir kompetencijų lygio nustatymo klausimai yra palikti aukštųjų mokyklų autonomijai, todėl 

joms yra suteikta teisė savarankiškai atsirinkti tinkamus darbuotojus. 

Anot Sakalauskaitės (2009), nuo akademinio personalo kompetentingumo – didaktinės, studijų 

dalykų turinio tobulinimo ir mokslinės veiklos, priklauso kaip studentai vertina studijų kokybę. MOSTA 

tyrimas (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012) atskleidė, kad studentai 

studijų procesą laiko labai svarbiu studijų kokybės veiksniu, tačiau jį vertina tik vidutiniškai. 

Pasak Kohont, Nadoh Bergoč (2010), studento aktyvus dalyvavimas studijų procese padeda 

pasiekti sugebėjimą suvokiamas žinias įvertinti ir panaudoti praktiškai, tapti kompetentingais 

profesionalais specifiniame kontekste, patiems tobulėti, tobulinimosi procesą tęsti ir po studijų. Todėl čia 

itin aktualios yra į studentą orientuotos studijos, apie kurių plėtros svarbą buvo pradėta kalbėti jau Leveno 

ir Naujojo Luveno (2009) bei Bukarešto komunikatuose (2012). Pasak Peilakauskaitės, Varanausko 

(2011), nors į studentą orientuotų studijų centre atsiduria studentas ir jo aktyvus mokymasis bei 

sprendimų priėmimas pasirenkant modulius, studijų dalykus, dėstytojų rankose atsiduria galimybė 

užtikrinti kokybę būtent dėl to, kad jie kuria pasirinkimo galimybes ir atskleidžia studento pasirinkimo 

perspektyvas. Be to, Sajienės, Tamulienės (2012) atliktas tyrimas rodo, kad į studentą orientuotų studijų 

įgyvendinimas reikalauja keisti su tuo susijusių asmenų vertybių sistemą, įsitikinimus bei požiūrius. 

Milišiūnaitė ir kt. (2011) taip pat pritaria, kad studentai ir akademinis personalas patiria mąstymo ir 

veiklos kaitą, dėstytojas tuo pat metu tampa mokantysis ir besimokantysis. Taigi į studentą orientuotų 

studijų įgyvendinimas ypač sudėtingas yra dėstytojams, nes turi keistis jų vertybės, požiūriai ir studijų 

procese atliekamas vaidmuo. Daroma prielaida, kad tokiems pokyčiams realizuoti, akademinio personalo 

kompetencijų tobulinimo užtikrinimas yra būtinas, o tam įtakos turi ir pačių darbuotojų motyvacija 

tobulėti. 

                                                 
3
 Studijų kokybės vertinimo centras 

4
 Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės 
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Remiantis Peilakauskaite, Varanausku (2011), plėtojant į studentą orientuotas studijas dėstytojams 

tenka atlikti konsultanto, partnerio ir kt. vaidmenis. Taip pat ypatingai svarbu tampa jiems taikyti ir kurti 

modernius bei inovatyvius mokymo metodus, atitinkančius šios dienos situaciją ir aktualijas, ugdyti 

studentams reikiamas kompetencijas (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 

2012). Todėl pažymima ypač inovatyvios studijų didaktikos svarba, kuri skatina studento – aktyvaus 

mokymosi dalyvio iniciatyvą, mokymąsi savarankiškai, dėstytojo ir studento partnerystę ir kt. Tačiau 

MOSTA tyrimu (Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos, 2013) nustatyta, jog dėstytojai vis dar daugiau 

atlieka žinių ir informacijos teikėjo vaidmenį, o ne patarėjo ar partnerio. Taigi aukštosiose mokyklose dar 

vyrauja į dėstytoją orientuotos studijos. Todėl svarbu diegti vertinimo ir skatinimo sistemas, skirtas 

motyvuoti dėstytojus kurti ir taikyti inovatyvius, šiuolaikines studentų – būsimų darbuotojų reikmes 

atitinkančius mokymo metodus. 

Wahlen (2002) pažymi, kad nevienodas dėmesys yra teikiamas akademinio personalo tiriamosios 

veiklos ir pedagoginėms kompetencijoms. Autorius argumentuoja teigdamas, jog apdovanojimų už 

tyrimų nuopelnus yra žymiai daugiau, lyginant su atlygiu už puikų dėstymą. Skiriant laiką ir energiją 

pastarajam, jų lieka mažiau tyrimams atlikti, kurie reikalingi kompetencijoms kelti dėl aukštesnės darbo 

pozicijos ar atlygio. Autoriaus teigimu, akademinis personalas turi būti kompetentingas tiek atlikti 

mokslinius tyrimus, tiek gebėti dėstyti. Taip pat nemažiau svarbu sudaryti sąlygas akademiniam 

personalui mokytis, o kaip pagrindines to priežastis, įvardina drastišką studentų skaičiaus augimą, naujų 

informacinių technologijų revoliuciją. Tai iššūkis akademiniam personalui, sąlygojantis aukštojo mokslo 

pokyčius, naujų dėstymo ir studijavimo formų plėtrą ir kt. 

Taigi besikeičiantis dėstytojų vaidmuo reikalauja daugiau kūrybinio mąstymo ir laiko kuriant 

naujus mokymo (-osi) metodus, modulius, todėl aukštosios mokyklos privalo rasti būdų, kaip motyvuoti 

akademinį personalą skirti laiką tiems metodams ir moduliams kurti, įvertinti bei tobulinti (Sursock, 

Smidt, 2010). Pasak Quinn (2012), akademinį personalą tobulinti savo kompetencijas daugiau motyvuoja 

pragmatiški tikslai – siekis išlaikyti darbo vietą, pratęsti kadenciją, ar patenkinti politinius (nacionalinius 

ir institucijos) reikalavimus bei interesus, nei noras patiems ugdytis, tobulėti, kaip pedagogams. 

Žvelgiant į Lietuvos situaciją ir analizuojant veiksnius, skatinančius dėstytojus tobulinti savo 

kompetencijas, MOSTA tyrimas (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012) 

atskleidė, kad daugumai dėstytojų ypač svarbus atlyginimo priedas už pedagoginės veiklos pasiekimus. 

Tačiau sekantis įvardintas skatinamasis veiksnys – pokyčiai aukštosios mokyklos strategijoje, skiriant 

daugiau dėmesio studijų kokybei. 

 

Tyrimo metodologija 

Tyrimo imtis. Tyrimas buvo vykdytas remiantis kokybinio tyrimo strategija, naudojant ekspertinio 

vertinimo metodą – ekspertų interviu. Iš viso tyrime dalyvavo 9 ekspertai, kurie atstovauja šias aukštojo 

mokslo socialinių dalininkų grupes – studentų atstovai (iš LSS
5
), nacionalinės Bolonijos ekspertų grupės 

nariai, aukštojo mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų specialistai (iš ŠMM
6
, SKVC, 

MOSTA) bei darbdavių atstovai (iš LVDK
7
, VVDK

8
). Ekspertai, turintys specialių žinių apie aukštojo 

mokslo kokybės užtikrinimą, dėstymo aukštosiose mokyklose patirties, publikavę mokslinius straipsnius 

Lietuvos ir užsienio leidiniuose, užimantys vadovaujančias pareigas, išsakė savo požiūrius, nuomones, 

nuostatas tiriamo reiškinio atžvilgiu. 

Duomenų rinkimo būdas. Duomenys buvo renkami atliekant 8 individualius interviu, kurie truko 

vidutiniškai apie 45 min. Vienas interviu buvo vykdomas elektroniniu paštu – pateikus klausimyną ir 

raštu gavus atsakymus. 

Duomenų analizė. Įrašyti pokalbiai buvo transkribuoti remiantis kokybinio tyrimo transkripcijos 

taisyklėmis, užrašant pauzes, juoką ir kt. neverbalinę kalbą. Analizuojant tyrimo duomenis remtasi 

indukciniu žinių perteikimo būdu atskirus faktus ir įvykius sujungiant į visumą ir apibendrinant. Atliekant 

atvirą kodavimą pastabos ir pavadinimai buvo rašomi tekste jį skaitant. Po to, medžiaga buvo skaitoma 

vėl, ir bandoma apibūdinti visus turinio aspektus, kol iš gautų kodų buvo išgeneruojamos kategorijos ir 

subkategorijos, surandami ryšiai ir išskiriamos grupės (Elo, Kyngas, 2007). 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti naudotas pusiau struktūruoto interviu klausimynas. 

Ekspertams buvo užduotas klausimas, skirtas įvertinti indėlio (pagal CIPP metodiką) poveikį: kaip, Jūsų 
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6
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7
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manymu, Lietuvos studijų kokybės užtikrinimo sistemą liečiantys politiniai sprendimai ir teisinis 

reglamentavimas, užtikrina aukštųjų mokyklų personalo kvalifikaciją ir kompetencijas, siekiant studijų 

kokybės? 

Tyrimo etika. Tyrimas atliktas laikantis savanoriškumo, privatumo, anonimiškumo ir 

konfidencialumo principų. Tyrime dalyvavę ekspertai pristatomi užkoduotai – A1, A2 ir t.t. 

Tyrimo ribotumai. Siekta apklausti 11 ekspertų, tačiau apklausti 9. Apklausus visus ekspertus, būtų 

sudaryta galimybė geriau atspindėti aukštojo mokslo politiką įgyvendinančių ir formuojančių institucijų 

specialistų nuomonę apie Lietuvos studijų kokybės užtikrinimo politikos modelį. 

Apklausti ekspertai atstovauja tik Vilniaus miestą (šalies politinio, ekonominio, kultūrinio 

gyvenimo centrą). Kitų šalies miestų patyrusių ir aktyvių aukštųjų mokyklų, studentų ir darbdavių atstovų 

dalyvavimas tyrime leistų atspindėti visos Lietuvos aukštųjų mokyklų socialinių dalininkų atstovų 

požiūrius ir nuomones apie akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimą, siekiant geresnės 

studijų kokybės, nustatyti skirtumus ir panašumus tarp skirtingų Lietuvos regionų. 

Kokybinis tyrimas nereprezentuoja visos generalinės socialinių dalininkų visumos pozicijos, tyrimu 

atskleistos akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo problematikos dimensijos galėtų būti 

atskirai giliau tiriamos, atliekant kiekybinius tyrimus. 

 

Tyrimo rezultatai 
Analizuojant ekspertų vertinimus apie aukštųjų mokyklų personalo kompetentingumo užtikrinimą, 

išskirti trys probleminiai blokai, išskaidyti į smulkesnes subproblemas. 

Pirmoji problemų grupė – personalo kvalifikacijos ir kompetencijų reguliavimo aukštosiose 

mokyklose trūkumas, apima keturias subproblemas (žr. 1 lentelę). Remiantis studentų atstovų nuomone, 

išskirta studijų programas įgyvendinančiam personalui nustatytų reikalavimų problema, reiškianti, kad į 

studijų programą vykdančio personalo sąrašus kartais yra įtraukiami mokslinį laipsnį turintys žmonės, 

kurie prie studijų programų įgyvendinimo prisideda tik formaliai. Antra problema – dėstytojų 

pedagoginių kompetencijų reguliavimo ir vertinimo trūkumas – studentų atstovų argumentuojama, jog 

dėstytojų didaktinės kompetencijos aukštosiose mokyklose nėra vertinamos, o kuomet studentai 

anonimiškai įvertina dėstytojus, vertinimo rezultatai nėra skelbiami viešai, todėl egzistuoja grįžtamojo 

ryšio problema. Be to, šios problemos egzistavimą galimai pagrindžia neigiamas dėstytojų požiūris į jų 

vertinimą, išryškinantis požiūrio į studentų nuomonę problemą, kuomet dėstytojai nėra linkę būti 

vertinami studentų, nes mano, kad pastarieji nepakankamai kompetentingi ir negali to daryti. Taip pat 

kalbant ir apie dėstytojų vienas kito vertinimą – teikiamus patarimus, įžvelgiama nelygybė, kad 

vertinantysis yra aukštesnis ir geresnis už vertinamąjį. Tuo tarpu problema – skirtingas dėmesys ir 

požiūris į dėstytojų specialiųjų ir pedagoginių kompetencijų svarbą, pabrėžia darbdavių ir studentų 

nuomonių susikirtimą ir dėmesio sukoncentravimą į skirtingų kompetencijų svarbą. Darbdavių atstovai 

pažymi, jog dėstytojai neturi specialių praktinių žinių, ypač kalbant apie inžinerinius mokslus. Šiam 

požiūriui prieštarauja studentų atstovų pozicija, išryškinanti didelę pedagoginių kompetencijų, lyginant su 

specialiosiomis, svarbą. 

 
1 lentelė. Personalo kvalifikacijos ir kompetencijų reguliavimo aukštosiose mokyklose trūkumas 

Probleminės sritys Problemines sritis pagrindžiantys teiginiai
9
 

Studijų programas 

įgyvendinančiam 

personalui 

nustatyti 

reikalavimai 

(A6) <...> yra <...> bendrieji reikalavimai studijų programoms <...> po to jau yra kiekviena 

aukštoji mokykla <...> kaip jinai tą įgyvendina, <...> akcentuoja tam tikrus dalykus <...> tai 

ir <...> atsispindi sakysime kokybėje. 

(A1) <...> kai kur tiesiog tie žmonės yra vardai ir pavardės įrašyti į studijų programų 

vykdančių asmenų sąrašus tam, kad ištempt personalui iki to procentinio lygio, kurio reikia. 

Dėstytojų 

pedagoginių 

kompetencijų 

reguliavimo ir 

vertinimo 

trūkumas 

(A1) <...> pedagoginiu įgūdžius, sugebėjimą perteikti žinias įvairiais būdais ir na vis 

besikeičiančiai auditorijai <...> reguliavimo tokio <...> nežinau, kad būtų būtent dėstytojų 

sugebėjimas dėstyti. 

(A2) <...> vertinant didaktines kompetencijas <...> dėstytojui yra ypatingai svarbus 

grįžtamasis ryšys <...> to realiai nevyksta. Aukštoji mokykla realiai neviešina duomenų 

<...>. 

Neigiamas 

dėstytojų požiūris 

į jų vertinimą 

(A1) <...> tai sulaukė didžiulio pasipriešinimo <...> daug kur dėstytojai nėra linkę būti 

vertinami studentų, nes mato <...> hierarchiją labai aiškią <...> aš mokau studentus ir jie čia 

manęs nevertins. 

(A1) <...> kai tu esi vertinamas savo kolegos <...>. Jeigu mane vertina, vadinasi jisai už 
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Probleminės sritys Problemines sritis pagrindžiantys teiginiai
9
 

mane kažkuo geresnis <...>. 

Skirtingas 

dėmesys ir 

požiūris į 

dėstytojų 

specialiųjų ir 

pedagoginių 

kompetencijų 

svarbą 

(A8) <...> tie, kurie iš tikrųjų yra specialistai ir kurių žinios yra aktualios <...> jie tikrai 

neina dėstyti <...>. Tai kaip žmogus gali paruošt studentą, jei jisai gamykloje nėra buvęs. 

(A1) <...> nėra atskyrimo tarp pedagoginių kompetencijų ir specialybinių <...> jeigu mes 

pasižiūrėtumėm į išlaidas, kiek <...> išleidžia tų skirtų pinigėlių savęs ugdymuisi 

pedagoginės ir kiek toj specialioj sritį <...> tai matyt 80 – 90 procentų visų tų lėšų keliautų į 

būtent tą tokį specialybinį pasiruošimą ir konferencijas <...> žinių atnaujinimą, bet ne žinių, 

kaip dėstytojo atnaujinimą. 

(A2) <...> matuoja ar jisai yra parašęs <...> vieną straipsnį, ar tris straipsnius. <...> tai 

pripažinkim nėra visiškai iki galo teisybė renkantis dėstytoją. Mokslo darbuotoją, taip 

sutikčiau, bet dėstytoją, kuris turi dėstyti – klausimas. 

 

Tyrimu nustatyta kita problemų grupė – aukštosios mokyklos personalo atrankos problemos, 

susideda iš keturių subproblemų (žr. 2 lentelę). Remiantis Bolonijos ekspertų ir aukštojo mokslo politiką 

formuojančių ir įgyvendinančių institucijų specialistų požiūriu, išskirta sritis – valstybės vaidmens 

nebuvimas, atrenkant aukštųjų mokyklų personalą. Tai yra aukštųjų mokyklų autonomijos sritis, todėl jos 

šioje srityje turi laisvę. Tačiau vis tik pažymima, jog yra numatyti bendri reikalavimai, paliekant jų 

detalizavimo teisę aukštosioms mokykloms ir išskirta bendrųjų reikalavimų, nustatytų akademiniam 

personalui, praktinio realizavimo problema. Ši probleminė sritis, remiantis ekspertų interviu metu 

pareikštomis abejonėmis, atskleidžia, kad galimai ne visuomet yra laikomasi minėtų reikalavimų.  

 
2 lentelė. Aukštosios mokyklos personalo atrankos problemos 

Probleminės sritys Problemines sritis pagrindžiantys teiginiai
10

 

Valstybės vaidmens 

nebuvimas, 

atrenkant aukštųjų 

mokyklų personalą 

(A4) <...> kalbant apie aukštųjų mokyklų personalo kvalifikaciją ir kompetencijas <...> tai 

yra aukštųjų mokyklų autonomijos dalis <...>. 

(A7) <...> kurie ateis dėstyti, kurie dirbs administracijoj, jų kompetencijų lygis, tai 

valstybės vaidmens čia nėra. 

(A3) aukštosios mokyklos autonomija <...> atsirinkti personalą <...>. 

Bendrųjų 

reikalavimų, 

nustatytų 

akademiniam 

personalui, praktinio 

realizavimo 

problema 

(A3) <...> aukštojo mokslo įstatyme yra apibrėžta koks personalas gali dirbti, su kokiomis 

kvalifikacijomis ir kompetencijomis <...> mokyklose. <...> manau, kad reglamentavimo 

požiūriu, tai na čia viskas pakankamai gerai sutvarkyta. Jau vykdymo, va čia jau kita <...>. 

(A6) tam tikri minimalūs reikalavimai įstatyme <...> tam tikri reikalavimai yra įstatyminio 

lygio nustatyti <...>. Bet formalūs reikalavimai yra viena, realūs reikalavimai yra <...> 

įvairiai <...> praktikoj. 

Aukštosios mokyklos 

reikalavimų 

personalui 

nustatymo ir jo 

pasirinkimo 

problemos 

(A7) <...> autonomiškai vykdo <...> savo darbuotojų atranką <...>. Vadinas tai yra 

klausimas, kokius tikslus pati sau kelia aukštoji mokykla, ko ji nori. 

(A6) <...> pati aukštoji mokykla priimdama dėstytoją, jinai turi turėti savo tam tikras 

ambicijas ir nusistatyti reikalavimus. <...> nuo dėstytojo priklauso didžiąja dalimi studijų 

kokybės <...> lygis. 

(A6) Jeigu pretenduoja trys dėstytojai, tai gali rinktis <...> jeigu yra galimybė rinktis <...> 

jeigu nėra rinktis galimybės, kitas dalykas. <...> tai vėlgi aukštosios mokyklos jau 

kompetencijos dalykai atsirinkti geriausią. 

Reikalavimų 

aukštųjų mokyklų 

personalui  

nustatymo 

reglamentavimo 

problemos 

(A5) <...> iš vienos pusės didelė reglamentacija <...> apsaugo nuo tam tikrų negerų dalykų 

<...> bet lygiai taip pat apriboja gerus ir mes einam su didele reglamentacija <...> kažkur 

per vidurį <...> kuo reglamentacija mažėja <...> yra tikimybė, kad bus labai pasinaudota 

<...> kažkokie kiti tikslai bus siekiami, ne tie <...> visuomenės gerovės <...> aukštųjų 

misijos savo nebeatlikinės <...> ir lygiai taip pat tie, kurie dirbs sąžiningai <...> galės 

padaryti žymiai geriau. 

 

Tačiau tuomet kyla ir aukštosios mokyklos reikalavimų personalui nustatymo ir jo pasirinkimo 

problemos, kurias pažymi aukštojo mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovai 

teigdami, jog reikalavimų nusistatymas priklauso nuo pačios aukštosios mokyklos ambicijų ir sau keliamų 

tikslų. Dėstytojų pasirinkimą sąlygoja tai, ar yra galimybė pasirinkti tinkamą specialistą, ar renkamasi tik 

iš to, kas tuo metu pretenduoja į tą vietą. Nelieka nepastebėtos ir reikalavimų aukštųjų mokyklų 

personalui nustatymo reglamentavimo problemos, nusakančios galimą neigiamą įtaką tiek dėl per menko, 

tiek dėl detalaus teisinio reglamentavimo, todėl mažesnė reglamentacija bus veiksminga tik tuomet, jei 
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aukštosios mokyklos sąžiningai sieks studijų kokybės ir pasinaudos suteikta galimybe pasirinkti 

atitinkamą personalą. 
Trečiasis problemų blokas – motyvuojančios sistemos tapti dėstytoju trūkumai, susideda iš trijų 

subproblemų, kurios išskirtos remiantis darbdavių atstovų požiūriais (žr. 3 lentelę). Motyvacijos priemonių 

specialistams dirbti aukštosiose mokyklose poreikio problema atspindi išorinės (finansinės) ir vidinės (moralinės) 

motyvacijos skatinimo priemonių nebuvimą. Tai tiesiogiai koreliuoja su aukštosiose mokyklose nepatrauklių darbo 

vietų akademiniam darbui egzistavimu. Tuo tarpu leidimo užsiimti tam tikra ūkine – komercine veikla, tik turint 

mokslinį laipsnį sistemos nebuvimo problema yra grindžiama tuo, jog Lietuvoje trūksta apribojimų gauti licenciją 

verstis veikla, kol žmogus neįgyja tam tikro mokslinio laipsnio. Todėl nėra priežasčių, dėl kurių ne aukštojo mokslo 

sektoriuje dirbantys asmenys norėtų studijuoti trečiojoje pakopoje ir vykdant mokslinius tyrimus bei dėstant įnešti 

savo indėlį  į studijų kokybės užtikrinimą. Dar viena, įmonių ir aukštųjų mokyklų suinteresuotumo bendradarbiauti 

dėl specialistų dėstymo aukštojoje mokykloje poreikio problema, yra susijusi su interesų nesuderinimu tarp įmonių ir 

aukštųjų mokyklų, dėl ko įmonės nemato prasmės siųsti savo specialistų dėstyti į aukštąsias mokyklas. Tačiau ir 

pačios aukštosios mokyklos nejaučia poreikio bendradarbiauti ir tartis su verslu dėl specialistų galimybės dėstyti. 

 

3 lentelė. Motyvuojančios sistemos tapti dėstytoju trūkumai 

Probleminės sritys Problemines sritis pagrindžiantys teiginiai
11

 

Motyvacijos priemonių 

poreikis specialistams 

dirbti aukštosiose 

mokyklose 

(A8) <...> mes apskritai Lietuvoj neturim motyvuojančios sistemos tapti dėstytoju. 

<...> jam niekas nepasiūlys net arti to atlyginimo, kokį jisai uždirba versle <...>.  

(A4) Jeigu mes turėtume geriau finansuojamą aukštąjį mokslą, tai būtų tos 

patrauklesnės vietos ir <...> kvalifikacijos ko gero būtų aukštesnės dėstytojų. 

(A9) <...> nėra vertinami pagal pasiektus rezultatus šioje srityje nei morališkai, nei 

finansiškai. 

Leidimo užsiimti tam tikra 

ūkine – komercine veikla, 

tik turint mokslinį laipsnį 

sistemos nebuvimas 

(A8) Užsienyje <...> žmogus <...> licencijos verstis ta savo veikla negali <...> kol 

<...> neturi tam tikro mokslinio laipsnio <...> Lietuvoj tokių apribojimų neturim, 

vadinasi tos motyvacijos tam gamybininkui ateiti dirbti į aukštąją mokyklą, kaip 

žmogui nėra. 

Įmonių ir aukštųjų 

mokyklų suinteresuotumo 

bendradarbiauti dėl 

specialistų dėstymo 

aukštojoje mokykloje 

poreikis 

(A8) <...> įmonė <...> į tą programą žvilgtelėjus jau pasako, kad jinai yra niekam 

nereikalinga <...> tai <...> kodėl ta įmonė turėtų siųsti savo žmogų, kad mokytų 

pagal tą programą, kuri įmonei nereikalinga? 

(A8) <...> aukštosios mokyklos <...> nėra suinteresuotos dar šiai dienai dirbti su 

verslu, <...>  jos kol kas ekonomiškai puikiausiai išsilaiko be šito. 

 

Analizuojant ekspertų požiūrius apie aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumo 

užtikrinimą, jį liečiančius politinius sprendimus ir teisinį reglamentavimą, išryškėjo, jog didžioji dalis 

ekspertų vis tik linkę patvirtinti, kad politiniai sprendimai, Lietuvos ir tarptautiniai teisiniai dokumentai 

yra tinkami, o reglamentavimas yra pakankamas, jo nereikėtų didinti. Tačiau Bolonijos ekspertai ir 

darbdavių atstovai labiausiai įžvelgia motyvacinės sistemos būti dėstytoju trūkumus, kurie galimai daro 

neigiamą įtaką personalo kompetentingumo užtikrinimui. 

Tyrimu atskleidus aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo 

problematiką galima teigti, kad išryškėjo  tobulintinos sritys, darančios įtaką personalo kompetentingumo 

užtikrinimui, kurios savo ruožtu veikia studijų kokybę. Kalbant apie personalo kompetencijas, ekspertų 

vertinimai pasiskirstė skirtingai. Požiūriai nesutapo daugiau nei dviejų socialinių dalininkų grupių 

atstovų: pirma problemų grupė išskirta tik iš studentų ir darbdavių atstovų vertinimų, antra grupė – iš 

aukštojo mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų specialistų ir Bolonijos ekspertų 

grupės atstovų, o trečioji  – iš Bolonijos ekspertų ir darbdavių atstovų nuomonių. Tai rodo, jog politiką 

formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovų požiūriai nesutampa su darbdavių ir studentų atstovų 

požiūriais. 

 

Diskusija 

Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausios su akademinio personalo kompetentingumo, kaip kokybės 

užtikrinimo prielaidos, dimensijos yra susijusios su akademinio personalo dalykinių ir pedagoginių 

kompetencijų reglamentavimu ir kriterine atranka akademiniam darbui bei asmenų išorine ir vidine 

motyvacija dirbti aukštojoje mokykloje. 

Analizuojant veiksnius, padedančius užtikrinti studijų kokybę, išryškėja dėstytojų didaktinių 

kompetencijų svarba. Remiantis MOSTA tyrimu (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių 
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požiūriai, 2012), trečdalis (28 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nurodė, kad studijų 

didaktikai sistemiškai skiriama dėmesio tik tam tikrais atvejais ir net 2 proc. darbuotojų nurodė, kad 

tinkamas dėmesys studijų didaktikai iš viso neskiriamas. Tuo tarpu interviu su ekspertais atskleidė, kad 

aukštosiose mokyklose nėra apibrėžta dėstytojų pedagoginėms kompetencijoms keliamų reikalavimų ir 

atitinkamo jų vertinimo bei stebėsenos. Taigi šių tyrimų rezultatai koreliuoja pagrįsdami, kad aukštosiose 

mokyklose, kuriose skiriamas nepakankamas dėmesys studijų didaktikai, galimai nėra vertinamos ir 

dėstytojų didaktinės kompetencijos. 

Mūsų tyrimu gauti ekspertų – studentų atstovų vertinimai rodo, kad Lietuvoje pedagoginių 

kompetencijų ugdymui yra skiriamas nepakankamas dėmesys, kalbant apie tos srities žinių atnaujinimą. 

Tai susišaukia su MOSTA tyrimo (Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos, 2013) rezultatais, jog studentai 

dėstymą ir dėstytojus vertina 7,2 balo iš 10, t. y. – patenkinamai, nors šį aspektą studentai išskyrė, kaip 

vieną svarbiausių studijų kokybės veiksnių. Tai taip pat atliepia ir Wahlen (2002) pastebėjimą, jog 

paprastai aukštajame moksle didesnis dėmesys yra skiriamas akademinio personalo tiriamosios veiklos 

kompetencijoms, nei pedagoginėms. Tai patvirtina, kad Lietuvoje nėra pakankamai aktualizuojamas 

dėstytojų pedagoginis kompetentingumas, jo vertinimas, tobulinimas. 

Kalbant apie akademinio personalo motyvavimo sistemą, Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai 

(Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012; Quinn, 2012; Rosa ir kt., 2012), 

analizavę dėstytojų kompetentingumo tobulinimo skatinimo priemones, kaip labiausiai skatinančias 

tobulėti, išskyrė – atlyginimo priedą už pedagoginės veiklos pasiekimus ir akademinį pripažinimą. Tačiau 

MOSTA tyrimas (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai) atskleidė, jog pusė 

dėstytojų nejaučia, kad yra skatinami už pedagoginės veiklos rezultatus. Tuo tarpu šio tyrimo ekspertų 

teigimu, apskritai trūksta motyvavimo priemonių (finansinių ir moralinių) specialistams dirbti aukštosiose 

mokyklose. Taip pat motyvacinių priemonių nebuvimas galimai sąlygoja nepakankamą dėmesio skyrimą 

pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimui. Taigi tyrimų rezultatai suponuoja, kad finansinės 

motyvacinės priemonės yra labai svarbios, tačiau pastebimas jų trūkumas, lemia akademinio darbo vietų 

aukštosiose mokyklose nepatrauklumą. 

Mokslinių tyrimų apie aukštųjų mokyklų akademinio personalo atrankos, kompetencijų 

reguliavimo aukštosiose mokyklose problemas ribotumas ir šių aspektų užčiuopimas šiame tyrime, 

parodo jo skirtingumą nuo kitų tyrimų. Šios atrastos žinios gali būti svarbios nacionalinei AM politikai ir 

vadybai studijų kokybės užtikrinimo srityje mokslininkams toliau gilinantis į identifikuotas problemines 

sritis ir teikiant rekomendacijas AM studijų kokybės užtikrinimo tobulinimui. Tuo tarpu AM politikos 

formuotojams ir įgyvendintojams, atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas, svarbu kurti įrodymais 

grįstą AM politiką priimant atitinkamus sprendimus, inicijuoti ir atlikti teisės aktų pataisas. Taip pat 

tyrimo rezultatai sudaro galimybę AM institucijoms atkreipti dėmesį į nacionaliniu mastu vyraujančias 

problemas ir tobulinti savo veiklą, siekiant pagerinti studijų kokybę.  

 

Išvados 

Aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumas yra identifikuojamas, kaip viena 

pagrindinių sąlygų ir neatskiriamų elementų, lemiančių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą. 

Akademinis personalas – aukštojo mokslo socialinių dalininkų grupė, suinteresuota studijų kokybe, o 

akademinio personalo kompetentingumu, kaip studijų kokybės sudedamąja dalimi, turi būti patenkinti kiti 

aukštojo mokslo socialiniai dalininkai. Studijų kokybė atspindi aukštųjų mokyklų gebėjimą atsirinkti 

akademinį personalą, pasižymintį tinkamomis kompetencijomis. Siekiant geresnės aukštojo mokslo 

studijų kokybės, įgyvendinant į studentą orientuotas studijas, būtina palaikyti aukštą akademinio 

personalo pedagoginių, dalykinių ir tiriamosios veiklos kompetencijų lygį, skiriant vienodą dėmesį jų 

svarbai bei užtikrinti kompetencijų tobulinimo sąlygų sudarymą ir motyvavimo priemonių efektyvumą. 

Aukštųjų mokyklų akademinio personalo kompetentingumo užtikrinimo mechanizmai nėra 

pakankamai veiksmingi. Nors ši sritis yra minimaliai reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu ir 

aukštosioms mokykloms yra suteikta galimybė autonomiškai organizuoti specialistų atranką, tačiau jos 

turi prisiimti atsakomybę už studijų kokybę. Aukštosios mokyklos susiduria su sunkumais, kuriuos 

išspręsti pačios nėra pajėgios. Esant problemų ir trūkumų gausai personalo kompetentingumo užtikrinimo 

srityje, kyla pavojus studijų kokybės užtikrinimui ir gerinimui. Todėl reikalingi pokyčiai tiek teisiniu, tiek 

vadybiniu aspektais. Siekiant sumažinti didelės rizikos grėsmę, LR
12

 Vyriausybė, ŠMM, skiriant atskirą 

finansavimą, bei viešojo administravimo institucijos (SKVC, MOSTA), skiriant išskirtinį dėmesį 

vertinant aukštojo mokslo institucijas ir studijų programas, turėtų inicijuoti motyvavimo priemonių plėtrą 
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sukuriant patrauklias darbo vietas akademiniam personalui išsaugoti ir kompetentingiems specialistams iš 

kitų veiklos sektorių pritraukti bei siekti efektyvių rezultatų juos vertinant ir skatinant. Tuo tarpu 

aukštosioms mokykloms svarbu plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais dėl galimybės 

kompetentingiems specialistams dėstyti aukštosiose mokyklose, taip mažinant aukštųjų mokyklų atotrūkį 

nuo veiklos pasaulio inovacijų. Jei aukštojo mokslo politikoje ir vadyboje personalo kompetentingumo 

užtikrinimas bus pripažintas, kaip itin svarbus aspektas, bus išvengta didelės nekokybiško aukštojo 

mokslo rizikos. 
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QUALITY OF HIGHER EDUCATION: CHALLENGES FOR THE ASSURANCE OF ACADEMIC STAFF 

COMPETENCE 

 

Summary 

 

The competence of institutions of higher education (HEI) academic staff is one of the essential conditions to 

ensure the quality of the studies which are regulated by the Lithuanian and International policy agreements. A 

research carried out in Lithuania shows that students valuate the teachers and their teaching as average; employers 

are dissatisfied with the competencies of students and graduates; HEI do not guarantee equal opportunities for the 

teachers to improve their competences; HEI have the right to organize the selection of the academic staff and 

because it depends on the potentialities and financial resources of the high school, it creates the conditions for 

teachers’ incompetence problems to occur. All of these are preconditions for the problematic issue - whether the 

Lithuanian national policy mechanisms of higher education quality assurance are effective and sufficient enough to 

ensure the academic staff competence. The object of the investigation is the assurance of Lithuanian HEIs academic 

staff competence. The aim of the study is to evaluate the adequacy of the competence assurance of the academic 

staff in the Lithuanian HEI, while in pursue of such quality of studies that would satisfy the stakeholders’ needs and 

expectations. 

The empirical results of the research show that the limitations occur in the national regulation of staff 

qualifications and competence, in the selection of academic staff and in the absence of a motivating system to 

become a teacher. It is therefore concluded that the existing competence assurance mechanisms are not sufficiently 

effective. The fact that there are problems and shortcomings in the field of staff competence assurance, poses a risk 

for higher education quality assurance and improvement. Therefore, the changes in the legal and managerial aspects 

are required. The Government of the Republic of Lithuania, the Ministry of Education and Science, institutions of 

public administration (Centre for quality assessment in higher education, Research and higher education monitoring 

and analysis centre) should initiate the development of the measures of motivation by creating attractive jobs for 

academic staff to keep them and to attract qualified professionals from other sectors, at the same time seeking the 

most effective results in their assessment and promotion. It is very important for HEIs to develop cooperation with 

the social partners in order to recruit the most qualified experts for teaching at HEIs, thereby reducing the gap 

between HEIs and innovations of professional world. If academic staff competence assurance is recognized as a 

fundamental aspect of higher education policy and management, a high-risk of poor quality of higher education shall 

be minimized. 

Keywords: higher education, quality assurance of studies, academic staff, competence, stakeholders. 
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AUKŠTOJO MOKSLO DIDAKTIKOS KOMPETENCIJŲ  RAIŠKA 

DĖSTYTOJŲ VEIKLOS KONTEKSTE 

 
Birutė Jatkauskienė, Rūta Marija Andriekienė, Kęstutis Trakšelys 

Klaipėdos universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje analizuojama aktuali universitetui, kolegijai, visai  akademinei bendruomenei 

mokslinė problema: kaip reiškiasi aukštojo mokslo didaktikos kompetencijos realioje dėstytojų didaktinės veiklos 

praktikoje.  Remiantis kokybinio tyrimo duomenimis, atlikta analizė, ieškant atsakymų į pagrindinius probleminius 

tyrimo klausimus:  dėstytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose, reali didaktinės veiklos praktika,  dėstytojų veiklos, 

vaidmens, studentų mokymosi konceptualizavimas,   veiklos problemos, dėstytojų tęstinio mokymosi poreikiai 

(didaktiniai, dalykiniai, tyriminiai, vadybiniai ir kt.). Analizuojamas  aukštojo mokslo institucijos (universiteto, 

kolegijos) administracijos atstovų požiūris į dėstytojų didaktinės veiklos praktiką, pateikiami dėstytojų veiklos 

problemų sprendimų variantai, numatoma,  kokius aukštojo mokslo didaktikos, profesionalumo tobulinimo ir kt. 

mokslinių tyrimų  kryptis   būtų galima projektuoti, remiantis šiuo tyrimu.   

Pagrindiniai žodžiai: aukštojo mokslo didaktika, dėstytojai, reali dėstytojų praktika.   

 
Įvadas 

Temos aktualumas. Išaugęs Europos ir viso pasaulio šalių aukštojo mokslo konkurencingumas 

verčia universitetus, kolegijas rimtai ir atsakingai žvelgti ne tik į dėstytojų vykdomą mokslo tiriamąją, bet 

ir pedagoginę veiklą, kuri neatsiejama nuo aukštojo  mokslo didaktikos (toliau tekste AMD) ar 

andragogikos reikmių.  

Iš pradėjusių savo karjerą ir turinčių didelę patirtį dėstytojų visuomenė reikalauja to paties dalyko – 

profesinių ir meta profesinių (nesusijusių su jų dėstoma disciplina, pavyzdžiui, AMD) kompetencijų 

(Arreola, 2005). Tačiau realybėje tiesa yra tokia, kad šios dėstytojų meta kompetencijos (AMD 

kompetencijos) su gana retomis išimtimis dažniausiai įgyjamos realios akademinės veiklos metu. Meta 

kompetencijų įgijimas gali užtrukti metų metus, kaip dažniausiai ir būna, tačiau tuomet galima suabejoti 

dėstytojo profesionalumu, jo teikiamų paslaugų pagrindiniams klientams – studentams – kokybe. 

Paminėtina dar ir tai, kad ne visi akademinės bendruomenės nariai vienodai supranta savo vaidmenį ir 

misiją, kurie taip pat turi tendenciją nuolat keistis, vykstant spartiems visuomenės pokyčiams (Barone ir 

kt., 2011).  

Šiandieną jau sunku įtikinti save ir kitus tuo, kad AMD srities kompetencijos įgyjamos savaime, 

kaip tai buvo nuo seno įprasta ir savaime suprantama bei priimtina visame dėstytojų veiklos lauke. Sunku 

patikėti ir tuo, kad kiekvienas produktyviai dirbantis mokslininkas ir savos disciplinos ekspertas be AMD 

pasirengimo gali tapti profesionaliu dėstytoju, pedagoginėje veikloje naudojančiu ne tik viduramžių 

universiteto lektoriams būdingus lectio ir disputatio didaktinius metodus (Jatkauskienė ir kt., 2013). 

Vadinasi, viena iš priežasčių, kuri skatina gilintis AMD problematiką – tai universiteto dėstytojų 

profesionalizacijos klausimas.  

Visuomenėje plintant mokymosi visą gyvenimą nuostatai, kasmet aukštojo mokslo institucijas 

(universitetus, kolegijas, jų tęstinių studijų padalinius ir kt.) papildo vyresni nei  18 metų amžiaus 

asmenys, turintys mokymosi, profesinės ir gyvenimo patirties. Vadinasi,  dažnai dėstytojams tenka dirbti 

su įvairaus amžiaus, patirties suaugusiais besimokančiais asmenimis, taikant andragoginę prieigą. 

Suaugusio besimokančio asmens atsiradimas universiteto, kolegijos auditorijoje, reikalauja tokios 

andragoginės prieigos išmanymo bei taikymo, kuri akcentuotų teigiamus besimokančių asmenų veiklos, 

elgsenos, žinių ar gebėjimų pokyčius. 

Tačiau Lietuvoje  nepakanka dėstytojų, kurie būtų įgiję andragogikos  ar AMD žinių bei 

kompetencijų. Todėl andragogika šia prasme  tampa tikru iššūkiu dėstytojo veiklai (Fanghanel ir kt., 

2007), o tuo pačiu ir aukštajam mokslui, nes dėstytojų andragogikos ar AMD  srities kompetencijos yra 

vienas iš pagrindinių veiksnių, galinčių turėti teigiamos  įtakos dėstytojų profesionalumui, studentų 

mokymosi rezultatams, studijų kokybei.   

Tyrimo metu buvo laikomasi tokios metodologinės nuostatos: aukštojo mokslo didaktika yra 

andragogikos mokslo ir praktikos sritis, analizuojanti didaktinę dėstytojo ir studentų mokymosi veiklą 

(Yoshimoto irk t., 2007).  

 Šis kokybinis tyrimas remiasi autorių atliktais Klaipėdos universitete tyrimų (Jatkauskienė ir kt., 

2013 (a) ;  2013 (b) 2012)  rezultatais. Pastarieji tapo  paskata pradėti detalesnius dėstytojų didaktinės 

veiklos, profesionalumo tobulinimo tyrimus.  
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Universiteto dėstytojų didaktinė veikla moksliniuose tyrimuose analizuojama taikant įvairias  

analizės prieigas, pavyzdžiui, orientuotas į dėstytoją ir informacijos perteikimą (Kember ir kt., 2000), į 

studentą ir mokymąsi, mokymosi palengvinimą (Pike ir kt., 2001), į dėstytoją ir didaktinį turinį bei 

tardiscipliniškumą  (Colet, 2002), į studijų rezultatus (Langevin 2002) ir kt. Tačiau tiek Lietuvoje, tiek 

kitose šalyse  vis dar pasigendama tyrimų, skirtų AMD ar andragogikos kompetencijų  raiškai dėstytojų 

veikloje  ir  šios srities dėstytojų profesionalumo tobulinimo reikmėms.  

Tai suponavo šio tyrimo mokslinę problemą: kaip reiškiasi  AMD srities kompetencijos realioje  

dėstytojų didaktinės veiklos praktikoje ir kokie yra šios srities kvalifikacijos tobulinimo  poreikiai?  

Šio tyrimo tikslas – atskleisti aukštojo mokslo didaktikos kompetencijų raišką dėstytojų realios 

praktikos bei profesinio tobulėjimo kontekste. Todėl buvo numatyti tokie probleminiai tyrimo klausimai: 

 kokia yra dėstytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose, reali didaktinės veiklos praktika? 

 kaip dėstytojai supranta savo veiklą, savo ir studentų vaidmenis? 

 koks yra dėstytojų požiūris į studentų mokymąsi?  

 kokie yra dėstytojų tęstinio mokymosi poreikiai (didaktiniai, dalykiniai, tyriminiai, vadybiniai ir 

kt.)? 

 koks yra universiteto administracijos atstovų požiūris į dėstytojų didaktinės veiklos praktiką, 

veiklos, vaidmens supratimą, studentų mokymąsi?  

 ar skiriasi dėstytojų didaktinės veiklos praktika atsižvelgiant į jų patirtį, amžių, užimamas 

pareigas, priklausomybę vienam ar kitam padaliniui (fakultetui, katedrai)? 

 kokiomis priemonėmis būtų galima spręsti iškilusias akademinės veiklos problemas, atliepti 

nustatytus tęstinio mokymosi poreikius? 

 kokius aukštojo mokslo didaktikos kompetencijų analizės, profesionalumo tobulinimo ir kt. 

mokslinių tyrimų  kryptis   būtų galima projektuoti, remiantis šiuo tyrimu?  

 

Tyrimo dizainas. Šiuo tyrimo dizainu nusakomas tyrimo projektavimas, konstravimas, pirminės 

informacijos rinkimo bei analizės metodų  pasirinkimas:  

 

 
1 pav. Tyrimo dizainas 

 
Tyrimo imtis sudaryta remiantis homogeninių atvejų atranka, nes dauguma dalyvių dirba 

dėstytojais pirmaeilėse pareigose universiteto ar kolegijos  bakalauro, magistro studijų programose. 

Manytina, kad tyrimo imtis (n=27) yra pakankama kokybiniam tyrimui, nes pasirinkta fenomenologinė 

tyrimo strategija. Tyrimo vidinio validumo siekta  taikant trianguliaciją (apklausa (n=27), interviu (n=27) 

bei grupės diskusija su administracijos atstovais (n=4), paskaitos stebėjimas (n=4)). Interviu su dėstytojais 

bei grupės diskusija su administracijos atstovais gali būti laikomas vienu iš tyrimo apribojimų, nes jų 

metu informantų atsakymai į klausimus galėjo priklausyti nuo tokių veiksnių:  siekiu būti socialiai 

teigiamai pripažintu  dėstytoju ar vadovu, per didelė/per maža savivertė, siekiant atskleisti dėstytojo 

veiklos, vaidmens supratimą ir kt. Tyrimo rezultatų patikimumas grindžiamas atliktu tyrimo auditu, 

Tyrimo dizainas 

 

1. Apklausa el.paštu ir  jos duomenų analizė  -  2014 m. lapkritis 

 2. Interviu su tyrimo dalyviais - 2014 -11-28 
 

3. Išanalizuoti ir apibendrinti interviu metu  gauti duomenys  
 

4. Grupės diskusija su tyrime dalyvavusiais administracijos atstovais   

5. Paskaitų stebėjimas  – 2014 m.  gruodis 

6. Parengta tyrimo ataskaita ir išvados – 2015 m. sausis 

 

7. Tyrimo auditas 
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revizuojant tyrimo duomenų rinkimo, interpretacijų, išvadų tarpusavio darną. Tyrimo auditą atliko 

Klaipėdos universiteto Andragogikos katedros dėstytojai (n=2). Tyrimo patikimumą atskleidžia ir validus  

tyrimo duomenų rinkimo instrumentas.  

Tyrimo duomenų rinkimo instrumentas (anketa) parengtas remiantis verifikuotu ir daugelyje 

šalių (Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, JAV ir kt.) validuotu specifinių klausimų rinkiniu  

(Trigwel, Prosser, 2004). Šis tyrimo duomenų rinkimo instrumentas skirtas išsiaiškinti universiteto 

dėstytojų požiūrį į jų akademinę veiklą, studentus, didaktinės veiklos būdus, praktiką bei  kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius. Prieš atsakant į klausimus, dėstytojų buvo paprašyta pasirinkti vieną kurį nors  

dėstomą pirmos ar antros studijų pakopos dalyką.  

Anketą sudaro kelios dalys: pirma dalis skirta demografinių duomenų analizei, o antra dalis - 

dėstytojų požiūriui į savo veiklą, studentus,   į didaktinės veiklos praktiką. Anketos pabaigoje pateikiami 

keli atviri klausimai, kurie labai svarbūs kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizei.  

Aiškios rekomendacijos tyrimo duomenų analizei, interpretavimui yra vienas iš tyrimo privalumų. 

Pastebėta, kad kokybinių tyrimų, skirtų veiklos  ar  individų vaidmens analizei, duomenų rinkimo metodai 

kartais tampa nepatikimais, nes informantai stengiasi atliepti tyrimo organizatoriaus projektuojamus 

atsakymus (Trigwell ir kt., 2004). Šio tyrimo atveju (apklausos el.paštu) galima teigti, kad tokios 

galimybės buvo išvengta, nes duomenų rinkimo metodika neleido numatyti „idealių“ atsakymų.  

Tyrimo duomenų analizė atlikta remiantis tų pačių autorių (Trigwel ir kt. 2004) metodika ir 

rekomendacijomis. Analizuojant tyrimo rezultatus, visi 16 anketos teiginių suskirstomi į dvi kategorijas 

pagal skirtingas analizės prieigas:  

1. Kategorija „Veikla, orientuota į konceptualius pokyčius ir į studentą“,  

 kur dėstytojo ketinimus (palengvinti mokymąsi, padėti studentui mokytis ir studijuoti) atspindi šie 

teiginiai: (5); (8);  (15) ; (16);   

 kur į studentą orientuotą didaktinės veiklos strategiją atspindi šie teiginiai: (3); (6); (9); (14);   

2. Kategorija „Veikla, orientuota į žinių perteikimą ir į dėstytoją“,  

 kur dėstytojo ketinimus (perteikti studentams informaciją, žinias) atspindi šie teiginiai: (2); (4); 

(11); (13);   

 kur į dėstytoją orientuotą didaktinės veiklos strategiją atspindi šie teiginiai: (1);  (7); (10);  (12).  

Tame pačiame instrumente t.y. jo pabaigoje patalpinti atviri klausimai, svarbūs kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių analizei, analizuojami atskirai.   

 Šis tyrimas remiasi  prielaida, kad tyrimo dalyvių atsakymai į anketos klausimus gali varijuoti 

priklausomai nuo informantų patirties, užimamų pareigų, dėstomų dalykų.  

 Tyrimas pradėtas 2014 lapkričio mėnesį, anketos (n=50) išplatintos el.paštu, gauta atsakymų (n= 

27), anketų grįžtamumas – 54 proc.  

Atliekant dėstytojų paskaitų stebėjimą, buvo numatyti tokie stebėjimo vienetai:  dėstytojo didaktinė 

veikla, taikytos didaktinės priemonės ir metodai, studentų-dėstytojų sąveika, darbo grupėse 

organizavimas ir kt. 

Tyrimo dalyviai. Apklausoje dalyvavo universiteto (n=16) ir kolegijos dėstytojai (n=11), dirbantys 

pagrindinėse pareigose (1-2 lentelės). 

 
1 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas (procentais) pagal  priklausymą universiteto, kolegijos padaliniams  

Socialinių mokslų fakultete – 8 Pedagogikos fakultete – 4 

Humanitarinių mokslų fakultete – 2 Tęstinių studijų institute – 3 

Sveikatos mokslų fakultete – 4 Kituose padaliniuose – 6  

 
2 lentelė. Informantų pasiskirstymas (procentais) pagal  darbo stažą, pareigas ir studijų pakopą 

Darbo stažas (metais)  (proc.): Pareigos  (proc.): Dėstomo dalyko priklausymas 

studijų pakopai (proc.) 

0-5 metai  - 0 proc.  profesorius  –  33,33 proc. pirmai –  70,37 proc. 

 6-10 metų –   29,62  proc. docentas  –  33,33 proc. antrai -  29,62 proc. 

 11-15 metų –  11,11 proc.  lektorius  –  20 proc. 

16-20 metų -  11,11 proc. asistentas  – 6,66 proc. 

 ≥ 20 metų –  48,14 proc. kita – 6,66 proc. 
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Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė 

Siekiant atsakyti į tyrimo klausimus: kokia yra dėstytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose reali 

didaktinės veiklos praktika, jų veiklos ir savo bei studentų vaidmens supratimas, požiūris į studentų 

mokymąsi,  buvo išanalizuoti tyrimo dalyvių atsakymai į anketos klausimus.   Suskaičiavus įverčių 

vidurkį, nustatyta, kad tyrime dalyvavę asmenys pasiskirstė į dvi kategorijas pagal didaktinės veiklos 

orientaciją: 
3 lentelė. Informantų kategorija pagal  didaktinės veiklos orientaciją 

Informantų kategorija pagal veiklos orientaciją Informantų 

skaičius 

Procentai 

1. Kategorija. Veikla, orientuota į konceptualius  veiklos pokyčius ir į studentą 10 29,62 proc. 

2. Kategorija. Veikla, orientuota į žinių perteikimą ir į dėstytoją 17 62,96 proc. 

 

Vadinasi, reali dėstytojų didaktinės veiklos praktika yra tokia: dėstytojų,  orientuojančių savo veiklą 

į konceptualius pokyčius ir į studentą yra žymiai mažiau (29,62 proc.) nei dėstytojų, orientuojančių savo 

veiklą į žinių perteikimą ir į dėstytoją (62,96 proc.). Ir dar vertėtų pasakyti, kad dauguma veiklos, 

orientuotos į konceptualius  veiklos pokyčius ir į studentą, pozicijų skiriasi tik vienu ar dviem įverčiais 

nuo veiklos, orientuotos į žinių perteikimą ir į dėstytoją. Tai rodo, kad riba tarp 1-os ir 2-ros kategorijos 

dėstytojų  yra gana trapi.   Palyginus pasiskirstymo į kategorijas gautus rezultatus pagal dėstytojų darbo 

stažą, pažymėtina tai, kad dėstytojų, orientuojančių savo veiklą į konceptualius veiklos pokyčius ir į 

studentą, darbo stažas yra didesnis nei 20 metų arba jis yra  nuo 16 iki 20 metų. Vadinasi, galima daryti 

prielaidą, kad aukštojo mokslo didaktikos kompetencijos įgyjamos akademinės patirties metu. Tačiau šio 

tyrimo atveju buvo neįmanoma nustatyti, kada jos  įgytos ir kada prasidėjo jų raiška. 

Užfiksuotas gana didelis skirtumas tarp dėstytojų, dirbančių kolegijose ir universitete. Dėstytojų, 

dirbančių universitete, veikla labiau orientuota į konceptualius pokyčius ir į studentą, t.y. iš visų tyrime 

dalyvavusių asmenų daugiau universiteto (82 proc.)  nei kolegijos dėstytojų priklauso pirmai kategorijai.  

  Analizuojant dėstytojų pasiskirstymą į skirtingas kategorijas pagal užimamas pareigas, galima 

teigti, kad  profesorių, lektorių veikla labiau orientuota į žinių perteikimą ir į dėstytoją nei į konceptualius 

veiklos pokyčius ir į studentą.   Užfiksuotas labai ryškus skirtumas tarp dirbančiųjų Klaipėdos 

universiteto  Tęstinių studijų institute Andragogikos katedroje bei kituose universiteto padaliniuose ar 

kolegijose (kituose padaliniuose daugiau dėstytojų, savo veiklą  orientuojančių į žinių perteikimą ir į 

dėstytoją). Vadinasi, yra stebimos sąsajos su andragogikos ar aukštojo mokslo didaktikos srities 

kompetencijomis. Iš šio tyrimo rezultatų sunku pasakyti, ar didaktinės veiklos orientacija galėjo būti 

kitokia, jei visi tyrimo dalyviai būtų dėstę antros studijų pakopos studentams, nes šio tyrimo atveju tik 

septyni dėstytojai nurodė, kad dirba su magistrantais, tačiau tik vienas iš jų pateko į pirmąją kategoriją 

(Veikla, orientuota į konceptualius pokyčius ir į studentą). O gal tai galėtų reikšti, kad dirbant su 

magistrantais reikia kitokių aukštojo mokslo didaktikos gebėjimų, didesnio pasirengimo paskaitoms, 

tyriminei veiklai, nei dirbant su bakalauro studijų studentais? Tokia prielaida jau yra pasitvirtinusi 

atliekant tyrimą Kvebeko universitete (Langevin, 2007). Jo metu nustatyta dar ir tai, kad dėstytojams, 

dirbantiems su magistrantais ir doktorantais, aktualesnė yra mokslinių tyrimų veiklos sritis, todėl jų 

pedagoginė veikla dažniausiai grindžiama intuityviai, o ne remiantis aukštojo mokslo didaktikos ar 

andragogikos žiniomis.   

Išsamiau paanalizavus tyrimo duomenis, nustatyta, kad dominuoja dėstytojai, savo veiklą 

suprantantys kaip informacijos, žinių perteikimą studentams, o ne kaip mokymosi, studijų palengvinimą. 

Tai patvirtina įverčių sumos palyginimas,  kai dėstytojo ketinimus (perteikti studentams informaciją, 

žinias) atspindi šie teiginiai: (2); (4); (11); (13) (įverčių suma -445)  ir  kai dėstytojo ketinimus 

(palengvinti mokymąsi, padėti studentui mokytis ir studijuoti) atspindi šie teiginiai: (5); (8);  (15) ; (16) 

(įverčių suma -382).   Šiuo atveju galima konstatuoti faktą, kad studentų vaidmuo studijų bei mokymosi 

procese yra suprantamas kaip pasyvaus veikėjo, informacijos priėmėjo, turinčio vienintelę pareigą – 

išmokti, atliekant savarankiškas užduotis ar įsisavinant disciplinos turinį.  Tačiau  šiandienos studentai 

noriai mokosi tik tuomet, kai jų mokymasis yra susietas su realia praktinės veiklos situacija, realių 

problemų sprendimu, teorinių žinių pritaikymu (Le Boterf, 2010).   

Interviu metu su įvairiose programose dirbančiais dėstytojais buvo pasidomėta, kaip pastarieji 

supranta studento ir dėstytojo vaidmenis. Daugumos nuomone, studentai yra labai skirtingi ne tik pagal 

priklausymą studijų pakopai  ar programai. Pirmos  ir antros pakopos studijų programų studentai 

susilaukė pakankamai aštrių pastabų iš tyrime dalyvavusių dėstytojų (4 lentelė).  
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Pagrindinių atliktos  

analizės temų klasteriai 

 
1.Pozityvi dėstytojų  

praktika 

 

 
2. Dėstytojų veiklos 

 problemos 

 

 
3.Dėstytojų  

poreikiai  

 

4 lentelė. Studentų ir dėstytojų vaidmuo dėstytojų požiūriu 

Tema Citata ir pagrindinis žodis in vivo ir  informanto kodas 

Studento 

vaidmuo ir 

savybės 

„Nori gauti įvertinimą, įdėję nedaug pastangų“ R10; „Patinka parastos, nereikalaujančios 

didelių pastangų, užduotys“ R5; „Iš tiesų, tai jie patys savarankiškai mažai studijuoja..“R6; „Jie 

nori gauti paskaitų metu viską iš manęs, nuo A iki Z, kad nereikėtų paskui patiems ieškoti...“R2; 

„Jie mėgsta dėstytojus, kurie paskaitų metu daro gerą šou...“ R13; “Jie be didelio sąžinės 

graužimo tau gali atnešti darbą iš interneto ...”R8; “Patiria sunkumų, jei organizuojamas darbas 

grupėse..“R3; „Kartais diskutuoja tik tam, kad diskutuotų ar parodytų save...“ R10. 

Dėstytojo 

vaidmuo ir 

savybės 

„Jei nevykdai kontrolės – geras dėstytojas, jei sumanei patikrinti žinias – policininkas...“R4; 

„Visi norime, kad jiems pasisektų išlaikyti egzaminus, todėl tikrai daug dirbame...“ R7; “Daug 

papildomos ir visai neapmokamos veiklos, pvz. studentas el. paštu penktadienio vakare atsiunčia 

atliktas savarankiško darbo užduotis, o pirmadienį jau klausia, ar pažiūrėjau...“ R11; „Gerai 

sutaria su studentais tie dėstytojai, kurie „nespaudžia...“R2; “Dėstytojas negali būti atitrūkęs 

nuo praktikos ir studentų problemų...“R15; „Dėstytojas turi labai gerbti studentą, juk tai jis tuoj 

taps retenybe...“R2; „Privalai būti savo dalyko žinovu, juos palaikyti, suprasti, antraip 

Facebooke gali surasti tokių komentarų apie kitus ar save, kad net nesinori apie tai kalbėti...“ 

R12; „Kiekvieną kartą peržiūriu savo paskaitų konspektą ir galvoju, kaip pravesti paskaitas, kad 

tik būtų įdomiau...“R9; „Stengiuosi minimaliai prisiliesti prie teorijos, kad liktų daugiau laiko 

praktinėms užduotims...“R7.   

 

Apibendrinant galima teigti, kad dėstytojams reikėtų dar kartą gerai pamąstyti apie tai, kokia 

studentų karta šiandieną dominuoja auditorijose ir būtent ko šioji karta tikisi iš studijų, universiteto, 

kolegijos bei jų dėstytojų.  Manytina, kad dėstytojai turėtų daugiau dėmesio skirti ieškodami atsakymų į 

tokius klausimus: kokios žinių vizijos ir reprezentacijos domins /domintų besimokančiuosius studentus? 

Kokias žinių reprezentacijas jie turi? Kaip struktūruojasi jų idėjos, konceptai, procedūros? Atsižvelgiant į 

dėstytojo žinių reprezentacijas, kokios yra studentų žinių reprezentacijos? Atsakius į šiuos klausimus, 

būtų galima įvertinti studentų heterogeniškumo veiksnį, skirtingas jų žinių vizijas ir jų reprezentacijas. 

Kuriant didaktinės situacijas, būtų galima remtis tinkamais besimokančių studentų veiklos pavyzdžiais.  

Tuo pačiu dėstytojas galėtų  adaptuoti  pateikiamą informaciją ir savo veiklą, siekdamas savanoriško 

studentų nuostatų pokyčių.  Minėti klausimai ir atsakymai į juos padėtų dėstytojui  analizuoti didaktinės 

veiklos būdus, pratybas, skirtas suvokimui, supratimui, apibendrinimui, klasifikavimui ir kt. bei 

koreguojant, keičiant savo informaciją ir didaktinę strategiją, prisitaikant prie naujos studentų kartos 

mokymosi, studijavimo poreikių.  

Apklausos atvirų klausimų ir interviu metu surinktų duomenų analizė. Remiantis atvirų klausimų 

bei  interviu metu surinktais duomenimis ir siekiant atlikti jų analizę bei koncentruotai pateikti tyrimo 

rezultatus, buvo išskirtos trys pagrindiniai  analizės temų klasteriai (2 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 pav. Pagrindinių atliktos analizės temų klasteriai 

 

Apklausos metu dalyviams buvo pateikti atviri klausimai, į kuriuos atsakė beveik visi tyrimo 

dalyviai (92,3 proc.). Pirma tema skirta pozityvios dėstytojų praktikos analizei. Pateikti ne visų tyrimo 

dalyvių atsakymai, siekiant išvengti pasikartojimų. 

 
5 lentelė. Temos klasterio „Pozityvi dėstytojų praktika“ apibendrinimas 

Tema Citata,  pagrindinis žodis in vivo ir  informanto kodas 

 

„Pozityvi mano 

praktika, kuria 

ypač 

didžiuojuosi“ 

„..siūlau studentams savo gyvenimiškos patirties analizę nagrinėjamu klausimu (raštu arba 

žodžiu)“. R11; 

„Egzaminavimas nepateikiant išankstinio formalizuoto klausimyno, o sudarant studentams 

galimybę rinktis atitinkamų temų reprezentatyviausią žinojimą“  R8; „Kalbėdama su 

studentais visada juos kreipiu sąvokų, terminų analizės, jų turinio supratimo, įasmeninimo 
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kryptimi. Stengiuosi parodyti, kad mechaninis apibrėžimų išmokimas, dalyko išmanymui 

menkai tarnauja. Tokios žinios yra „negyvos“ ir naudojimui praktikoje netinkamos“ R4; 

„Stengiuosi derinti kuo įvairesnius temos pateikimo variantus. Šiemet išbandžiau youtube 

galimybes. Studentai vykdo praktinius tyrimus, kuriuos į dėstomų dalykų programas įtraukiau 

pirmoji katedroje“ R14; „Taikau įvairius mokymosi metodus, teoriją stengiuosi grįsti 

praktiniais pavyzdžiais, skatinu studentus dalintis patirtimi, taip išsiaiškinant studentų jau 

turimą patirtį dalyko turinio tematika, taip numatant paskaitos būdą“ R6; „Projektinių 

užduočių atlikimas: klausytojai, pasiskirstę į grupes, atlieka tam tikras užduotis, kurių 

rezultatus pristato, diskutuodami su kolegomis“; R10;„Vaidmenų atlikimas/ imitavimas - 

taikant šį metodą mokamasi įsijausti į vaidmenis ir suvaidinti situacijas, artimas realiems 

darbiniams scenarijams...grupinis (komandinis) projektas – leidžia apjungti įvairias 

kompleksines tarpdisciplinines veiklas: nagrinėjamos realios gyvenimiškos situacijos, 

sprendžiamos aktualios problemos, gauti rezultatai taikomi praktikoje... mokomasi 

identifikuoti realią, aktualią  problemą, ją formuluoti, kelti idėjas sprendimų paieškoms, 

pasirinkti vieną sprendimą iš keleto galimų ir t. t.“ R2; „Gebėjimas studentus įtraukti į temos 

aiškinimąsi, naudojant interaktyvius metodus (diskusiją, debatus, pasikeitimą vaidmenimis  
ir t.t.), bei nuolat naudojant aktyvius metodus, taip pat paskaitų metu stengiuosi palaikyti 

sąveiką tarp studento , dėstytojo, ir  tarp pačių studentų. Neleisti studentais tapti pasyviais 

studijų proceso stebėtojais“ R5; „Probleminis mokymasis – studentų veikla, kai jie patys 

suranda ir analizuoja problemas“ R16; „paskaitų metu daug laiko skiriu diskusijoms 

aktualiomis dėstomo dalyko temomis, analizuoju iškilusius klausimus, modeliuoju situacijas“ 

R17; „paskaitų metu naudojų kryžiažodio metodą iš praėjusių paskaitų terminų, „Taip ir ne“ 

žaidimas“ R19; “bandau skatinti studentų nuomonių apsikeitimą dalyko turinio temomis“ 

R21; „blogai struktūruotų problemų pateikimas“ R22; „visi kartu galvojame, kaip viena ar 

kita sistema veikia praktikoje“ R23;  

 

Kaip matosi iš informantų teiginių, dėstytojai taiko įvairius didaktinius metodus bei strategijas,   

orientuoja savo veiklą į studentą, į konceptualius veiklos pokyčius. Tačiau  akivaizdu, kad kai kurie 

teiginiai yra tik deklaratyvaus, labai apibendrinto pobūdžio, ir dažnai  neaišku, ką konkrečiai dėstytojas 

pateikia, vertina kaip savo asmeninę pozityvią praktiką. Iš pateiktų lentelėje teiginių sunku spręsti apie 

tai, kaip derinama teorija ir praktika, kaip konstruojama didaktinė schema ar konkreti didaktinė situacija 

ir kt. Sugretinus interviu ir paskaitų stebėjimo metu gautus duomenis, išryškėjo skirtumai tarp 

deklaruojamos ir realios situacijos.    

Žemiau pateiktoje lentelėje atsispindi analizės  klasterio „Dėstytojų veiklos problemos“ 

apibendrinimas (6 lentelė).   
6 lentelė. Temos klasteris „Dėstytojų veiklos problemos“ 

 

Tema 

 

Citata ir pagrindinis žodis in vivo 

Informanto 

kodas 

Teorijos ir 

praktikos 

nesuderinamum

as 

„Sunku suderinti teoriją su praktinėmis užduotimis. Studentams teorija 

neįdomu, jie nuobodžiauja, o kai reikia atlikti pratybas, jie to nebesugeba, 

nes nesiklausė ar negirdėjo teorijos; „Studentai nėra patenkinti teorinėmis 

paskaitomis, bet jos gi reikalingos, kur be jų dingsi? Daug mano dalyko 

temų reikalauja būtent gero teorijos išmanymo?“; „Priprato mūsų 

studentai gyvent kaip graikai, duok jiems duonos ir žaidimų...“ 

R1; R3; R22 

Studentų 

motyvacija 

„Tik pavieniai studentai turi motyvacijos lankyti paskaitas, studijuoti...“; 

„Jie motyvuoti tik gauti diplomą ir kiek įmanoma neskausmingai“; „Ar 

darėte eksperimentą: aš paprašiau pakelti rankas tiems, kurie perskaitė N 

autoriaus monografiją, kuri labai siejasi su mano dalyku. Iš kurso 

„pakilo“ nei viena ranka, nes buvo paklausta, o kam, juk yra 

skaidrės“;„Kodėl profesūra dominuoja magistro, o ne bakalauro 

studijose? Gal būt tai būtų vienas iš motyvacijos veiksnių, jei kokia nors 

katedros „žvaigždė“ sužibėtų pirmų paskaitų metu“; „Yra įvairių tų 

motyvaciją skatinančių triukų, pasiskaičiau Google, bet geriau būtų, jei 

kas pasakytų, ar jie veiksmingi“; „Gal neveikia kaip reikiant  ta rotacija, 

jei jiems nesinori geriau mokytis“; „Aš darau viską, ir skaidres nešuosi, ir 

lentoje rašau, paišau, bet kai kurie tyli ir tiek, jokio entuziazmo, diskutuoju 

tik  su keliais iš visos grupės ...“ „Gal R.M. paprašys to paties lektoriaus 

atvažiuoti, buvo šaunu. Geras pasitaikė pranašas iš Vilniaus, net keista, jis 

kažką užsiminė apie motyvaciją, bet mažai. Įdomu, ar jis pats moka 

motyvuoti savo studentus?“; „kaip pakeisti studentų neigiamą požiūrį į 

studijas ir būsimą veiklą?“ R18; „emocinio intelekto ugdymas“R23 

R15; R19: R7; 

R10; R2; R26; 

R9; R1; R8 

Didaktiniai „Man niekada neaišku, ar paskaita jau nebėra paskaita, o tik interaktyvūs, R6; R17; R18; 
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metodai  kaip dabar madoj sakyti, žaidimai. Pažiūrėjau studentų vertinimus, kai 

ėjau į atestaciją, prastai įvertinti metodai. Taigi aš ir tą ir aną taikau, o jie 

neįvertino manęs. Gal jiems reikia tiesiogiai pasakyti: dėmesio, dabar 

taikau diskusijų metodą“; „Gavau reikšmes į anketos klausimus, na, aš iš 

tų, kurie orientuoti į save patį. Keistai jaučiuosi, o jeigu tai tiesa? Jūs 

niekam juk nepasakysite?“; „Kiek tų metodų galima taikyti, jei tai yra 

paskaita teorinė?“; „Pasiklausiau nuomonės, surengiau paskaitą su atvejo 

analize, atvejis patiko, bet analizė – ne“; „Kolegos, girdėjau, organizuoja 

visokius žaidimus paskaitų metu, aš neturiu tam laiko“; „Didaktiniams 

metodams receptų nėra, reikia ne tiek žinoti, kiek jausti auditoriją, reikia 

pažinti studentus“; „Gerai būtų sužinoti, kokie metodai tinka vienu atveju, 

kokie geriau kitu atveju“; „Įdomu, ar dirbant su neakivaizdininkais jau 

taip ir galima sublizgėti tais netradiciniais metodais, kai ir taip leki galopu 

per temas...“ 

„Naujų aukštosios mokyklos didaktinių metodų nežinojimas – didžiausia 

problema“; „Sudėtinga integruoti naujoves į jau sudarytą studijų planą“ 

R17; „labai daug informacijos noriu pateikti...“ R22. 

R3; R10; R3; 

R15; R24; R13 

IKT taikymas  „Nemokame dirbti su interaktyviomis lentomis, o jų turime kelias“; 

„Dar vis mažai įgūdžių darbui su Moodle sistema“; „Taip, mes mokame 

rašyti el.laiškus studentams, paskaitą patalpinti PP formate, kas dar...?“; 

„Negalvoju, kad vien skaidrėmis išgelbėsime paskaitų kokybę, studentai 

turi mokėti klausytis, konspektuoti“ 

R2; R12; R25  

Žinių vertinimas „Trūksta interaktyvių mokymosi rezultatų vertinimo metodų, įgytų žinių 

efektyvaus ir skaidraus vertinimo būdų, metodų, skatinančių mokymosi 

motyvaciją“; „Ką mes vertiname: studentų žinias t.y.  jų smegenų talpą ar 

ką kitą?“ 

R15; R21 

Studentų žinių ir 

patirties 

heterogeniškum

as 

„Dabar grupėje gali sutikti ir jaunimo,  ir trečio amžiaus atstovų. Aš 

kartais dėl to pasimetu...“; „Kelios problemos, kurios nekonkrečiai 

didaktinės: prastas ir skirtingas studentų anglu kalbos žinių lygis; 

pamiršti/neįgyti konspektavimo įgūdžiai, nemokėjimas dirbti komandoje“ . 

R10; R17 

Krūvis ir laiko 

vadybos 

gebėjimai  

„Problemų kyla dėl paskaitos laiko valdymo stokos, kai užsitęsia studentų 

diskusijos“. „Jei ne viską suspėju išdėstyti, tenka duoti paskaitų 

konspektą“; „Nelieka laiko moksliniams tyrimams, jei atsiduodi 

paskaitoms. O ką, naujieną pasakiau?“; „Naujausios literatūros paieška 

užima laiko. Jo nėra. Dažnai naudojama pasenusi literatūra“ 

R3; R14; R23; 

R16 

Santykiai su 

kolegomis ir 

vadovais 

„Kaip ir kiekviename kolektyve, būna visko, bet dirbti įmanoma“. 

„Vadovai netrukdo, o tai yra svarbiausia. Pas mus nėra vadovavimo, yra 

tik kontrolė“; „Turime problemų su paskaitomis, bet ar jūs norėtumėte, 

kad kolegos sužinotų, kad turi problemų, tuoj pasijusi antrarūšiu“.  

R11; R26 

Dalijimasis 

žiniomis ir 

informacija 

„Lyg ir dalijamės tarpusavyje“; 

„Kodėl visą laiką tik aš turiu dalintis, laukiu, kada ir man padalins, bet 

taip RETAI būna“;  

„Žinau, kad katedra parašė daug studijų knygų, tačiau su studentais 

žiniomis nėra pasidalinta. Knygos padėtos į stalčių“;„Informacija, 

reikalinga darbui, yra gaunama. Informacija, skirta dalyvavimui 

projektuose, ne visada“.  

„Pas mus informacija yra dalinamasi, gal ne visada dalijamasi žiniomis, 

tai tiesa. Nes kiekvienas nori būti pranašu, o ne jo pasekėju“; „KU nėra 

įdiegta žinių vadybos praktika.. Tai ar universitetas gali vadintis 

besimokančia organizacija?“ 

R15;R1;R14;R6

;R20; R4 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai ir jų 

kokybė 

„Nėra pakankamai renginių, skirtų universiteto dėstytojų dalykinių 

kompetencijų tobulinimui. Aš nekalbu apie konferencijas“; 

„Tenka dalyvauti įvairiuose renginiuose, kartais pagalvoju, ką aš čia 

veikiu ar turėčiau veikti“; „Dabar madoje žaisti seminarų metu. Man taip 

kvailai viskas atrodo, jau verčiau knygą paskaityčiau tuo momentu...“; 

„Einame bet kur, kad atestacijos komisija būtų patenkinta, bet apie naudą 

tai jau patylėsiu“.   

R5; R22; 

R1;R12 

Kūrybinių 

atostogų 

galimybė 

„Apie ką Jūs čia, kas čia per naujovė tos kūrybinės atostogos?“; „Jums 

galvoj negera, jei to klausiate?“;  

R13;R27 
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Apibendrinant informantų teiginius bei pasisakymus interviu metu, galima teigti, kad egzistuoja 

daugybinio pobūdžio dėstytojo veiklos problemos, tačiau vis tik dominuoja didaktinio, vadybinio 

pobūdžio problemos: teorijos ir praktikos suderinimas, motyvacijos skatinimo, didaktinių metodų 

atrankos bei jų  taikymo, vertinimo,  heterogeniškumo valdymo,  žinių, laiko vadybos ir kt. problemos. 

Interviu metu nustatyta, kad dėstytojai, nors ir turintys pakankamą darbo stažą aukštojoje 

mokykloje, bei esantys dalyko ekspertais,  tačiau dažniausiai problemos kyla dėl andragogikos ar AMD 

kompetencijų (meta kompetencijų). Dėstytojai neturi pakankamai žinių, kaip įtraukti studentus į aktyvią 

mokymosi/studijų veiklą, negali pasigirti taikomų metodų įvairove, o tai neskatina studentų mokymosi 

motyvacijos. Nustatyta, kad dabar ypač paplitęs Power Point naudojimas, kaip pagrindinės IKT 

priemonės, kartais yra ne tik nenaudingas, bet net kenksmingas, nes studentai perkraunami informacija, 

nebeskatinami klausytis, konspektuoti. Tuo tarpu tik nedaugelis dėstytojų moka naudotis interaktyviomis 

SMART lentomis ar SPSS statistinių duomenų apdorojimo programa. Moodle sistemos taikymas 

dėstytojų veikloje yra daugiau deklaruojamo nei realaus pobūdžio.  

Mokymosi rezultatų vertinimas dažniausiai vyksta remiantis testo atsakymais ir savarankiškų darbų 

vertinimo pagrindu. Retai taikomas atsakinėjamas žodžiu, o tai menkai ugdo viešojo kalbėjimo 

gebėjimus.  

Heterogeniškumo valdymas studentų grupėse taip pat kelia nerimą. Dėstytojai diskutuoja apie tai, 

kad tampa neaišku, į kokį studentą vertėtų labiau orientuotis, turintį patirtį ir žinių, ar neturintį 

pakankamai nei patirties, nei žinių. Prie vadybinio pobūdžio problemų priskiriamos žinių vadybos 

(akcentuojamos asmeninių žinių vadybos), laiko vadybos, konfliktų valdymo ir kt. problemos. Nepakanka 

ir dalykinio pobūdžio kompetencijų tobulinimui skirtų renginių arba jų turinys, lygmuo neatitinka 

dėstytojų tęstinio mokymosi poreikių.  

 Nustatytos ir kitos dėstytojų veiklos probleminės sritys, kurių sprendimas negali būti susietas su 

mokymais, kvalifikacijos tobulinimu (pavyzdžiui, didelis paskaitų krūvis, nepakankamai nauja technika, 

nedidelė ar net neįmanoma kūrybinių atostogų galimybė ir kt.). 

Pagal išanalizuotas  dėstytojų veiklos problemas bei jų sprendimą,  interviu metu buvo siekta 

atskleisti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius (5 lentelė).   
 

7 lentelė. Temos klasterio  „Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai“ apibendrinimas 

 

Tema 

Citata in vivo ir  informanto kodas Galimas poreikio tenkinimo sprendimas ir 

informanto kodas 

Didaktinio pobūdžio 

poreikiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Darbo grupėse 

metodika“;„Individualaus darbo 

organizavimas“ R6;  

„ Išmokti skatinti studentus daugiau 

studijuoti savarankiškai“R8;  

„Refleksijos technikų įsisavinimas ir 

taikymas“R14; „Paskaitos laiko 

planavimas, studentų 

suinteresuotumas, ypač reikėtų 

geriau  motyvuoti studentus bei 

skatinti studijuoti 

savarankiškai“R12; „Vadovėlių ir 

studijų knygų parengimas“ R5; 

„Vertinimas ir įsivertinimas“R9; 

„Egzamino testų sudarymas“R13; 

„Efektyvi paskaitos prezentacija“ 

R8; „Naujos studentų kartos 

pažinimas“ R2.  

 

 

„Numatyti pastovų biudžetą dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimui“ R7;  

„Gal reikėtų kviestis daugiau praktikų į 

paskaitas...“ R19; „Reikėtų pasidomėti, kaip 

kiti dėstytojai derina teorinius ir praktinius 

dalykus, juk ne visų paskaitas studentai 

prastai vertina“ R25; „Siūlau pakartotinai 

organizuoti prezentacijų (PowerPoint) 

kūrimo būdų apmokymus. Žinau, kad tokie 

buvo, bet ne visi norintys galėjo dalyvauti“ 

R3; 

„Numatyti dėstytojo pedagoginės veiklos 

vertinimo kriterijus, kaip ir mokslo tiriamojoj 

veikloje“R2; 

„Teikti visokeriopą paskatinimą dėstytojams, 

kurie taiko inovatyvius metodus...“R19;  

„Reikia perimti JAV patirtį, ten garbinami 

dėstytojai, tapę didaktikos srities 

„žvaigždėmis“, jie pritraukia į studijas daug 

studentų...“R10. 
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Tyriminio pobūdžio 

poreikiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykinio pobūdžio 

poreikiai 

 

 

 

„Aktualios mokslinio tyrimo  

problemos ir dėstytojams ir 

studentams“R11; „Reikėtų pagerinti 

darbo su  SPSS“ gebėjimus“R8;  

„Mes orientuojame studentus ir 

nueiname lengviausiu keliu – į 

kiekybinius tyrimus, todėl manau, kad 

mums patiems trūksta kokybinių 

tyrimų strategijų išmanymo“R10.   

 

„Gal galite pasakyti, kur galima įgyti 

mūsų  lygį atitinkantį dalykinį 

tobulėjimą? Kuriuose kursuose? 

Seminare?“ 

 

  

„Turėtume susirinkti, pasidalinti mūsų 

„amato“ triukais, gudrybėmis, pakalbėti 

atvirai, kas veikia studentų motyvaciją, aš 

turiu omenyje būdus, technikas, o kas yra tik 

tušti plepalai ir spekuliacijos...“R15; 

„Tobulinti rotacijos mechanizmą“ R17;  

„Reikėtų kelių seminarų, pasidalinti patirtimi 

ir viskas bus gerai“ R6; „Reikėtų stebėti 

pavyzdinę paskaitą, kaip buvo daroma studijų 

ped.praktikos metu, juk galėtų kas nors 

paruošti, nufilmuoti, po to aptarti. Mačiau 

Yotube scenarijų, kaip ruošiami mokytojai, 

liuks, kodėl mums nepabandžius“ R15; 

„Reikėtų aptarti darbo su ištęstinių studijų 

studentais metodus, nes tai jau specifika ir 

daug neprifantazuosi“ R21;  

 

 

 

Vadybinio pobūdžio 

poreikiai 

 

„Ištiko šokas, kai reikėjo pradėti 

vadovauti katedrai. Jokios vadybinės 

patirties. O ir dabar vis mąstau, gerai 

dirbu, ar šiaip sau...todėl siūlau 

vadybos universitete seminarų ciklą“  

R15; „Laiko vadyba“R4; „Asmeninių 

žinių vadyba“R12.  

 

 

 

„Tinkamos būtų visos čia siūlomos formos: ir 

kursai, ir seminarai, ir mokymai“ R14; 

„Paprasčiausių kursų, bet suprantamai ir 

aiškiai“R23; 

„Tam padėtų kolegų turima patirtis ir 

galimybė ja pasidalint“ R8; „Tyriminio 

pobūdžio problemas kažin, ar galima būtų 

pašalinti kursais ir seminarais. Tam reikia 

mokytis patiems“ R24; 

„Tai, kaip jau buvo minėta, reikėtų pastovių 

seminarų, mokymų, bet tik kokybiškų“ R6; 

„Kodėl savi negalėtų padėti saviems?T.y. 

kodėl tie kas žino, nepasidalintų su kitais, 

kurie nemoka, nežino. Tai juk nėra 

brangu...Arba bent neturėtų būti 

brangu“R23; 

„Pedagoginė veikla būtų labiau vertinama, 

jei atestacijoje į tai būtų labiau atsižvelgiama 

ir būtų finansavimas didaktinių kompetencijų 

tobulinimui“R13.  

 

Iš pateiktos lentelės duomenų akivaizdžiai matosi konkrečios dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo 

temos bei potemės pagal didaktinio, tyriminio, dalykinio, vadybinio pobūdžio problemas ir poreikius. 

Interviu metu dėstytojai patikslino, kad dalykinio pobūdžio poreikius jie dažniausiai tenkina ne 

konferencijų, užsienio seminarų, kursų, tarptautinių  projektų, bet savimokos metu. Tačiau į klausimą, ar 

tai yra pakankama, nuomonės išsiskyrė, nes yra dėstytojų, kurie nėra įvaldę nei vienos užsienio kalbos. 

Todėl jiems neprieinamos užsienio šalių mokslo publikacijos.  Kita grupė dėstytojų – gerai įvaldžiusių 

užsienio kalbą ar kalbas, linkę užimti geresnes pozicijas savo dalyko tobulėjimo prasme. Kitas labai 

aktualus klausimas, kiek dėstytojai perkelia naujausius dalyko srities pasiekimus į didaktinę veiklą, lieka 

atviras. Konkrečių atsakymų į šį klausimą nebuvo sulaukta.    

Tyrimo metu buvo ne tik nustatytos dėstytojų veiklos problemos, mokymosi poreikiai, tačiau 

bandyta išsiaiškinti mokymosi poreikių tenkinimo būdus. Be tradicinių mokymosi poreikių tenkinimo 

formų, buvo pasiūlymas kurti dėstytojų savipagalbos grupes, kur būtų dalijamasi ne tik gerąja, bet ir 

blogąja patirtimi bei iš jos mokomasi. Tai atitiktų E.C Wenger ir kt., (2000) praktikų bendruomenės 

konceptą. Praktikų bendruomenių atsiradimas, tokios veiklos skatinimas universitete galėtų prisidėti prie 

žinių vadybos propagavimo ir besimokančios organizacijos stiprinimo, dėstytojo, kaip žinių vadybininko, 

vaidmens įtvirtinimo. Interviu metu visi respondentai sutiko su tuo, kad AMD kompetencijų tobulinimas, 

kitų dėstytojų veiklos poreikių tenkinimas turėtų atsirasti universiteto veiklos strateginiuose planuose.    

 

Grupės diskusijos su universiteto administracijos atstovais rezultatai 

 Pravesta grupės diskusija su universitetų ir kolegijų administracijos darbuotojais (n=4) pagal iš 

anksto parengtą planą, kurio sudedamosios dalys buvo tokios: pagrindinės dėstytojų veiklos sritys, 

veiklos problemos, kvalifikacijos tobulinimo reikmės, kvalifikacijos tobulinimo perspektyvos. Diskusijoje 

dalyvavusių  administracijos atstovų  nuomonės dėl realios dėstytojų didaktinės veiklos, problemų, 
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kvalifikacijos tobulinimo poreikių nuomonės išsiskyrė. Grupės diskusijų metu  nustatyta, kad jie dėstytojų 

didaktinės veiklos praktiką vertina nevienareikšmiškai: vieni teigia, kad dėstytojų, turinčių ilgametę 

praktiką, didaktinė veikla yra efektyvi.   Anketinė apklausa atskleidė, kad didaktinė veikla, orientuota į 

studentus ir jų mokymosi palengvinimą, priklauso nuo dėstytojų turimo didelio darbo stažo. Kitų 

administracijos vadovų nuomone, didaktinės veiklos kokybė yra nuolatos tobulintinas dalykas, nes 

keičiasi visuomenės požiūris į dėstytojo profesionalumą, jo turimas kompetencijas ne tik dalyko 

išmanymo, bet ir realios didaktinės praktikos kontekste. Administracijos atstovai pažymėjo, kad daugelis 

dėstytojų teikia pirmenybę ne pedagoginei, o mokslo tiriamajai, projektinei veiklai ir ypač tie, kurie dirba 

su antros ar trečios studijų pakopos studentais. Tai iš dalies sutampa su anksčiau KU vykdytų tyrimų 

rezultatais (Jatkauskienė, Andriekienė, 2014). Diskusijos dalyviai vis tik pripažino, kad AMD 

kompetencijų vystymo priemonės (kursai, seminarai, mokymai) yra reikalingi, bet jų turinys turėtų skirtis, 

priklausomai nuo to, kuriame universiteto, kolegijos padalinyje ir kokioje studijų programos pakopoje 

dirba dėstytojas.  

Diskusijos metu buvo pasidomėta, ar yra/galėtų būti dėstytojų, kurie niekada nėra tobulinę AMD ar 

andragogikos srities kompetencijų. Sulauktas teigiamas atsakymas leidžia daryti prielaidą, kad jauni 

dėstytojai, dažniausiai nesusipažinę su AMD, gali nukopijuoti vyresnių dėstytojų, niekada netobulinusių 

AMD kompetencijų, veiklos modelį, sulaukti patarimų, kurie nebūtinai būtų naudingi. Tokia prielaida 

pasitvirtino atlikus tyrimą daugumos Kanados universitetų mastu (Langevin, 2007). Tačiau skirtumas 

tame, kad Kanados universitetai labai sureagavo į šį faktą, todėl kiekvienais metais kiekvienas 

universitetas ar kita aukštoji mokykla numato atitinkamą sumą (maždaug 100 000 $) AMD kompetencijų 

tobulinimui.  

Tyrimo organizatoriai norėtų pastebėti, kad Lietuvoje mažėjant  studentų skaičiui, AMD sritis 

neturėtų būti palikta nuošalyje, siekiant užtikrinti universiteto ar kolegijos konkurencingumą ne tik 

mokslinių tyrimų, bet ir didaktinės dėstytojų veiklos srityje. Mokslinių tyrimų sritis universiteto dėstytojų 

tarpe vis dar  laikoma labiau prestižine nei pedagoginė (Jatkauskienė, Andriekienė, 2014), mokslinių 

tyrimų rezultatai pristatomi viešai konferencijose, viešose paskaitose, publikuojami žurnaluose, 

dalijamasi su kolegomis. Tai suprantama. Tačiau kodėl taip pat nebūtų galima dalintis  ir džiaugtis 

pedagoginės veiklos pasiekimais, juos pristatant, aptariant su  kolegomis, vykdant jų sklaidą? Pasitaiko 

atvejų, kad skiriama premija už parašytą monografiją, mokslo studiją, tai kodėl neteko girdėti, kad būtų 

skirta premija ar kitaip dėstytojas būtų skatinamas už inovatyvią didaktinę praktiką, įdiegtą į studijų 

procesą efektyvią metodiką ir pan.? Pats paprasčiausias galimas atsakymas yra toks: universitete, 

kolegijoje pedagoginė dėstytojo veikla nėra pakankamai pripažįstama ir vertinama.          

 

Dėstytojų veiklos stebėjimo rezultatai 
Dėstytojų veiklos (paskaitų n=4) stebėjimo tikslas – nustatyti ryšius tarp to, kas buvo teigiama 

atvirų klausimų bei interviu metu ir realios dėstytojų praktikos, nes remiantis C. Argyrio ir D. Schöno 

(1996) reflektyvios veiklos koncepcijomis, galima stebėti tam tikrą neatitikimą tarp deklaruojamos ir 

realios veiklos. Buvo stebėtos 2 paskaitos universitete ir 2 kolegijose. Šio tyrimo atveju buvo parengta 

paskaitos stebėjimo schema, kuri leido stebėti skirtingus elementus: laiką, veiklą, didaktines priemones, 

IKT taikymą, dėstytojų bei studentų sąveiką, grupės veiklos organizavimą. Siekiant įvertinti dėstytojų 

laiko vadybą, visa paskaitos stebėjimo schema padalinama į 15 minučių laiko atkarpas, o jose pažymima 

simboliais stebėjimo elementai.    

 Dėstytojų veiklos stebėjimo elementai ir jų simboliai: paskaitos turinio pristatymas (T); ryšis su 

buvusiomis temomis (R), pavyzdžiai; diskusija, pokalbis; pratybos (Pr) atvejo analizė,  problemos 

sprendimai, vaidmenų žaidimai, minčių žemėlapis ir kt.;  refleksija (Rf) diskusija, debatai, 

smegenų šturmas, mikro straipsnis ir kt.; metapažinimo (Mtp) klausimai, skirti mokymosi 

suvokimui, sąsajoms su prieš tai įgytomis žiniomis, patirtimi, naujų žinių identifikavimu;   

 Dėstytojų taikomų didaktinių priemonių stebėjimo elementai ir jų simboliai: vadovėlis, studijų 

knyga (V); asmeninis konspektas, užrašai (KUž);  dalomoji medžiaga, kopijos (DaKo); paskaitos 

konspektavimas (PKonsp); PowerPoint (PP); Web (W); kitos priemonės (Kt); 

 Dėstytojų, studentų sąveikos stebėjimo elementai ir jų simboliai:  0: sąveikos nėra; + : 1 

(apsikeitimas nuomonėmis) dėstytojas- studentai;  ++: 2 (apsikeitimai nuomonėmis)  dėstytojas-

studentai; S: 1 (apsikeitimas nuomonėmis)  studentas-studentas; S: 2 (apsikeitimai nuomonėmis)  

studentas-studentas;  

 Grupės veiklos organizavimo stebėjimo elementai ir jų simboliai:  visa grupė (VG); pogrupis 

(Pog); dėstytojo reikalavimų (instrukcijų) darbui paaiškinimas (Dr). 

Kiekvieną kartą keičiantis veiklai buvo stebima, ar: 
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- reikalavimai (instrukcijos aiškios) (A); 

- reikalavimai, instrukcijos tikslūs/ netikslūs (T/N);  

- reikalavimai, instrukcijos nereikalingi (N), t.y. netikslingi šiuo atveju.  

Atlikus  paskaitų stebėjimo vienetų analizę pagal aukščiau pateiktą struktūrą, daromos tokios 

išvados:  

a) paskaitų metu laiko vadyba nebuvo visiškai patenkinama, nes visais atvejais dėstytojai neturėjo 

detalaus paskaitos plano, pritrūko laiko diskusijoms ir apibendrinimui; 

b) dėstytojo veikloje akivaizdžiai dominuoja orientacija į informacijos bei žinių perteikimą, o ne į 

mokymosi palengvinimą; 

c) apsikeitimas nuomonėmis (sąveika) silpnas, nepakankamas studentų apsikeitimas nuomonėmis 

tarpusavyje; 

d) vyrauja paskaitos turinio perteikimas skaidrėmis, kurios dažniausiai perkrautos informacija. 

Todėl neaišku, ar Power Point programa naudotasi tam, kad tai yra saugiau pačiam dėstytojui 

kontroliuoti paskaitos turinį ir eigą, lengviau pasirengti paskaitai, ar studentui, kuris priverstas 

įtempti visą savo regėjimą, stengiantis įžiūrėti smulkų skaidrės šriftą; 

e) nėra pakankamai nustatyti paskaitos turinio ryšiai su buvusiomis temomis, su turima žinių 

sistema, su kilusiomis mokymosi/studijų problemomis. Todėl negalima teigti, kad ugdomi meta 

gebėjimai, tinkamai konstruojama didaktinė situacija;  

f) darbas grupėse reiškėsi 1) atveju - prašymu surasti informaciją „x“ koncepto sampratos klausimu 

paskaitų konspekte; 2) atveju – pareikšti nuomonę „y“ teiginio atžvilgiu; 3) atveju – aptrati X 

reiškinį šiuolaikinėje visuomenėje; 4) atveju – sukurti atvejo analizei skirtą pavyzdį ir jį aptarti;  

g) pasigesta atvejų analizės, diskusijų temų įvairovės, nepakankamai dėmesio skirta paskaitos 

refleksijai, todėl sudėtinga kalbėti apie meta gebėjimų ugdymą, apibendrinimui ne visais atvejais 

pakako laiko. 

Visi išvardinti paskaitos stebėjimo elementai patvirtina tai, kad anketose atvirų klausimų bei 

interviu metu deklaruota didaktinė dėstytojo veikla gana žymiai skiriasi nuo realios jo praktikos. 

Manytina, kad dėstytojai labiau linkę galvoti apie tai, ką jie, o ne studentai veiks paskaitos metu. Kitaip 

tariant,  akivaizdžios didaktinės situacijos konstravimo, tinkamų ir įvairių metodų atrankos, taikymo žinių 

bei gebėjimų spragos. Todėl stebėjimo metu dar kartą pasitvirtino prielaida, kad dėstytojų veikloje 

dominuoja gana pasyvus turinio, informacijos bei žinių perteikimo modelis, nepadedantis studentui tapti 

aktyviu studijų ar mokymosi veikėju, siejant naujas žinias su jau turimomis, konstruojant žinių sistemą 

arba siejant teorines žinias su praktiniais gebėjimais.   

 

Išvados 

Analizuojant dėstytojų požiūrį į profesinę veiklą, savo ir studentų vaidmenį, studentų mokymosi ir 

didaktinę veiklą nustatyta, kad daugiau kaip pusės (62,96 proc.) tyrime dalyvavusių dėstytojų, dirbančių 

pagrindinėse pareigose, reali didaktinės veiklos praktika ir tuo pačiu aukštojo mokslo didaktikos 

kompetencijų raiška yra orientuota į žinių perteikimą bei patį dėstytoją, o ne į studentą ir jo mokymąsi.  

Vadinasi  dėstytojai supranta savo veiklą gana siaurai, nes neįvertinamas studento, kaip aktyvaus 

mokymosi veikėjo vaidmuo. Tai patvirtina įverčių sumos palyginimas,  kai dėstytojo ketinimus perteikti 

studentams informaciją, žinias sudaro didesnė įverčių suma  (445) nei dėstytojo ketinimus palengvinti 

mokymąsi, padėti studentui mokytis ir studijuoti  (382).  Realios veiklos aspektu dominuoja dėstytojai, 

kurių pagrindinė misija ir vaidmuo – žinių, informacijos perteikimas, o ne pagalba mokantis ir 

studijuojant.  

Palyginus informantų pasiskirstymo į kategorijas pagal dėstytojų darbo stažą gautus rezultatus, 

pažymėtina tai, kad dėstytojų, orientuojančių savo veiklą į konceptualius veiklos pokyčius ir į studentą, 

darbo stažas yra didesnis nei 20 metų arba jis yra  nuo 16 iki 20 metų. Vadinasi, galima daryti prielaidą, 

kad aukštojo mokslo didaktikos kompetencijos įgyjamos patirtyje ir jų raiška intensyvėja priklausomai 

nuo akademinės patirties.  Tačiau šio tyrimo atveju neįmanoma pasakyti, kada buvo įgytos aukštojo 

mokslo didaktikos kompetencijos ir kada jos pradėjo reikštis.  

Dėstytojų pateiktos teigiamos nuostatos ir ketinimai  studentų mokymosi atžvilgiu dažnai yra tik 

deklaratyvaus, o ne realaus pobūdžio, todėl darytina prielaida, kad universiteto dėstytojams nepakanka 

andragogikos ar aukštojo mokslo didaktikos kompetencijų, t.y. jų raiška realioje dėstytojų veikloje  nėra 

pakankama.      

Tyrimo metu nustatytos daugybinio pobūdžio dėstytojų veiklos problemos, kurias santykiniai 

galima suskirstyti į didaktines, tyrimines, dalykines, vadybines ir kt. Šios dėstytojų veiklos problemos yra 
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sietinos su tęstinio mokymosi poreikiais.  Įvertinus  gautus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad dominuoja 

didaktinio, vadybinio pobūdžio veiklos problemos.   

Grupės diskusijų metu su  administracijos atstovais, nustatyta, kad jie dėstytojų didaktinės veiklos 

praktiką vertina nevienareikšmiškai: vieni teigia, kad dėstytojų, turinčių ilgametę praktiką ir aukštesnes 

pareigas, didaktinė veikla yra efektyvesnė,  tačiau  tyrimas atskleidė, kad didaktinė veikla, orientuota į 

studentus ir jų mokymosi palengvinimą, ne visada priklauso nuo užimamų pareigų. Kitų administracijos 

vadovų nuomone, didaktinės veiklos kokybė yra nuolatos tobulintinas dalykas, nes keičiasi visuomenės 

požiūris į dėstytojo profesionalumą, jo turimas kompetencijas ne tik dalyko išmanymo, bet ir realios 

didaktinės praktikos kontekste. Dėstytojų didaktinės veiklos praktika, atsižvelgiant į jų  priklausomybę 

vienam ar kitam padaliniui bei institucijai skiriasi. Todėl manytina, kad andragogikos, edukologijos 

mokslo žinios padeda dėstytojams spręsti didaktinio pobūdžio problemas.  

Dėstytojų realios veiklos (paskaitų) stebėjimo metu nustatyta, kad deklaruojami aukštojo mokslo 

didaktikos srities  pasiekimai gana žymiai skiriasi nuo realios dėstytojų didaktinės veiklos praktikos.  

Tyrimo (anketinės apklausos ir interviu) metu nustatyta,  kokiomis priemonėmis būtų galima spręsti 

iškilusias akademinės veiklos problemas, atliepti nustatytus tęstinio mokymosi poreikius: pastovių 

mokymų, seminarų, kursų organizavimu, kviečiant išorės arba savus lektorius, dalijimosi patirtimi 

renginius, grindžiamus savipagalbos principu, numatant pastovų finansavimą dėstytojų kompetencijų 

tobulinimui. Anketinės apklausos metu išskirtos ir gana tiksliai suformuluotos kvalifikacijos tobulinimo 

renginių temos, kurios siejasi su nustatytomis dėstytojų veiklos problemomis.  

Remiantis šiuo tyrimu, būtų galima projektuoti išsamesnį bei didesnės apimties tyrimą Lietuvos 

aukštosiose mokyklose. Viena iš galimų mokslinių tyrimų krypčių galėtų būti susieta su dėstytojų veiklos 

socialinėmis reprezentacijomis, jų dinamika, dėstytojų profesinės integracijos problematika, aukštojo 

mokslo didaktikos kompetencijų ugdymu ir kt.    
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 EXPRESSION OF THE HIGHER EDUCATION DIDACTIC COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF 

LECTURERS' ACTIVITIES      

 

Summary 

 

The article consists of two main parts: introduction and the presentation of research results, conclusions and 

references. The introduction presents the relevance of the subject, scientific research problem, the main research 

issues and the research design. The second part presents the research results, obtained after the analysis of the 

interviews data, from group discussions and during the observation of faculty activity (lectures).  

More than half of surveyed teachers‘ real didactic practices are focused on the knowledge transfer and the 

lecturer, but not on the student and his learning. Therefore teachers understand their activity quite narrow, since it is 

not evaluated by the student, as an active player‘s learning role. Teachers' real activity (lectures) observation 

revealed that the declared higher education didactics achievements are very different from the actual 

teachers‘practice didactic activities. 

The research revealed the multiple nature of teachers performance problems, which can be divided into the 

relative didactic, research character, activity, managerial and others. But by the research interview results, it can be 

said that didactic performance problems dominate.   

Group discussions with representatives of the  Administration, found that they qualify teachers didactic 

practices not unequivocally: some assert that didactic activity of teachers‘ with many years of practice is effective, 

however, the study showed that the didactic activity is focused on students and the facilitation of their learning, does 

not depend on the available high seniority. On the opinion of other heads of the Administration, learning quality is 

undergoing improvement, because the public attitude to teacher professionalism changes within the context of its 

existing competencies not only the knowledge of the subject, but also within actual practice of didactic context. 

Teachers‘ didactic practices according to their dependence on one or other unit is different. It is assumed, that 

andragogy helps teachers to solve didactic problems  

Study (questionnaire and interviews) showed the means to solve academic activities problems, to respond to 

identified needs of continuing education: constant training, seminars, courses, inviting external or own lecturers, 

experience sharing events based on self-help basis. Questionnaire survey identified quite precisely formulated 

qualification event themes that relate to the teachers identified problems.  

Based on this study, a more detailed and larger-scale study of Klaipeda University and other institutions of 

higher education in the region are possible to design. Another research direction can be linked to the teachers‘ 

performance of social representations dynamics, teachers‘ professional integration problems and others.  

Keywords: higher education didactic competencies, lecturers' activities.      
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UGDOMOSIOS VEIKLOS KONTEKSTAS – STUDIJŲ AUKŠTOJOJE 

MOKYKLOJE KOMPONENTAS  
 

Rimantė Kondratienė 
Vilniaus kolegija 

 

Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas ugdomosios veiklos kontekstas studijuojant aukštojoje mokykloje. Jis 

vertinamas kaip ugdymo komponentas, kuris išryškėja įtvirtinant šiuolaikišką specialistų rengimą. Tyrimui 

pasirinkti būsimi kraštovaizdžio dizaino specialistai, jų ugdomoji veikla profesinio rengimo procese. Išryškinama 

ugdomosios veiklos konteksto paskirtis, ištakos ir vaidmuo skatinant būsimo specialisto  brandą ir koreguojant 

studijų procesą. 

Pagrindiniai žodžiai: ugdomoji veikla, kontekstas, projektas, profesinis rengimas, profesinė branda. 

  

Įvadas  
Mūsų laikotarpiu atsivėrė nauji žmogaus pasaulio ir savęs jame suvokimo horizontai, iškilo 

kūrybinių galių ir saviraiškos originalumo reikšmė. Tai paveikė, net pakeitė subjektų vaidmenis ugdymo 

procese (Lietuvos švietimo koncepcija, 1992). Tokioje situacijoje svarbu išryškinti ir studijų aukštojoje 

mokykloje šiuolaikiškumą, sąsajas su sparčiai kintančia visuomenės kultūra, galimybes tobulinti jų turinį 

atsižvelgiant į laikotarpio iššūkius. 

Europos kokybės užtikrinimo ekspertas bei Nyderlandų ir Flandrijos valstybinės akreditavimo 

organizacijos valdybos narys Lucien Bollaert (2014) pristatė kartu su EURASHE darbo grupe parengtą 

dokumentą – Vidinės kokybės užtikrinimo aukštajame moksle vadovą. Juo atskleista, kokiomis 

priemonėmis skatinti visų aukštosios mokyklos suinteresuotųjų grupių (studentų, darbdavių, akademinės 

bendruomenės) dalyvavimą kuriant bei vykdant kokybiškas aukštojo mokslo paslaugas. Studijų kokybės 

gerinimo prioritetai aptariami Lisabonos konvencijoje (1997), Bolonijos proceso dokumentuose (2005), 

kuriuose numatyti bendri kokybės užtikrinimo standartai. Lisabonos deklaracijoje (2007) prioritetai 

skiriami Žinių visuomenei, kurios ekonominis, socialinis ir kultūrinis vystymasis priklausys visų pirma 

nuo žinių ir įgūdžių sukūrimo bei sklaidos. Tai tiesiogiai susiję su studijų tobulinimo procesu, aiškiai 

apibrėžiant, ką absolventai turi žinoti ir gebėti atlikti. Europos Komisijos komunikate (2013) dėl aukštojo 

mokslo taip pat pažymimas vienas iš tikslų gerinti visų lygių mokymo ir švietimo kokybę ES, derinant 

kompetenciją ir lygias galimybes. Tai orientyrai tobulinant specialistų rengimą ir Lietuvoje. 

Kita vertus, mūsų laikotarpiu ryškėja vartojimo kultūrai būdingi socialiniai santykiai, prioritetas 

materialioms vertybėms. Deja, tą įtvirtinant ugdymo praktikoje neretai menkėja poveikis žmogaus 

dvasinei brandai. Tai atsitinka, kai ugdymo procese skatinant ir vertinant kūrybiškumą „išleidžiamas iš 

akių dvasingumo kontekstas“ (Gaižutis, 2014, p. 52). Kitaip tariant, aukštojoje mokykloje šiuolaikiškas 

studijas turėtų koreguoti ir profesinio rengimo, ir ugdytinio kaip asmenybės, jo dvasinės brandos ryšiai. 

Svarbiausia, kad remiantis tokiais ryšiais studijos atsiskleistų kaip viena visuma, o ne tarsi dvi specialisto 

ugdymo kryptys (Kievišas, Kondratienė, 2009; Кондратене, 2013). Tai apibrėžia ugdomosios veiklos, 

kuri būdinga studijoms aukštojoje mokykloje, turinį ir paskirtį, jos atitikimą šiuolaikiškam socialiniam 

kontekstui. Taip išryškėja dėmesio ugdomosios veiklos kontekstui reikšmė ir erdvė, kurioje tobulinamas 

specialistų rengimas aukštojoje mokykloje.  

Kontekstas [lot. contextus – surištas] – kokio nors fakto, įvykio, reiškinio aplinkybės, sąlygos, 

aplinka (Tarptautinių žodžių žodynas, 2003, p. 396). Būtent kontekstu pasireiškia žmogaus ir aplinkos 

tarpusavio ryšiai, nes tik „įgaudama asmeninę prasmę aplinka tampa žmogaus elgsenos kontekstu – erdve, 

kurioje asmenybė skleidžiasi ir patirdama aplinkos poveikį bręsta“ (Kievišas, 2014, p. 16). Todėl svarbu 

vertinti ugdomosios veiklos kontekstą, jo ryšius su socialine aplinka ir vaidmenį tenkinant asmens ir 

visuomenės poreikius. 

Šis požiūris akcentuojamas kraštovaizdžio dizaino specialistų profesinio rengimo procese kai jų 

ugdomoji veikla tobulinama rengiantis kurti ir tiesiogiai kuriant aplinkos tvarkymo projektus 

(Kondratienė, 2005). Sukaupta patirtis ir atlikti tyrimai rodo, kad tokiuose studentų kūrybiniuose 

darbuose (projektuose) išryškėja būsimo specialisto asmenybės brandai svarbus asmeninis santykis su 

aplinka ir gamta, atsiskleidžia visuomenės poreikiai ir siekiai atitinkamai pertvarkyti aplinką, taip pat 

asmeninis požiūris į tokius poreikius bei pertvarkymą. Svarbu tai, kad kuriant tokius projektus keičiama 

ne tik aplinka, bet kinta ir asmenybė, nes „jos brandą savaip koreguoja ir individo kūryba, ir aplinkos 

kultūra“ (Kievišas, 2014, p. 15). 

Rengiant minėtus projektus ugdomoji veikla savo esme atitinka būsimų specialistų profesinę 

veiklą. Yra žinoma daug „projektinės veiklos“ kaip būsimų specialistų ugdomosios ir profesinės veiklos 
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apibūdinimų. Ji yra suprantama kaip technologija, kaip pedagoginė technologija (Новые педагогические 

информационные образовательные технологии в системе образования, 2005), kaip mokymo(si) 

metodas (Teresevičienė, Adomaitienė, 2000; Tamošiūnas, 1999), kaip būdas organizuoti savarankišką 

veiklą, kuri vykdoma kaip kūrybinis, nestandartinis, praktinis sprendimas, taip pat kaip galimybė taikyti 

refleksijas. Remiantis tokia projektinės veiklos samprata yra grindžiama ugdomoji veikla būsimiems 

kraštovaizdžio dizaino specialistams rengiant aplinkos tvarkymo projektus. 

Pagrindai projektinei ugdomajai veiklai dedami studijuojant profesinio rengimo dalykus. 

Pavyzdžiui, studijuojant kraštovaizdžio architektūrą nagrinėjamas aplinkos estetiškumas, skatinama 

saviraiška, kūrybingumas ir tuo remiantis išryškinamos socialinių ir asmeninių poreikių sąsajos. Esmė ta, 

kad kūrybingumą būtina įtvirtinti kaip specialistų šiuolaikiško rengimo ir profesinės brandos ypatybę 

(Kondratienė, 2006, Navaitienė, 2014), o veiklos prasmės paieškas kaip prielaidą ugdytinį pratinti rūpintis 

veiklos dvasingumo kontekstu ir savibranda. Būtent pastangos susieti būsimo specialisto profesinę ir 

asmenybinę brandą remiantis ugdomąja veikla atitinka asmens kaip aplinkos kūrėjo šiuolaikišką sampratą 

(Kondratienė, Kievišas, 2007) ir yra svarbios sprendžiant asmens ir visuomenės dvasinės brandos 

uždavinius, nes, remiantis J.Mureika (2014, p. 109), šiandien „daugumos blogybių priežastys yra dvasinis 

ir moralinis skurdas“. 

Tobulinant kraštovaizdžio dizaino specialistų profesinį rengimą ypač svarbu skirti dėmesį gamtos ir 

meno studijoms. Kaip pastebi Č.Kalenda (2012, p. 79), „gyvasis gamtos suvokimas būdingas menui, todėl 

ekologinės krizės epochoje vis labiau pabrėžiamas jo vaidmuo gamtosauginio ugdymo sistemoje“. 

Remiantis šiuo požiūriu aiškėja galimybės vertinti šiuolaikiškų studijų visumą – specialisto profesinei 

brandai ir asmenybės raidai skatinti skirtą procesą (Kondratienė, 2012; Motiejūnaitė, 2011). Tačiau ir tai 

yra tik prielaida organizuoti studijas, kurios atitiktų šiuolaikišką kontekstą. Atitikimas priklausys nuo to, 

ar kontekstas yra tik studijų aplinkybių, sąlygų visuma, ar jis pasireiškia ir kaip ugdymo komponentas bei 

veiksnys, kaip asmens ir aplinkos tarpusavio priklausomybę ir jos prasmę atspindintis reiškinys, kuris 

„įtvirtinamas ugdytinio kūrybos kryptingumu ir kaitos įprasminimu“ (Kievišas, 2014a, p. 357).  

Visa tai yra pagrindas ugdomosios veiklos kontekstą tirti kaip studijų komponentą ir aktualią 

edukologijos problemą. 

Tikslas – pagrįsti ugdomosios veiklos kontekstą kaip studijų komponentą rengiant specialistus 

aukštojoje mokykloje. 

Uždaviniai – apibūdinti ugdomosios veiklos konteksto ištakas rengiant būsimą specialistą 

aukštojoje mokykloje; atskleisti ugdomosios veiklos konteksto paskirtį ir vaidmenį tobulinant 

kraštovaizdžio dizaino specialistų profesinę veiklą studijų procese.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; atvejo analizė, ugdymo rezultatų apibendrinimas. 

 

Tyrimo organizavimas ir rezultatai 

Vilniaus kolegijoje rengiami kraštovaizdžio dizaino specialistai. Jų baigiamiesiems darbams 

(specializacija – mažoji želdynų architektūra) pasirenkami aplinkos tvarkymo projektai. 2009 – 2014 

metais Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos katedroje buvo apginti 77 baigiamieji darbai (projektai), iš kurių 

rinkti duomenys šiam tyrimui. Nagrinėjant keliamą problemą vertintas baigiamųjų darbų pasiskirstymas 

pagal želdynų klasifikaciją (LR želdynų įstatymas, 2007). Nustatyta, kad daugiau negu pusė (42 darbai) 

pasirinkti iš priklausomųjų želdynų, o likusieji (35 darbai) iš atskirųjų želdynų. 

Atvejo analizei pasirinkti du baigiamieji darbai (vienas iš atskirųjų ir kitas iš priklausomųjų 

želdynų): „<...>Vilniuje rekreacinės gamtinės aplinkos integravimo projektasˮ  (J. D., 2014) ir 

„<...>...parko atkūrimo projektiniai pasiūlymaiˮ  (R. T., 2014), 

Pagal baigiamųjų darbų metodinius reikalavimus parengiamas nedidelio atskirojo ar priklausomojo 

želdyno kūrimo ar pertvarkymo akademinis projektas. Rengiant projektą laikomasi šių projektavimo 

proceso etapų (Kondratienė, 2006, Liebenberg, Mathews, 2012):  

 – problemos apibrėžimas (poreikių įvertinimas, realios problemos formulavimas),  

 – idėjos generavimas (abstrakcija ir sintezė, generavimas tinkamo sprendimo),  

 – kūrybinės idėjos įvertinimas (analizė, palyginimas ir įvertinimas dizaino sprendimo alternatyvų),  

 – idėjos sprendimo pasirinkimas (analizė, koncepcijos pasirinkimas),  

 – sprendimo įgyvendinimas.  

Projektavimo proceso etapų išryškinimas padeda studentams siekti projekto kokybės.  

Rengiant akademinį projektą pirmiausia atskleidžiami aplinkos aspektai, atliekamas sklypo 

aplinkos vertinimas, taip pat ieškoma idėjos projekto sprendimui ir rašoma jo tekstinė dalis. Po to kuriami 

kompoziciniai sprendimai, atliekami ir tobulinami brėžiniai: želdyno planavimo projektas, dendrologinis 

brėžinys, takų ir aikštelių brėžinys, mažosios architektūros statinio brėžinys ir tęsiama rašyti tekstinė 
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dalis. Kita vertus, tokia proceso eiga atveria galimybes koreguoti ugdomąją veiklą ir vertinti jos kintantį 

kontekstą.  

 

Ugdomosios veiklos konteksto ištakos 

Analizuojant pasirinktos aplinkos fragmentą (baigiamajam darbui pasirinkto sklypo sutvarkymą) 

svarbiausias uždavinys – individualiai atrasti originalią, išraiškingą ir brandžią meninio kompozicinio 

sprendimo idėją, kurios vizuali išraiška tiktų pasirinktam sklypui. Rašant tekstą apibūdinamos sklypo 

ypatybės, jo pertvarkymo paieškos ir argumentuojami galimi sprendimai. Taip asmeniškai įprasminant 

pasirinktą aplinkos fragmentą išryškinamas kontekstas kūrybinei (projektinei) veiklai, kuri vertintina kaip 

ugdomoji (profesinė) veikla. Tai rodo, kad ugdomosios veiklos konteksto ištakos slypi asmens ir aplinkos 

ryšių sferoje ir priklauso nuo studento galimybių įprasminti pasirinktą aplinkos fragmentą atsižvelgiant į 

jo ypatybes ir visuomenės poreikius.  

Rengiant baigiamąjį darbą tema „<...> Vilniuje rekreacinės gamtinės aplinkos integravimo 

projektas“ baigiamojo projekto autorė (J. D.) analizavo želdyno sklypą ir aplinką 100 m atstumu nuo jo 

ribų. Ji pateikė svarbiausias sklypo ir jame esančių objektų fotonuotraukas, nurodė fiksavimo vietą, 

atskleidė objektų tarpusavio priklausomybę, argumentavo galimų pertvarkymų paskirtį, jų prasmę ir kt.  
 

1 lentelė. Ugdomosios veiklos konteksto ištakos 

 Išskirti aplinkos objektai Pertvarkymų prasmė (argumentai) 

Baigiamojo darbo autorė J.D. 

...vietovė su ne mažiau nei 7 metrų gylio dauba, šlaitas 

žemėja netolygiai nedidelėmis terasomis. Ji įdomi iš 

istorinės ir geografinės pozicijų... 

...sklypas istoriškai priskiriamas buvusiai parko 

teritorijai. Tai svarbus ir neįprastas geoplastinis 

darinys... 

...sklypas nesutvarkytas... ...planinius sprendimus reikėtų suderinti su mažosios 

architektūros statiniu... 

...želdynu niekas nesirūpina... ...atliekant tvarkymo darbus reikėtų pašalinti senus, 

peraugusius, ligotus sumedėjusius augalus... 

...sklypo plotas priskiriamas bendro naudojimo funkcijai 

kaip rekreacinė erdvė miesto gyventojams...  

...reljefo forma turėtų išlikti minimaliai pakeista, tuo 

pačiu sukuriant papildomas vietas lankytojų poilsiui... 

...sklypo teritorija netoli judrių gatvių, susisiekimo 

galimybės geros. Iš šiaurinės pusės sklypas ribojasi su 

komercinės paskirties viešbučio teritorija; rytinėje 

sklypo pusėje įkurta vaikų žaidimo aikštelė, taip pat 

krepšinio aikštelė; pietinėje pusėje atsiveria didelis 

automobilių stovėjimo aikštelės plotas; ties vakarine 

sklypo kraštine per visą ilgį tęsiasi keturaukštis 

daugiabutis, taip pat keletas privačių namų... 

...palikti natūralų esamą žemės paviršių, iškilusius 

riedulius, sukurti organišką aplinką, kuri būtų skirta 

vaikščioti lankytojams... 

Baigiamojo darbo autorė R.T. 

...bendra šiandieninė parko būklė įvardijama kaip bloga. 

Pagrindinės tokios situacijos priežastys yra 

infrastuktūros elementų ir želdinių nepriežiūra... 

...medžiai ir krūmai parenkami atsižvelgiant į erdvių 

tipą... 

...iš dalies yra išlikusi senoji parko takų sistema... ...takų ir alėjų bei jų dangos atkūrimas, parterio erdvės ir 

formos atkūrimas, gėlynų atkūrimas... 

...istoriniai želdyno masyvai, galimos buvusios alėjos bei 

vandens telkinio pakrantė mažai prižiūrima... 

...želdyno kompozicijose siūloma sukurti atvirų ir uždarų 

erdvių kaitą. Dideli medžiai, vandens telkinys ir kiti 

vertingi teritorijos objektai saugotini ir panaudojami 

kaip meninės kompozicijos elementai. Parke esantį 

vandens telkinį siūloma pateikti kaip staigmeną, t.y. 

nelauktas vaizdas, atsiskleidžiantis prieš žiūrovą, įdomus 

ir patrauklus, kviečiantis pereiti tiltelį ir apžvelgti 

peizažą iš salos... 
 

Akivaizdu, kad tokios paieškos yra būtinos ir kuriant projektą, ir konkretinant ugdomąją (profesinę) 

veiklą, jos turinį. Tą patvirtina ir kitų studentų, kurie rengė baigiamuosius projektus, teiginiai, nes juose 

taip pat atliktas panašus aplinkos vertinimas. Skiriasi tik vertinamos aplinkos ypatybės, akcentuojami 

objektų ryšiai, sklypų paskirtis. Tuo remiantis galima teigti, kad kontekstas yra asmeniškai įprasminama 
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aplinka, kuri pasidaro savitas studijų komponentas rengiant kraštovaizdžio dizaino specialistus. Tai 

savitai suvokta ir įvertinta erdvė – prielaida kurti projektą ir tobulinti pačią kūrybinę veiklą, kurią 

asmeniškai įprasmindamas ugdytinis bręsta ir kaip asmenybė. Todėl konteksto paieškos yra būtinas 

specialistų šiuolaikiško rengimo uždavinys ir ugdomosios (profesinės) veiklos tobulinimo prielaida. 

Taip atsiskleidžia ugdomosios veiklos konteksto ištakos ir galimybės jį vertinti kaip būtiną studijų 

komponentą, kuriuo grindžiama proceso raida ir specialisto profesinė branda. Kitas klausimas, kaip 

kontekstas pasireiškia studijų procese ir kokia jo paskirtis bei pokyčių reikšmė tobulinant būsimo 

specialisto ugdomąją (ir profesinę) veiklą. 
 

Ugdomosios veiklos konteksto pokyčiai rengiant projektą (tobulinant būsimo specialisto 

profesinę veiklą) 

Baigiamojo darbo autoriaus projekte apibūdintą aplinką, jos ypatybes ir numatytų pertvarkymų 

prasmę galima vertinti kaip bazinį ugdomosios veiklos kontekstą. Esmė ta, kad veiklą tobulinant ir 

projekto (aplinkos pertvarkymo) variantus įprasminant atitinkamai kinta studento suvokiama ne tik 

veiklos, be ir jos konteksto paskirtis ir prasmė. Kitaip tariant, studentas ieško galimybių, kaip esamą 

aplinką, asmeniškai suvokiamą jos objektų reikšmę ir prasmę transformuoti į ugdomosios veiklos 

kontekstą, visa tai įtvirtinti kuriamo projekto variantu ir tokiame procese tobulinti pačią veiklą.  

 
2 lentelė. Projektų variantai (eskizai) ir jų kontekstas 

 Projekto variantų (eskizų) ypatybės Siūlymų prasmė (argumentai) 

Baigiamojo darbo autorė J.D. 

...šiame kompoziciniame variante vyrauja 

akmenimis grįsti takai... 

...išlaikomas natūralus ryšys su aplinka... 

...didžiausia aikštelė numatyta žemiausiame 

reljefo sluoksnyje, nes būtent iš šio taško 

galima apeiti sklypo teritoriją... 

...poilsio aikštelę numatyta dengti medžiu, taip išlaikomas natūralus 

ryšys su aplinka... 

...takų sistema aiški, pažymėti pagrindiniai 

takai. Jie jungia tris skirtingų dydžių poilsio 

aikšteles, išdėstytas neorientuotai į supančią 

aplinką... 

...tikimasi sulaukti didelio pėsčiųjų srauto...  

...numatytas mažosios architektūros statinys 

šiam aplinkotvarkos projektui...  

...mažosios architektūros statinys atlieka kelias funkcijas – viršutinė 

dalis gali būti naudojama kaip apžvalgos aikštelė apžiūrėti vaizdą į 

daubos žemėjimo kryptį iš viršaus, o apatinėje dalyje yra sudarytos 

galimybės pailsėti, lankytojams pabūti gamtinėje erdvėje bei 

pasislėpti nuo kritulių ar didelio vėjo... 

...išvystyta funkcinė idėja... ...apžvalgos aikštelė lygaus paviršiaus, didelio ploto, su galimybe 

labiau įsigilinti į projekto objekto siūlomą vaizdinę įvairovę;  

...pastogės dalis irgi patobulinta – tapo atviresnė, šviesesnė, atsirado 

sėdimieji paviršiai lankytojams, o ir stogas pakankamai platus 

apsisaugoti nuo kritulių ar vėjų... 

Baigiamojo darbo autorė R.T. 

...atkuriant takų struktūrą... ...kiekvienas takas turėtų būti tikslingas – vesti lankytoją prie 

vandens telkinio, pavėsinės, aikštelės, gėlyno... 

...atkuriant peizažinį parką... ...siekiama gamtos ir architektūros harmonijos, natūralumo, natūralių 

spalvų gamų, viso parko komponentų tarpusavio ryšio. Siekiamybė 

atnaujinti želdyno rūšinę sudėtį, nekeičiant meninės idėjos ir 

erdvinės sandaros... 

...siūlomi keli apšvietimo būdai... ...organizuojant šviesos šaltinių išdėstymą, priekiniame plane, arčiau 

takų esantys soliterai ir medžių grupės bus apšviečiamos iš apačios 

šaltesnio atspalvio lempomis, kurios sustiprina erdvės gilumo 

įspūdį... 

...parko teritorijoje yra natūraliai įsikūrusi 

paukščių perykla... 

...siūloma sukurti paukščių apsaugos sąlygas, t.y. pagrindinėje jų 

apsistojimo vietoje palikti sumedėjusią augaliją, papildomai įveisti 

želdinių jų apsaugai ir maistui... 
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Teiginiai (2 lentelė) patvirtina, kad kuriant projektą pasikeitė ugdomosios veiklos kontekstas ir kad 

šis kontekstas yra koreguojamas remiantis pradiniu aplinkos vertinimu kaip kuriamo projekto baziniu 

kontekstu. Tuo remiantis galima teigti, kad studijų procese ugdytinio suvokiamas kontekstas koreguoja 

ugdomąją veiklą, o veiklos ir jos rezultato pokyčiai (sukurtas naujas projekto variantas) atskleidžia naują 

kontekstą. Visa tai patvirtina, kad ugdomosios veiklos kontekstas yra svarbus studijų aukštojoje 

mokykloje komponentas. 

Atskleista ugdomosios veiklos konteksto kaip studijų komponento paskirtis rengiant kraštovaizdžio 

dizaino specialistus atitinka šiuolaikišką specialistų profesinės brandos sampratą (Bollaert, 2014) ir 

tyrimų tendencijas (Navaitienė, 2014), išryškina profesinės veiklos tobulinimo šiuolaikiškumą ir prasmės 

paieškų reikšmę humanizuojant profesinį rengimą kaip asmenybės brandos procesą (Mureika, 2009), 

siejasi su kitais šios veiklos tobulinimo (Kondratienė, 2014) ir jos konteksto (Вербицкий, 2010) tyrimų 

aspektais. Todėl ugdomosios veiklos kontekstą svarbu vertinti kaip studijų komponentą siekiant 

specialistų brandos šiuolaikiškos kokybės, taip pat tobulinant jų rengimą aukštojoje mokykloje.  

 

Išvados  
Kontekstas kaip profesinio rengimo reiškinys atsiskleidžia būsimiems specialistams asmeniškai 

vertinant ir įprasminant studijų aplinką. Toks kontekstas yra studijų komponentas, kurio paieškos yra 

būtinos kuriant projektą ir tobulinant būsimų specialistų ugdomąją (ir profesinę) veiklą.  

Atliktas tyrimas parodė, kad ugdomosios veiklos kontekstas padeda išryškinti profesinio rengimo 

etapus, sistemina dalykų studijas, studento savarankišką veiklą, jos prasmę ir  koreguoja specialisto kaip 

asmenybės brandą. Tuo ugdomosios veiklos kontekstas yra svarbus komponentas ir veiksnys tobulinant 

šiuolaikiškas studijas aukštojoje mokykloje 

Aukštojoje mokykloje tobulinant kraštovaizdžio dizaino specialistų profesinį rengimą ugdomosios 

veiklos kontekstas pasireiškia kaip studijų komponentas ir specialisto profesinės brandos veiksnys, kai jis 

koreguojamas sprendžiant aplinkos vertinimo, pertvarkymo ir įgyvendinimo uždavinius kaip visumą. 
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THE CONTEXT OF EDUCATIONAL PRACTISE – A COMPONENT OF STUDIES  

IN THE HIGHER EDUCATION 

 

Summary 

 

The article analyses the educational context in the higher education. It is evaluated as a component of 

education, which evolves, with an establishment of modern education. The research is based on the prospective 

landscape design professionals, in particular, their process of education. The main focus is on the purpose of the 

educational context and its role in the light of encouraging the development of a prospective specialist, as well as, 

the opportunities to adjust the process of education, respectively.  

Purpose: validate the educational context as a component of studies in the education of a professional in the 

higher education. 

Object: describe the origins of educational context in the process of preparing a professional; reveal the 

changes of educational context while improving landscape design professionals’ practise in the higher education; 

emphasize the educational professional practise’s context as a modern factor of professional’s development. 

Research methods: review of pedagogical references and other topic-based literature, analysis, comparison 

and summation of the documents on the system of education, case study, summary of educational results.  

The context as an expression opens when prospective professionals personally evaluate and give meaning to 

the study environment. Such context is a studies component, which search is necessary for creating a project and 

improving prospective professionals’ educational and professional practise.  

The educational practise context reveals itself as a component of higher education and a factor of 

professional’s development, when it is adjusted solving the assessment of environment, challenges of reorganising 

and implementation as an entirety. 

Keywords: educational process, context, project, professional training, professional development. 
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UNIVERSITETO VERTYBĖS XXI a. IŠŠŪKIŲ KONTEKSTE 
 

Laura Martusevičienė 
Šiaulių universitetas 

  
 Anotacija. Straipsnyje analizuojamos aukštojo mokslo tyrėjo Barnett (1990) išskiriamos tradicinės 

universiteto vertybės XXI a. iššūkių kontekste, daugiausiai dėmesio skiriant tiesos ir objektyvių žinių, mokslinio 

tyrimo, institucinės autonomijos,  akademinės laisvės, liberaliojo ugdymo, racionalumo vertybių raiškos 

konceptualizavimui. Taip pat aktualizuojama V. von Humboldt akcentuota aukštojo mokslo vertybė – dėstytojų ir 

studentų paritetinių santykių problematika rinkos ekonomikos sąlygomis, universitetui tampant paslaugų teikėju. 

Išsamiau aptariami žinių ekonomikos, informacinės ir žinių visuomenės bei ekonominės/rinkos įtakos stiprėjimas 

kaip esminiai XXI a. iššūkiai tradicinėms universiteto vertybėms.  
Pagrindiniai žodžiai: universitetas, vertybės, XXI a. iššūkiai universitetui. 

 

Įvadas 

„Universiteto ištakos siekia antikos laikus. Jis pagrįstai laikomas viena seniausių ir svarbiausių 

institucijų, nulemiančių visuomenės civilizuotumą” (Samalavičius, 2003, p.11). Pasak autoriaus, 

keičiantis visuomenės sanklodai, universiteto idėjos ir universiteto institucinės raidos istorinė 

retrospektyva moksliniu požiūriu yra įdomi ir svarbi, siekiant suvokti šiandieninio aukštojo mokslo 

problemas, o taip pat projektuojant jo vystymosi perpektyvas naujuose ir nuolat kintančiuose 

socialiniuose, kultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose, technologiniuose kontekstuose. Akcentuojant 

universitetinio aukštojo mokslo sampratų kaitą, pažymėtina, jog viduramžiais susiklosčiusi universitetinių 

studijų forma beveik nepakitusi gyvavo iki Naujųjų laikų. Pradėjus mokslinius atradimus taikyti 

technologijų ir industrijos plėtrai, formuojantis naujiems socialiniams santykiams, ėmė keistis lavinimo 

tikslai, daugėjo mokslinių tyrimų, susijusiu su technologijos ir industrijos raida, tad švietimui, taip pat 

universitetui, iškilo naujų uždavinių. XIXa. pr. įsteigtas Berlyno universitetas buvo naujas pavyzdinis 

vakarietiškos institucijos modelis, įprasminęs naują aukštojo mokslo koncepciją ir turėjęs įtakos viso 

Vakarų pasaulio naujai aukštojo mokslo raidai. V. von Humboldt, remdamasis vokiečių mąstytojų –  

J.G. Ficht ir  labiau liberalia E.D.E. Schleiermacher  siūlytomis aukštojo mokslo reformos idėjomis – 

paskelbė koncepciją, atvėrusią kelią universitetų modernizavimo pradžiai. W. von Humboldt universiteto 

modelis laikomas Europos aukštojo mokslo studijų raidos atramos tašku, išryškinęs „Universitas 

litteratum“ koncepciją, paremtą kultūrine-kognityvine keturių principų sąranga, kuri pabrėžia 

nesavanaudišką žinių siekimą, suvienija tyrimus bei mokymąsi ir pagrindžia studento saviugdos 

prielaidas (Pukelis, Pileičikienė, 2012). Esminiai koncepcijos principai – mokslinių tyrimų ir studijų 

vienovė bei dėstytojų ir studentų paritetiškumą garantuojanti akademinė laisvė. Mokslo ir studijų  

vienovė tapo klasikiniu universitetų principu (Kraujutaitytė, 2002; Tinfavičienė, 2007 ir kt.). Sykiu kito ir 

klasikinio universiteto misija, vakarietiškos universitetinės institucijos modelis, universiteto paskirtį 

labiau siejant su praktiniu valstybės gyvenimu ir jos poreikiais.   

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pažymima, jog XXI amžius – tai sparčios kaitos 

amžius ekonomikos, klimato, technologijų srityje. Vyrauja žinių visuomenės, ekonominės rinkos įtakos, 

nurodančios kaitos kryptis. Tačiau lieka gana sudėtinga nuspėti, kas bus svarbu po 20 metų, kokios 

technologijos vyraus, kokią įtaką jos turės mūsų gyvenimui, aplinkai, ekonominiams ir visuomeniniams 

procesams, kokios rinkos sąlygos bus diktuojamos ir kokių gebėjimų poreikis bus aktualus visuomenėje.  

Veržlus žinių ekonomikos vystymasis kelia reikalavimus universitetams keisti savo tradicinius 

veiklos prioritetus: nebeužtenka būti tik fundamentalių žinių kūrėju ir visuomenės elito puoselėtoju, reikia 

rūpintis ir taikomųjų žinių paieška, kai mokslininkai jas kuria drauge su praktikais, taip pat 

eksperimentine plėtra (Jucevičienė, 2008). Dėl minėtos kaitos spartumo, visuomenei, jos nariams ir 

visuomenės institutams kyla nemažai iššūkių, atsiranda poreikis apsvarstyti ir analizuoti, kas vis dar yra 

vertybė, o kas transformavosi ir įgavo kitas reikšmes. Jucevičienė, Edintaitė (2010), išanalizavusios 

aukštojo mokslo tyrėjų darbus, pažymi, jog universitetas apibrėžiamas kaip mokslo ir studijų institucija, 

kuri kuria mokslo žinias, jas skleidžia visuomenėje ir rengia šiuolaikinius profesionalus. Kaip nurodoma 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009), universitetas, tai tokia institucija, kurioje 

vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) 

plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas. Sąvoka aiškiai suponuoja mintį dėl 

institucijos poreikio būti visuomenės pažangos priekyje, išlaikant hegemoniją ir puoselėjant amžių 

iškeltas vertybes. 
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 Nuo pat universitetų atsiradimo pradžios jų įtaka valstybei ir visuomenės raidai nekvestionuojamai 

buvo reikšminga (Zuzevičiūtė, Teresevičienė, 2007). Universitetinio tipo institucija yra ne tik mokymo, 

studijų organizavimo, bet ir mokslo įstaiga. Joje kuriamos naujos žinios, keliamos idėjos, sprendžiamos 

mokslinės problemos. Kuo labiau išplėtota mokslinė mintis šioje institucijoje, tuo aukštesnio lygio yra ir 

studijų procesas (Tidikis, 2001).  

Straipsnio tikslas – atskleisti Barnett (1990) akcentuojamų aukštojo mokslo vertybių raiškos 

ypatumus XXI a. iššūkių kontekste.  

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti kam turi tarnauti universitetas XXI a. 

2. Išanalizuoti koks universiteto vaidmuo šiandienos visuomenėje. 

Straipsnio metodologinį pagrindą sudaro šios nuostatos: universitetinis ugdymas turi būti 

grindžiamas liberalaus ugdymo idėjomis, pripažįstant universitetų  sąsajas su visuomenės raida ir jos 

poreikiais bei universitetų hegemonijos ryšį su vertybinėmis nuostatomis.   

Konceptualizuojant  tradicines universiteto vertybes  XXI a. iššūkių konteste, atlikta mokslinės 

literatūros ir dokumentų analizė, naudoti loginės analizės ir apibendrinimo metodai.  

 

Universiteto vertybės ir jų kaitos ypatumai 

Universitetas, anot Jucevičienės ir kt. (2010), gali būti įprasmintas kaip trečiasis lygmuo aukštojo 

mokslo sistemoje, nes pirmieji du lygmenys atitinkamai apima aukštąjį mokslą kaip visuomenės 

instituciją ir institucinę sistemą. Universitetas, kaip aukštojo mokslo įstaiga, turi konkrečius tikslus: 1) 

vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir 

technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti 

visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; 2) darniai plėtoti įvairių sričių 

mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) 

plėtrą, rengti mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais; 3) 

bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline, šviečiamąja, meno ir kita kultūrine veikla 

skatinti regionų ir visos šalies raidą; 4) ugdyti švietimui, mokslui, menui ir kultūrai imlią visuomenę, 

gebančią veiksmingai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų 

rinkoje (LR mokslo ir studijų įstatymas, 2009). Aukštojo mokslo sistemoje, o tuo pat ir universitete, tokie 

žodžiai kaip studentas, paskaita, konsultacija, seminaras, akademinis, kvalifikacinis ar mokslinis laipsnis, 

kursas, tarpdisciplininis ryšys, akademinė laisvė, mokslinis tyrimas ar akademinė bendruomenė yra ne 

šiaip sau sąvokos, o vertybės, simbolizuojančios viduramžių kilmės tradicijas, kurioms būdingas 

tarptautinis pripažinimas (Barnett, 1990). Iš to kas pasakyta, nesunku suprasti, jog universitetas, kuris yra 

aukštojo mokslo teikimo institutas, pasižymi tam tikromis vertybėmis, apie kurias ir kviečiama diskutuoti 

šiame straipsnyje.  

Barnett (1990) teigia, jog aukštojo mokslo, o tuo pačiu ir universiteto, tradiciniai vertybiniai 

pagrindai yra:  

 Tiesos ir objektyvių žinių paieškos ir vystymas 

 Mokslinis tyrimas 

 Liberalusis ugdymas 

 Institucinė autonomija 

 Akademinė laisvė 

 Besąlygiškas ir atviras debatams forumas 

 Racionalumas 

 Studentų kritiško mąstymo sugebėjimų vystymas 

 Studentų autonomijos ugdymas 

 Studentų charakterio formavimas 

 Visuomeninės kritikos centro suponavimas 

 Visuomenės intelektualiosios kultūros formavimas. 

Pateikiamos vertybės atskleidžia, jog aukštojo mokslo sistema, o universitetas yra aukštojo mokslo 

sistemos pagrindas, turi racionalųjį pagrindą ir nėra aprašomojo pobūdžio, o turi įkūnytą bendrą istorinį 

supratimą visuomeniniame diskurse (Barnett, 1990). Tikslinga analizuoti kai kurias vertybes atskirai, 

kritiškai vertinant jų realizavimo galimybes XXI a. iššūkių kontekste. Tiesa ir objektyvios žinios 

nepriklauso nuo subjekto valios ir norų, jų turinys ir jo paieškos turėtų atsiriboti nuo merkantilinių 

interesų ir individualios bei suinteresuotos naudos siekio. Tiesa neturi susidaryti pagal žmonių valią ir 

norą, ją nulemia atspindimo objekto turinys, o tai ir sąlygoja jos objektyvumą (Halder, 2002).  
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Ankstesniais laikais mokslo žinias kūrė pavieniai arba į profesorių grupes susitelkę mokslininkai, 

kurie vėliau su savo asistentais ir mokiniais būrėsi į fakultetus ir iš ten skelbdavo mokslo žinias. 

Vėlesniaisiais laikais mokslo žinios virto technologijomis, naujais produktais (Šlentnerienė, 

Tandzegolskienė, 2008). Mokslo žinios neatsiejamos nuo objektyvumo – tarp jų konceptualus ryšys, todėl 

jei mokslininkų kuriamos žinios nėra objektyvios, jos vargiai ras vietos universitete. Barnett (1990) (cit. 

Tidikį, 2001), teigia, kad mokslinis tyrimas nėra esminė aukštojo mokslo proceso dalis, tačiau aukštasis 

mokslas yra mokslinio tyrimo pagrindas. Ir mokslinis tyrimas yra universiteto prerogatyva, nes koleginis 

mokymas telkia dėmesį į taikomųjų žinių įvaldymą.  Mokslinis tyrimas sudaro vieną iš aukštojo mokslo 

pagrindų, nes sudarant studijų programas iš dalies remiamasi ir moksliniais tyrimais.  

Moksliniai tyrimai plėtoja žinias, o kartu ir studentų proto galimybes. Tačiau mokymo procesui 

svarbūs tik tie moksliniai tyrimai, kurie papildo konceptualiąsias paradigmas. Nors mokslinis tyrimas ir 

aukštasis mokslas yra dvi skirtingos veiklos rūšys, vis dėlto, mokslinis tyrimas yra būtina aukštojo 

mokslo raidos sąlyga, bet nepakankama ir ne vienintelė visapusiško aukštojo išsimokslinimo įgijimo 

sudėtinė dalis (Tidikis, 2001). Šioje vietoje tikslinga paminėti V. von Humboldt pateiktą aukštojo mokslo 

principą – mokslo ir studijų vienovę (integraciją).  

Klasikinis universiteto principas – mokslo ir studijų vienovė – sujungė mokslą ir studijas į bendrą 

procesą toje pačioje aukštojo mokslo institucijoje. Palengva moksliniai tyrimai tapo neatsiejama 

universitetinio ugdymo dalimi, o svarbiausiu universitetinio lavinimo uždaviniu tapo studentų mokymas 

tyrinėti, formuoti ir transformuoti žinias taip, kad jos ne tik atitiktų, bet ir aplenktų praktikoje vykstančias 

permainas (Kraujutaitytė, 2002). 

 Liberalus ugdymas šiame straipsnyje atskleidžiamas per suvokimą, jog žinių prieinamumas yra 

besąlygiškas ir neribotas, leidžiantis pajusti, kad visas žinių pasaulis yra atviras (Barnett, 1990). 

Liberalusis ugdymas, anot  Evans (2009), turi būti suvokiamas kaip iniciavimas, paskatinimas studentus 

studijuoti ir veikti taip, kad jie išmoktų klausti, ir klausti ne tik tai kaip jiems gauti tai ko jie nori, o netgi 

to, ko jiems norėti. Horbačauskienė, Gudaitytė (2012), analizuodamos liberaliojo ugdymo tradiciją, teigia, 

kad universiteto misija – ne tik parengti specialistus, atitinkančius šiandieninius pramonės reikalavimus, 

bet ir intelektualiai emancipuotus žmones. Čia atsiskleidžia tradicinė universiteto vertybė, proto 

emancipacija. Autorės akcentuoja, jog universitetas turi rengti tokius specialistus, kurie gebėtų spręsti 

globalias problemas ir suprastų jas kitų mokslų kontekste, turėtų komunikacijos, bendradarbiavimo 

įgūdžių, sugebėtų kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, valdyti rizikas ir kt. Akcentuojama, kad universiteto 

paskirtis – ne specialisto, o generalisto rengimas. Štai čia susiduriama su iššūkiais, nes rinkai ir jos 

sąlygomis reikalingi specialistai, gebantys atlikti užduotis čia ir dabar. Visuose liberaliojo švietimo 

definicijose ypač pabrėžiamas mąstymo svarbumas, klausimų kėlimas. Teigiama, kad liberaliuoju 

požiūriu pagrindinis švietimo uždavinys yra dvejopas. Juo siekiama įdiegti besimokantiems 

visuomenines, fundamentines vertybes, kurios yra pagrindinė socialinė moralė, idealai (pvz, asmeninė 

autonomija) ir moralines bei politines vertybes, tokias kaip pagarba kitiems, tolerancija. Mullhall, Swift 

(1992) (cit. Žemaitaitytė, 2007) teigia, kad liberali švietimo koncepcija pabrėžia savarankišką 

besimokančiųjų mąstymą ir tam tikros asmeninės mąstymo autonomijos pasiekimą. Liberalus ugdymas 

skatina visų individų išsilavinimo įteisinimo sąvoką, liberali demokratinė perspektyva siekia sutarimo ir 

vieningumo dėl pagrindinių arba visuomeninių vertybių. Kaip pastebima, kadangi šios vertybės yra 

pamatinės ir neišvengiamos, manoma, kad jos jungia visus žmones, įkūnijamos įstatyme ir pasireiškia 

žmogaus teisių pavidalu, apimančiu tokius reiškinius kaip visuomeninė moralė ir pagrindiniai 

demokratiniai principai: žodžio laisvė, teisingumas, asmens autonomiškumas. Liberaliais demokratiniais 

principais pagrįstas švietimas siekia formuoti asmenybę ir suteikti jai savitą identitetą. Jis remiasi gėrio 

teorija, kuri yra itin palanki individo autonomijai ir nuomonių skirtumui. Liberalus ugdymas – padeda 

atskleisti ir įprasmina akademinių vertybių sklaidą visuomenėje (Barnett, 1990).  

Liberalios tradicijos atmainoms būdinga tokia moderni žmogaus ir visuomenės samprata, kurią 

sudaro šie elementai: individualizmas, nes teigiama moralinė žmogaus pirmenybė prieš bet kokio 

visuomeninio kolektyvo pretenzijas; egalitarizmas, nes visiems žmonėms suteikiamas tas pats moralinis 

statusas, ir atmetami kaip teisinei ir politinei tvarkai bereikšmiai  žmonių moralinės vertės skirtumai; 

universalizmas, nes teigiama žmonių giminės moralinė vertybė ir tik antrinė reikšmė teikiama 

specifinėms istorinėms asociacijoms ir kultūrinėms formoms; meliorizmas, nes teigiama visų socialinių 

institucijų ir politinių santvarkų pertvarkymo ir tobulinimo galimybė. Ši nuostata ypač svarbi, nes skatina 

žmogų nuolatinei saviugdai ir jį supančios aplinkos tobulinimui. Pats aukštasis mokslas, kurį teikia 

universitetai, savo prigimtimi yra liberalus (Gudaitytė, 2000).  

Institucinės autonomijos esmę atskleidė Jaspers (cit. Barnett, 1990), pažymėjęs, kad institucinė 

autonomija ir laisvė yra būtina, siekiant apsaugoti universitetą ir jo kuriamas objektyvias žinias nuo 
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aplinkos poveikio, galinčio subjektyviai daryti įtaką žinioms kurti ar realizuoti. Aptardamas institucinę 

autonomiją Estermann (2011) kartu su bendraautoriais, remdamiesi 2007 m. Lisabonos deklaracija, 

ataskaitoje apie universitetų autonomiją Europoje išskiria keturis autonomijos matmenis: akademinį 

(laipsnių teikimas, studijų programos ir mokymo metodai, mokslinių tyrimų sritys, apimtys, tikslai ir 

metodai), finansinį (lėšų skyrimas ir įsigijimas, studijų mokesčiai, galimybė kaupti lėšas), organizacinį 

(universiteto struktūra ir statutas, galimybė sudaryti sutartis, sprendimus priimančių tarybų ir personalijų 

rinkimas) ir personalo (pareigų užėmimas, atlyginimai, karjera). Ritzen, Želvio (2014) teigimu, 

nevyriausybinės organizacijos „Didesnių galių suteikimas universitetams“ atliktas tyrimas parodė, kad 

Lietuvos universitetai, palyginti su kitų šalių universitetais, turėjo daug mažiau finansinės autonomijos, 

šiek tiek mažiau politinės autonomijos ir kiek daugiau nei vidutiniškai organizacinės autonomijos. 

Autoriai pabrėžia, kad Lietuva galėtų suteikti gerokai daugiau galių universitetams, ypač plėtojant 

mokslinius tyrimus.  

Akademinė laisvė, kaip teigia Albacht (2001) (cit. Juškevičienė, Nedzinskaitė, 2012), jau antikoje 

išryškėjusi kaip laisva ir nevaržoma intelektualinė atmosfera, vieši disputų kultai, o įsigalėjusi viduramžių 

epochoje, laikytina viena svarbiausių aukštojo mokslo vertybių, įtvirtinanti akademinės bendruomenės 

idėjų sklaidą, išlaikanti mokslo kūrimo kryptį. Viduramžių laikotarpiu akademinė laisvė reiškė dėstytojų 

laisvę mokyti, eksperimentuoti be išorinės kontrolės bei studentų laisvę mokytis. Ji, kaip universiteto 

vertybė, atskleidžiama per procesą, susidedantį iš dviejų etapų. Pirma, tai būti laisvam, t. y. nuo bet kokių 

suvaržymų, antra, laisvė tai – egzistuojančių vertybių pripažinimas. Studentams tai yra pareiga 

sąmoningai mokytis. Laisvė, anot Paškaus (1992) (cit. Keciorytė, 2008) nėra suprantama kaip absoliuti 

kategorija. Akademinė laisvė susijusi su institucionalizuota dėstytojo ar studento saviraiška, 

atsiskaitomumu. Akademinė laisvė leidžia dėstytojui tvirtai laikytis savo autonomiškumo, asmeninio 

vertinimo, kad ir koks jis būtų. Tačiau Barnett (1990) pabrėžia, kad be akademinės laisvės, yra dar ir 

pareiga. Jis teigia, kad kiekvieno mokslininko pareiga yra išvengti pašalinės įtakos, galinčios sukliudyti 

priimti teisingą sprendimą (Keciorytė, 2008). Apie tai diskutuojant plačiau, galima įžvelgti kylančių 

iššūkių. Susiduriama su merkantilinių interesų, verslo subjektų invazija ir įtakomis, bet apie tai plačiau 

kitoje dalyje.  

Racionalumas kaip vertybė universiteto aplinkoje išlieka vienu pagrindinių elementų. Haberman 

(cit. Barnett, 1990), teigia, jog yra dvi iš esmės skirtingos racionalumo formos: 1) kognityvusis – 

instrumentinis ir 2) komunikatyvinis racionalumas. Kognityvusis instrumentinis yra susijęs su orientuota į 

sėkmę veikla, kuri išsiskiria į dar 2 subformas:  a) instrumentinę,  kai ji gali būti suprasta techninių 

taisyklių prisilaikymo terminija ir gali būti įvertinta pagal jos efektyvumą, b) strateginę, kai ji gali būti 

suprantama ir įvertinama pagal jos efektyvumą turėti įtakos kitų socialinių veikėjų (politikų, verslininkų) 

sprendimus. Komunikatyvinis racionalumas sietinas su veikla, kurioje veikėjai bendradarbiauja siekdami 

tarpusavio supratimo ir reversinės įtakos, besiremiančios išimtinai samprotavimo galia. Tai, kas vadinama 

racionalumu, priklauso nuo paradigminės pozicijos ir nuo to, kokia intelektualioji pozicija užimta. Dar 

viena esminių universiteto vertybių, kurią ypač akcentavo V. von Humboldt (cit. Kraujutaitytė, 2002), 

išskirdamas ją kaip vieną esminių aukštojo mokslo principų, yra paritetiniai dėstytojų ir studentų 

santykiai.  

Paritetiniai dėstytojo ir studento santykiai – universiteto tradicinė vertybė, įgalinanti akademinės 

bendruomenės, kurią sudaro dėstytojai ir studentai, vieningumą ir sėkmingą liberalaus ugdymo veiklą. Ši 

vertybė nesusilaukia oponavimo iš visuomenės, tačiau ją nelengva įgyvendinti masinio aukštojo mokslo, 

o ypač – bent kiek sudėtingesnės ekonominės situacijos sąlygomis, teigia Jucevičienė (2008). Paritetinius 

dėstytojų ir studentų santykius nėra paprasta realizuoti, nes jie reikalauja ne tik dėstytojų teigiamos 

nuostatos ir pastangų juos realizuoti, bet ir atitinkamo studentų pasirengimo ir kultūros. Paritetiniai 

santykiai ne tik reikalauja atitinkamos studentų kultūros ir pasirengimo, tačiau drauge ir lemia studentų 

bei dėstytojų bendravimo kultūrą, mokymo ir mokymosi metodų pasirinkimą, padeda palaikyti dialogą, 

siekiant studijų tikslų ir realizuojant studijų turinį (Horbačauskienė, Gudaitytė, 2012). Jucevičienė (2008), 

pastebi, jog šiuolaikinis universitetas gali realizuoti šią vertybę, jeigu ji remiama ne tik universiteto 

demokratiškumo vertybių, bet ir dar vienos – mokymosi tinkliaujant dėstytojams ir studentams 

partnerystėje – vertybės pripažinimo. Šia prasme dėstytojo ir studento sąveika reiškia, kad abu – 

dėstytojas ir studentas – gali būti ir besimokantysis, ir mokantis. Anot V. von Humboldt (cit. 

Kraujutaitytę, 2002), dėstytojas daugiau netarnauja vien studento tikslams, tačiau jie kartu tarnauja 

mokslui. Pagrindinis akcentas – vaidmenų pasikeitimas.  
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XXI a. iššūkiai tradicinėms universiteto vertybėms. Grėsmė ar galimybė? 

Aptariant universiteto vertybes, kurios tradiciškai įsišaknijusios nuo viduramžių laikų, kuomet 

universitetas ir bažnyčia buvo tie visuomenės pažangos institutai, atlikę visuomenės kritiko vaidmenį, 

svarbu kalbėti ir apie XXI a. keliamus iššūkius minėtoms tradicinėms vertybėms. Šioje vietoje galime 

kelti klausimą, į kurį, ko gero, tiesaus atsakymo nerasime, nes atsakymas į jį sąlygojamas prisiimtos 

pozicijos ir elementų, kuriuos išryškiname kalbėdami apie vadinamuosius iššūkius, o taip pat nuo 

paradigminės pozicijos. Tačiau bet kurioje situacijoje, iššūkį galime priimti kaip griaunamąjį reiškinį, o 

galime priimti kaip galimybę. Iššūkiai, kuriuos aptarsime, tai žinių ekonomika, informacinė ir žinių 

visuomenė bei ekonominės/rinkos įtakos stiprėjimas. Taigi, kyla klausimas – XXI a. iššūkiai tradicinėms 

universiteto vertybėms – tai grėsmė ar galimybė?  

Pirmiausia vertėtų atskleisti, kas yra žinių ekonomika, paanalizuoti, kokį indėlį ji teikia universiteto 

vertybėms: griaunamąjį ar pastiprinantį? Žiniomis grįsta ekonomika – tai naujas XX ir XXI a. sandūros 

reiškinys, kuris formavosi dėl ekonomikos transformacijų kintant rinkos situacijai ir žmonių poreikiams 

bei gamybos veiksnių ir žmogiškojo kapitalo vystymosi jėgų pobūdžiui (Karazijienė, Sabonienė, 2010). 

Žinių ekonomika yra grindžiama šiuolaikinio mokslo žiniomis ir idėjomis, kur prekės ir gamybos 

procesai kuriami, panaudojant inovacijas bei aukštąsias technologijas. Pastebima, kad visuotinai yra 

sutarta, jog žinių ekonomikai priskirtina: informacinės technologijos, biotechnika, medžiagotyra, 

nanotechnologijos, naujų energijos šaltinių kūrimo ir panaudojimo būdai ir pan. (Naktinis, 2001).  Visos 

įvardintos sritys gyvybiškai svarbios valstybės pažangai, apie tai diskusijos nekyla, tačiau čia kyla 

klausimas ar siekiant pažangos ir ekonominės naudos nesusiduriama su vertybių krize. Pagrindiniai žinių 

ekonomikos varikliai: verslumas, žingeidumas, drąsa veikti. Tai susiję su noru uždirbti, noru gyventi 

geriau, panaudoti tai, ką pražiūrėjo kiti, tolerancija rizikai ir kt., visa tai sukelia konkurencinę aplinką, 

skatinančią kapitalistinės atmosferos vystymą (Eimontaitė, 2005).  

Minėti faktoriai kelia iššūkį, nes kuriamos ne fundamentalios teorijos, o siekiama taikomojo 

pobūdžio rezultato, pelno ir naudos konkrečioms interesų grupėms. Kitas svarbu iššūkis – informacinė ir 

žinių visuomenė. Informacinė visuomenė, tai atvira, išsilavinusi ir  besimokanti visuomenė, kurios nariai 

gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis 

šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, užtikrinamas jų prieinamumas. Informacinėje visuomenėje 

pereinama nuo mokymo koncepcijos prie mokymosi. Atsiranda nauji mokymo būdai ir metodai: 

nuolatinis švietimas bei nuolatinis mokymasis, atviras mokymasis, elektroninis mokymasis, skaitmeninis 

mokymasis. Informacinė visuomenė yra galimybė netradiciniam studentui, kuris XXI a. dažniausiai jau 

nebėra tik studentas, o tuo pačiu metu turi ir ne vieną kitą socialinį vaidmenį (darbuotojo, šeimos tėvo ar 

mamos ir kt.), įgyti universitetinį išsilavinimą ir toliau kurti žinias, tačiau su šia galimybe greta eina 

iššūkis prarasti tradicines universiteto vertybes, tokias kaip paritetiniai dėstytojo ir studento santykiai, 

liberalus ugdymas, studentų kritinio mąstymo vystymas. Taip nutinka todėl, kad studentas ateina į 

universitetą su konkrečiu uždaviniu – įgyti tam tikrų žinių, neretai nebeturi laiko ir aspiracijų tobulinti ne 

tik specialybės žinias, bet ir gilintis į fundamentaliuosius mokslus, o siekia tik taikomojo ir pragmatinio 

rezultato. Iškyla grėsmė universiteto misijos – profesionalaus generalisto ugdymo realizavimui.  

Žinių visuomenė – tai tokia visuomenė, kuri nuolat kaupia informaciją visose mokslo ir pramonės 

šakose, vėliau apdorodama šią informaciją nuolatos mokosi ir kuria naujas žinias bei pritaiko šias žinias 

savo gyvenime ir darbinėje veikloje (Karazijienė, Sabonienė, 2010). Anot Drucker (1993), žinių 

visuomenės pagrindas, veiklos sėkmės prielaida yra specializuotos žinios, tačiau, kad jas įgyti, svarbu 

turėti bendrųjų žinių ir atitinkamai gebėjimų jas taikyti. Susiduriant su žinių visuomenės keliamais 

iššūkiais, antrinama informacinės visuomenės keliama situacija dėl poreikio nuolat mokytis, prisitaikyti 

prie naujų technologijų, kurios keičiasi ir tobulėja itin sparčiai. Gudaitytė, Jucevičienė (2000) teigia, kad 

žinių visuomenei būdinga efektyvi komunikacija, kritinis mąstymas, grupinis darbas, problemų 

sprendimo metodai. Minėti reiškiniai savo esme nėra negatyvūs ar grėsmingi, tačiau šioje vietoje reikia 

pastebėti, kad žinių visuomenės keliamus reikalavimus tenkina tik kokybiškas masinis aukštasis mokslas, 

galintis tapti įkvepiančiu aktyviai veikti ir tapti visuomenės varomąja jėga.  

Ekonominės/rinkos įtakos stiprėjimas universiteto erdvėje, jaučiamas nuo XX a. paskutiniojo 

ketvirčio, nes tuo metu universitete įsigalėjo kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, turintys krizės požymių, 

kurie privertė Vakarų švietėjus įprasminti paslaugų universiteto koncepciją. Paslaugų universitetą galima 

būtų apibūdinti tokiais požymiais: pakitęs aukštojo mokslo ir visuomenės santykis; naujas universiteto 

santykis su valstybe aukštojo mokslo politikos bei finansų reguliavimo klausimais; akademinės 

universiteto kultūros virsmas į antrepreneriškąją kultūrą; stipri orientacija į rinkos poreikius; struktūrų, 

galinčių palaikyti ryšius su išorine aplinka ir vietos klientais, kūrimas; išaugęs taikomųjų tyrimų 

pareikalavimas; profesinio pobūdžio padalinių bei fakultetų triumfas; nauja mokymo programų forma ir 
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turinys; resursų valdymo perdavimas antrepreneriams, centralizuotas paslaugų planavimas ir 

kontraktavimas; kokybiškai naujas profesorių ir dėstytojų kontingentas; netradicinis studentas – 

universiteto klientas (Markevičienė, 2004). Dėl įsivyravusio Paslaugų universiteto modelio, kyla iššūkis 

tradicinėms universiteto vertybėms, nes itin išryškėja aukštojo mokslo komercializacija, o tai kelia 

grėsmę akademiniams standartams, profesinei autonomijai, kyla universiteto šališkumo problema. Ritzen, 

Želvio (2014) pastebėjimu, dėl proceso, kai Kontinentinėje Europoje aukštasis mokslas tapo masiniu, 

visos aukštosios mokyklos imtos traktuoti daugmaž vienodai, o tai leido patenkinti kolegijų aspiracijas 

kokybės sąskaita, be to, tradiciniai universitetai pasinaudojo aukštojo mokslo plėtra, padidindami 

studentų skaičių ir atitinkamai pritaikę jiems žemesnius standartus. Tokiose sąlygose atsiranda vietos 

diskusijai apie tai, ar universitetas vis dar išlieka konstruktyvus visuomenės kritikas ar sparčiai tampa 

nuolankiu galingesniųjų, finansine prasme, įtakų įkaitu ir interesų grupių pelno didintoju. 

 

Išvados 

Analizuojant aukštojo mokslo tyrėjo Barnett (1990) tradicines universiteto vertybes visuomenės ir 

sykiu universiteto kaitos ir sąsajų kontekste, darytinos išvados: 

1. Universitetas XXI a. turi siekti išlaikyti tarnavimo visuomenės pažangai misiją. Pažanga turėtų 

būti suprantama ne tik technikos ir technologijų prasme, tačiau ir aukštos kultūros išsaugojimo 

bei puoselėjimo, visapusiško išsilavinimo ir proto išlaisvinimo nesiekiant merkantilinio intereso 

patenkinimo prasme.  

2. Esminis universiteto vaidmuo šiandien tampa pokyčių įkvepėjo, gebančio prisiderinti prie masių 

ir gebančio suteikti joms galimybę įvaldyti naujojo amžiaus keliamus iššūkius ne tik mokslo, bet 

ir visuomeninio gyvenimo sferoje. Universitetas privalo išlaikyti konstruktyvaus kritiko 

vaidmenį, nepasiduodamas verslo, stambių kompanijų ir galingų susivienijimų įtakoms. Tai yra 

esminis universiteto uždavinys – išlaikyti etikos ir skaidrumo principus. 
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VALUES OF THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE 21ST CENTURY CHALLENGES 

 

Summary 

 

The article analyses traditional university values singled out by higher education researcher Barnett (1990) in 

the context of the 21
st
 century challenges paying major attention to the  conceptualization of truth and objective 

knowledge, scientific research, institutional autonomy, academic freedom, liberal education, and expression of 

values. Equally, it actualizes W. von Humboldt’s emphasized higher education value - the topic of teachers and 

students’ parity relations in the conditions of the market economy, as the university transfers into a service provider. 

The issues of knowledge economy, information and knowledge society, strengthening of economic / market 

influence as the essential challenges of the 21
st
 century to university values are discussed in more detail. 

The methodological background of the article is based on the following attitudes: university education has to 

be based on liberal education ideas acknowledging linkages with society development and its needs and connection 

between universities’ hegemony and values. Conceptualizing traditional university values in the context of the 21
st
 

century, the analysis of  scientific literature and documents was performed using logical analysis and generalization 

methods. Analysing higher education researcher Barnett’s (1990) traditional university values in the context of 

society and at the same time university change and connections, the conclusions were drawn that the university in 

the 21
st
 century has to seek sustaining the mission of serving society progress. The progress is meant not only in the 

meaning of technical and technologies but also in the meaning of preserving and cherishing high culture, versatile 

education and intellect freedom without a non-mercantile interest satisfaction. Nowadays the essential university 

role is to be the inspirer of changes able to adapt to the masses and capable of providing them with the opportunity 

to master the challenges of the new century not only in science but also in the sphere of public life. The university 

must sustain the status of a constructive critic rejecting the influence of business, large-scale companies, and 

powerful corporations. The fundamental university goal is to sustain the principles of ethics and transparency. 

Keywords: university, values, the 21
st
 century university challenges. 
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STUDIJŲ PROCESO KOKYBĖS VERTINIMAS AUKŠTOJOJE 

MOKYKLOJE: STUDENTŲ NUOMONĖ  
 

Aida Norvilienė 
Klaipėdos universitetas 

 

Anotacija. Straipsnyje pristatoma studentų nuomonė apie studijų proceso kokybės vertinimą aukštojoje 

mokykloje. Kokybinio tyrimo metu, atliekant pusiau struktūruotą interviu su universitete studijuojančiais studentais, 

buvo nustatyta, kad studentų nuomone svarbiausi veiksniai darantys įtaką studijų kokybei aukštojoje mokykloje –  

studento motyvacija, įsitraukimas į studijų procesą, dėstytojo kompetencija, dalyko turinys bei psichologinė aplinka, 

dėstymo metodai ir materialinė aplinka, akcentuojant duomenų bazes ir technologinę įrangą.  

Pagrindiniai žodžiai: studijų procesas, studijų kokybė, studijų kokybės vertinimas, studentai. 

 

Įvadas 

 Tyrimo aktualumas. Studijų kokybės užtikrinimas akcentuojamas Europos Sąjungos (Europos 

aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatuose ir gairėse, 2006; Making the Most of Our 

Potential: Consolidating the European Higher Education Area. Bucharest Communiqué, 2012) ir Lietuvos 

Respublikos dokumentuose (Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje, 2012; Lietuvos pažangos 

strategijoje 2030, 2012).  Studijų kokybė – esminis kiekvienos aukštosios mokyklos strateginių tikslų 

elementas. Studijų kokybė vertinama dviem požiūriais: išoriniu (pagrindiniai bruožai – studijų programų 

ir institucinis vertinimas) ir vidiniu (tai aukštosios mokyklos sukurta ir nuolat tobulinama kokybės 

sistema). Studijų proceso organizavimas yra viena iš pagrindinių aukštosios mokyklos veiklų. Studijų 

proceso kokybę lemia įvairūs veiksniai (studentai, dėstytojai, sąveika tarp jų, infrastruktūra ir kt.). Studijų 

proceso kokybės vertinimas yra aktualus ir vertingas atnaujinant studijų programas, numatant tolesnes 

studijų proceso tobulinimo galimybes. Į studentą orientuotų studijų modelyje, studentas suprantamas kaip 

aktyvus studijų proceso dalyvis, todėl jo dalyvavimas kokybės vertinime yra būtinas ir labai svarbus 

(Guidelines for quality provision in cross-border higher education, 2005; Svarbiausi Bolonijos proceso 

dokumentai, 2013).  

Ypatinga vieta studijų kokybės tyrimams skiriama tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Studijų kokybės 

klausimams skiriama daug dėmesio Savickienės ir Pukelio (2004) išsamioje studijoje apie studijų 

kokybės vertinimo sistemas įvairiose šalyse. Tai pat ir vėlesniuose tyrimuose vertinama studijų kokybė 

įvairiais aspektais, vertinamos kokybės užtikrinimo sistemos Lietuvos aukštosiose mokyklose: studentų 

požiūrį į aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo vertinimą tyrė Baranauskienė, Bukauskienė,  

Valaikienė (2011), studentų nuomonę apie dėstymo, studijų programos kokybę tyrė Galinienė,  

Martinavičius (2011), studijų kokybės vertinimo kriterijai, principai aptariami Šedžiuvienės, Urbonienės 

(2011) straipsnyje, Bobrova ir kt. (2012) analizavo mokymo ir mokymosi kokybės vertinimą studentų 

požiūriu, studentų nuomonę apie grįžtamosios informacijos teikimą studijų procese tyrė Norvilienė, 

Juškienė (2012), Pilkienė, Sajienė (2013) tyrė edukologijos absolventų požiūrį į šios magistrantūros 

studijas, būsimųjų mokytojų kokybiškų studijų viziją pristatė Žibėnienė, Barkauskaitė (2014). 

Reprezentatyvi studijų sistemos suinteresuotų šalių apklausa Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 

centro (MOSTA) užsakymu atlikta 2014 m., tyrimo metu buvo atskleista kaip skirtingos suinteresuotos 

šalys vertina studijų kokybę nusakančias dimensijas, siekiant nustatyti studijų kokybės būklę bei studijų 

kokybę lemiančius veiksnius (Studijų kokybė: suinteresuotųjų šalių požiūris, 2015). Studentų nuomonės 

apie studijų kokybę reikšmingumą pažymi ir užsienio mokslininkai (Stephen, 2012; Cao Giang, 2013; 

Francisco ir kt., 2014). 

 Tyrimo problema. Studijų kokybei yra skiriamas didžiulis dėmesys, atliekami sisteminiai ir 

instituciniai tyrimai. Vieningų ir konkrečių studijų kokybės kriterijų nėra išskirta. Studijų kokybė 

vertinama pagal kiekvieno tyrėjo ar jų grupės pasirinktus kriterijus, sukurtus instrumentus: aukštosios 

mokyklos vadybos lygis, studijų programų atitikimas dabartinei darbo rinkai, dėstytojų profesionalumas, 

tarptautiškumo lygis (Studijų kokybė: suinteresuotųjų šalių požiūris, 2015), studijų pasirinkimas, parama 

studentams, universiteto misijos, tikslų ir vadovavimo vertinimas, materialinių išteklių vertinimas 

(Baranauskienė, Bukauskienė,  Valaikienė, 2011), studijų kaina, paslaugos, studijų organizavimas (Cao 

Giang, 2013). Studijų kokybės vertinimo instrumentai kuriami, tikrinami ir adaptuojami užsienio šalių 

universitetuose (Francisco ir kt., 2014). Mokslinių šaltinių analizė atskleidė, kad dažniausiai yra atliekami 

kiekybiniai tyrimai. Šiame straipsnyje siekiama pristatyti studentų nuomonę apie studijų proceso kokybę 

taikant kokybinę tyrimo strategiją, kuri padės tyrimo dalyviams laisviau išsakyti savo nuomonę apie 
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studijų proceso organizavimo kokybę bei leis giliau pažvelgti į tiriamą reiškinį ir atskleisti tyrinėjamo 

objekto esmę.   

   Šio tyrimo objektu pasirinkta Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto studentų nuomonė 

apie veiksnius darančius įtaką studijų proceso kokybei. 

 Tyrimo klausimas: kokie veiksniai, studentų nuomone, daro įtaką studijų proceso kokybei? 

 Tyrimo tikslas – atskleisti veiksnius darančius įtaką studijų proceso kokybei.  

 

Tyrimo metodologija 

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 9 Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto įvairių studijų 

programų studentai. Informantų imtis, atliekant kokybinius tyrimus, priklauso nuo tyrimo tikslo (Bitinas, 

Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, p. 160). Imties vienetai iš generalinės aibės atrinkti taikant patogiąją 

kriterinę atranką. Pagrindinis kriterijus buvo, kad studento akademinis vidurkis būtų ne žemesnis kaip 8. 

Tyrimo dalyvių demografinė charakteristika pateikiama 1 lentelėje. 

1 lentelė. Informantų demografinės charakteristikos 

Informantai Lytis Kursas Finansavimo pobūdis* Užimtumas 

St.1 Vyr. IV VF dirba 

St. 2 Vyr. I VF nedirba 

St. 3 Vyr. II VF dirba 

St. 4 Mot. IV VF nedirba 

St. 5 Mot.  IV VNF nedirba 

St. 6 Mot. II VF nedirba 

St. 7 Mot. II VF nedirba 

St. 8 Mot.  IV VF nedirba 

St. 9 Mot. II VNF nedirba 

*Finansavimo pobūdis: VF – valstybės finansuojama, VNF – asmeninės lėšos. 

Tyrime sutiko dalyvauti I – IV kurso studentai, iš dalyvavusių tyrime 3 vyrai ir 6 moterys, 

daugiausiai nedirbantys ir studijuojantys valstybės finansuojamoje vietoje.  

Duomenų rinkimo metodas. Tyrimas vykdytas 2015 m. sausio mėn. naudojant kokybinio tyrimo 

metodą – pusiau struktūruotą interviu. Šį metodą mokslininkai (Tidikis, 2003; Kardelis, 2007; Cohen ir 

kt., 2005; Bitinas ir kt., 2008; Luobikienė, 2010; Hesse-Biber, Leavy, 2011 ir kt.) pristato kaip vieną iš 

dažniausiai kokybiniuose tyrimuose naudojamų duomenų rinkimo metodų. Interviu yra labai geras 

„priartėjimo prie žmonių suvokimo, reikšmių, situacijų apibrėžimo ir realybės konstravimo (aiškinimo) 

būdas“ (Tidikis, 2003, p. 465). Vienas iš svarbiausių interviu metodo privalumų, jog informantai, gali 

pateikti atsakymus į mums rūpimus klausimus, naudodami savo terminus, o ne tuos, kuriuos mes 

pateikiame, leidžiama jiems išsakyti savo nuomonę, kuri ir padeda atskleisti tyrinėjamo objekto esmę. 

Pristatomame tyrime naudotas individualus, pusiau struktūruotas interviu. Tyrėjas iš anksto numato 

klausimus, problemas, tačiau, griežtai nesilaikant eiliškumo, siekiant patikslinimo gali būti užduodami ir 

papildomi klausimai (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, p. 156). Tikėtina, kad pasirinkus pusiau 

struktūruoto interviu metodą, apibendrinti tyrimo rezultatai leis pateikti gilesnes ir išsamesnes įžvalgas 

apie studijų proceso kokybę, studentų požiūriu. Toks metodas leido labiau įsigilinti į studentų patirtį, 

stebėti tyrimo dalyvių elgesį, emocijas, kalbant apie studijų procesą, išklausyti ir atskleisti informantų 

nuomonę apie  studijų proceso kokybę lemiančius veiksnius. Ilgiausiai interviu vyko 1 val. 16 min., 

trumpiausiai – 30 min. Planuojant tyrimą, buvo laikytasi tradicinio požiūrio į struktūrą: pasirengimas 

(numatyti tikslai, tyrimo dalyviai, tyrimo trukmė, vieta), atlikimas (tyrimo pristatymas dalyviams, 

kuriama saugi ir pasitikėjimą skatinanti atmosferą, interviu vykdymas, jo užbaigimas), duomenų analizė 

(pirminių duomenų, išskirtų teiginių, duomenų interpretacijos pateikimas). 

Duomenų analizės metodas. Tyrimo metu surinktų  duomenų analizei buvo pasirinktas kokybinės 

turinio (content) analizės metodas. Interviu metu įrašyti į diktofoną pokalbiai buvo transkribuoti į rašytinį 

tekstą. Kiekvienas transkribuotas tekstas buvo skaitomas ir tikslinamas klausant įrašo. Tekstas skaitomas, 

norint susidaryti bendrą vaizdą, išskiriami esminiai sakiniai ar jų dalys, susiję su nagrinėjama patirtimi. 

Tekstas skirstomas į prasminius vienetus, kuriuos atspindi frazės, sakiniai, pagrindiniai žodžiai, tiesiogiai 

susiję su tiriamu fenomenu, prasminiai vienetai grupuojami, siekiant juos sujungti į holistinę struktūrą. 

„Peržiūrint struktūrą, tikrinama, ar visi transformuoti prasminiai vienetai apimti, ar bendresnės esmės 

apima sudėtinius prasminius vienetus“ (Čepienė, Teresevičienė, 2010, p. 78). Parengus tyrimo ataskaitą, 

informantams buvo pasiūlyta susipažinti su ja. Pastabų informantai nepateikė. Pateikiant tyrimo 

rezultatus, studentų pasisakymai buvo pateikiami koduojant, pvz. St. 1, St. 2 ir t. t. Pateikiant studentų 

pasisakymus, kalba netaisyta. 
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Tyrimo instrumentas. Tyrimo instrumentas buvo kuriamas atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir tyrimo 

klausimus. Numatytos keturios temos, kurioms formuluojama 17 klausimų (žr. 2 lentelę). 

 
2 lentelė. Interviu temos ir klausimai  

Tema Klausimas 

Veiksniai darantys įtaką 

studijų proceso kokybei 

1. Jūsų nuomone, kokie veiksniai daro įtaką studijų proceso kokybei? 

2. Kokią įtaką daro dėstytojas studijų proceso kokybei?  

3. Kokią įtaką daro studentas studijų proceso kokybei?  

4. Kokią įtaką daro materialinė bazė studijų proceso kokybei?  

5. Kokią įtaką daro bendravimas, santykiai studijų proceso kokybei?  

Egzaminų sesijos ir savo 

jausenos egzaminų sesijos 

metu vertinimas 

1. Kaip Jūs jautėtės egzaminų sesijos metu? 

2. Jūsų nuomone gerai suorganizuotas egzaminas, atsiskaitymas tai –  

3. Apie ką galvojate atėjęs/usi į egzaminą, atsiskaitymą? 

4. Kas Jums svarbiausia egzamino, atsiskaitymo metu? 

5. Kaip Jūs vertinate egzaminų sesijos rezultatus? 

Įdomios ir neįdomios 

paskaitos bruožai ir 

studento jausena jose 

1. Gal galėtumėte išskirti įdomios paskaitos bruožus? 

2. Ką Jūs jaučiate eidami į įdomią paskaitą? 

3. Gal galėtumėte apibūdinti neįdomią paskaitą? 

4. Ką Jūs jaučiate eidami į neįdomią paskaitą? 

Studijų rezultatai  1. Ar Jums aiškūs siekiami kiekvieno dalyko studijų rezultatai? 

2. Ar Jums pristatomi atskirai kiekviename dalyke numatyti studijų rezultatai? 

3. Kaip dėstytojai parodo, jog jiems rūpi ar Jūs pasiekėte numatytus studijų 

rezultatus? 

 
Tyrimo etika. Atsižvelgiant į bendruosius tyrimo etikos principus, ypač laisvanoriškumo principą, 

kiekvienas tyrimo dalyvis galėjo laisvai apsispręsti dėl dalyvavimo tyrime. Dalyviams buvo pristatytas 

tyrimo tikslas ir buvo leista jiems apsispręsti, ar dalyvauti tyrime, prieš įrašant pokalbį gauti informantų 

sutikimai. Pasak Bitino ir kt. (2008), interviu metu labai svarbūs tyrėjo ir informanto santykiai, todėl 

tyrėja stengėsi užmegzti ir išlaikyti kuo glaudesnius santykius, sukurti saugią ir pasitikėjimą skatinančią 

atmosferą, stebėti informanto elgesį, nuotaiką. Buvo siekiama klausti aiškiai, vienu metu pateikti tik vieną 

klausimą, neskubinti informanto. Interviu pabaigoje padėkota informantams už dalyvavimą tyrime. 

Tyrimo patikimumas ir ribotumai. Taikant konstrukcionistinę tyrimo prieigą (kai pripažįstama, 

kad studentas yra aktyvus studijų proceso dalyvis), naudota tiriamųjų įtraukimo technika. Tiriamieji buvo 

įtraukti peržiūrint ir vertinant tyrimo rezultatus. Preliminarūs tyrimo rezultatai, išvados buvo pateikiami 

tiriamiesiems prašant įvertinti jų įtikimumą, tikroviškumą. Kokybinių tyrimų ribotumas sietinas su 

kokybiniuose tyrimuose neišvengiamu subjektyvumu. Nors planuojant ir atliekant kokybinį tyrimą buvo 

laikomasi tokio pobūdžio tyrimams būtinų reikalavimų, tačiau tyrimo rezultatų generalizavimą ir jų 

pritaikymo galimybes apriboja iš dalies mažas tyrimo dalyvių skaičius. Būtent kokybinių tyrimų rezultatai 

yra unikalūs ir būdingi tik tyrimuose dalyvaujantiems asmenims. Nekorektiška būtų šio tyrimo išvadas 

taikyti visai Pedagogikos fakulteto studentų populiacijai, tačiau tikėtina, kad šis tyrimo dalyvių išsakyta 

nuomonė padės numatyti tolesnes studijų proceso kokybės tyrimo ir tobulinimo galimybes. 

 

Rezultatai 

Rezultatų pristatymui pasirinktos dvi pagrindinės tyrimo metu išskirtos kategorijos: veiksniai 

darantys įtaką studijų proceso kokybei ir jų vertinimas, studijų proceso tobulinimo galimybės.  

Kategorija: Veiksniai darantys įtaką studijų proceso kokybei ir jų vertinimas. 

Subkategorija: Studento motyvacija, įsitraukimas į studijų procesą. Studentų nuomone, vienas iš 

svarbiausių veiksnių studijų kokybei yra jų pačių motyvacija. Atsakydami į konkretų klausimą kokią įtaką 

daro studentas studijų kokybei, studentai pasisakė, kad: St. 1.: „<...> turi būti sąveika tarp dėstytojo ir 

studento. Priklauso nuo to kiek jis dalyvauja paskaitoje, užsirašo, rezultatas priklauso. Studento pareiga 

išmokti, įsitraukti į procesą. Studentas turi įdėti, kad gautų atgal.“ St. 2.: „Studentas, pradžioje gal 

reikėtų pasakyti, kad studentas negali visko žinoti, bet kai jau tu pabaigsi studijas, galėsi. Mes irgi 

mokam, žinom, turiu patirties, bet aš negaliu primesti savo nuomonės dėstytojui, bet kai jau baigsiu 

galima. Nebūtų studijų be studentų. Jeigu studentai žingeidūs, smalsūs, visi nori išmokti. Tai manau labai 

pakels studijų kokybę. Nes jeigu studentas nenori, nemotyvuotas, tai ir studijų kokybė bus žemesnė. 

Motyvacija, atėjimas į paskaitas, noras<...>“ St. 3.: „Studento susikaupimas, jo požiūris į studijas, 

dėstytojus.“ St. 4.: „Didelę įtaką, jeigu dėstytojas motyvuotas, bet studentai ne, tai nebus bendro darbo. 

Nes būna išankstinės kalbos, nuostatos apie dėstytoją, kurios studentai laikose, na jau pas šitą dėstytoją 



  

 58 

nieko gero nebus. Studentų motyvacija, iniciatyva, produktyvus darbas, nusiteikimas, jų įgytos žinios 

mokykloje, mokėjimas reikšti savo nuomonę, komunikuoti. Pradinis studento pasirengimas yra labai 

svarbus, nes nuo jo žinių bagažo priklauso jo tolesnis tobulėjimas. Nuo jo pasirengimo studijoms, 

raštingumo, minčių dėstymo ir t.t.“ St. 6.: „Studentas turi būti motyvuotas, žinoti ko jis atėjo, o ne atėjau 

ir nežinau ko aš noriu, sėdžiu tik ir viskas atklausau ir išeinu. Tiek dėstytojui yra lengviau, nes tuomet 

gali kartu dirbti.“ St. 7.: „Priklauso ar studentas motyvuotas, smalsus, ar jam įdomu. Galų gale net nuo 

jo gabumų. Kažkiek įtakos turi, net su kokiu bagažu ateina. Mūsų grupėje visi apylygiai.“ St. 8.: „Daro. 

Daug studentų yra, vieni vienaip kiti kitaip priima. Dėstytojas gali stengtis, bet viskas priklausys nuo 

studento, kiek jis norės žinių, kiek jis stengsis. Jeigu neįdomi paskaita, tai ir tuomet studentai gali 

praplaukti, jų niekas nepastebės. O jeigu paskaita aktyvesnė, tai dažnai jie vis tiek turi įsitraukti.“ St. 9.: 

„<...>Tas kuris motyvuotas, tai geriau. Jeigu yra motyvuoti studentai tą daryti, tai manau ir dėstytojams 

yra lengviau.“ Taigi iš pasisakymų matome, kad pasak pačių studentų, studijų kokybei įtaką daro 

studentų motyvacija, smalsumas, jau turimos žinios, pasirengimas, nusiteikimas studijoms, aktyvumas 

paskaitų metu.  

Subkategorija: Dėstytojo kompetencija. Studentų nuomone dėstytojas ir jo kompetencija yra taip 

pat labai svarbus veiksnys. Nuo dėstytojo nusiteikimo, pasirengimo, bendravimo ir darbo su studentais 

stiliaus priklauso kokią mokymosi aplinką jis sukurs. Studentai ne tik paminėjo tai, kad dėstytojas daro 

didelę įtaką studijų proceso kokybei, bet ir išsakė savo požiūrį, kokį dėstytoją jie norėtų matyti paskaitų 

metu. Svarbu tai, kad studentai mato dėstytoją, kaip pagalbininką, ne vien tik žinių perteikėją, kuris 

sukuria jaukią ir laisvą atmosferą paskaitoje, kurios metu jie visi kartu gali diskutuoti, bendrauti, kurti 

žinias kartu su dėstytoju (St. 1.: „Jeigu dėstytojas išdėsto medžiagą, tai yra žymiai lengviau pasiruošti 

egzaminui. Kontaktas su studentais svarbus, nuostata, bendravimo stilius, išsiderėti lengvesni egzaminą, 

humoro jausmas svarbus, kaip išdėsto medžiagą. Aš norėčiau išskirti, kad dėstytojas turi būti labai gerai 

pasiruošęs, nes studentus erzina daryti tuos dalykus, kuriuos jau mes mokame. Kai kuriuose dalykuose 

trūksta informacijos apie vertinimo kriterijus, reikalavimus, užduotis. Dar trūksta aiškumo dėl vertinimo 

kriterijų, žinoma kai kurie aiškiai išsako, kai kurie nutyli, o kai kurie iš vis nepasako.“ St. 2.: „Dėstytojas 

daro tokią, gal pačioje pradžioje jis nori išdėstyti savo dalyką. Bet labai svarbu, kad jo dalykas būtų 

pritaikomas praktikoje. <...> Jis yra pagalbininkas. Nuo dėstytojo labai daug kas priklauso.“ St. 3.: 

„Viskas priklauso nuo dėstytojo mokėjimo pateikti medžiagą, jo bendravimo įgūdžių.“ St. 5.: „Dėstytoja 

perteikia tas žinias, jis be abejonės svarbus. Bet nežinau kiek yra svarbus išsilavinimo lygis dėstytojo. Yra 

tokių dėstytojų kurie yra labai įdomūs, jie žino kad yra lektoriai, bet jie šimtą kartų yra vertingesni 

studentams. Ne visada laipsnis atitinka kokybę.“ St. 6.: „Dėstytojas didelę dalį, nes jis motyvatorius turi 

būti studentams. Jis turi pateikti informaciją įdomiai, sklandžiai, kad pritrauktų studentus. Jeigu 

dėstytojas dirba tą darbą, tai jis turi domėtis labai daug savo dalyku. Turi pristatyti studentams 

naujausias žinias. Ne tik žinių teikėjas, jis nukreipia studentą, kad jis ieškotųsi, darytų, jis ne mokinys, ne 

taip kaip mokykloje, negalima visko sukramtyti.“.  

Be šių pagrindinių subkategorijų dar buvo išskirtos šios subkategorijos: Dalyko turinys  

(St. 4.: „<...> Literatūra, kuria remiasi dėstytojas, turėtų būti pateikiama naujausia medžiaga.“), 

Psichologinė aplinka (St. 5.: „<...>Manau, kad trūksta bendradarbiavimo su studentais, manau, kad tu 

studijuoji ir matai ko tau trūksta, manau, kad mes galėtume patarti, kaip pakeisti.“ St. 7.: „Dėstytojų ir 

studentų bendravimas ir bendradarbiavimas.“), Dėstymo metodai (St. 3.: „<...>mokymo metodai, 

įdomus pateikimas<...>“ St. 8.: „Vedamos paskaitos, dėstoma medžiaga, būdai, metodai, užduotys, 

egzamino būdai, atmosfera, kontaktas su dėstytoju, studento įtraukimas į paskaitą.“), Materialinė bazė 

(biblioteka, duomenų bazės, techninė įranga) (St. 6.: „Manau tiek dėstytojai, tiek ir patys studentai ir 

bibliotekos ir duomenų bazės ir straipsniai.“ St. 9.: „Motyvuoti dėstytojai, įranga, suteikiamos galimybės 

pagal specialybę būtinos, bendravimas su dėstytojais malonus.“), Programos sandara (St. 1.: 

„<...>Priklauso nuo studijų programos struktūros<...> St. 4.: „<...>paskaitų reikalingumas programoje, 

nes buvo tokių paskaitų, kurios mums atrodė, kad jos visiškai nereikalingos mums.<...>“), Užduotys ir 

atsiskaitymo būdai (St. 4.: „<...>Jeigu dėstytojas duos stereotipinį atsiskaitymą, tai vėl gi ne visada 

galima įvertinti tinkamai. Atsiskaitymai turėtų būti įdomūs ir skirtingi.“),  Bendros informacijos  sklaida 

(St. 2.: „Jeigu bendrai studijų kokybė, tai – pagrindinis informacijos pateikimas, kontaktai, jeigu tau dar 

kažkas neaišku. Kokybė tada, kai puikiai pateikiama informacija, o jeigu dar žmogus nori tai gali ir 

pasiklausti. <...>susikalbėjimas, tarp visos universiteto bendruomenės, informacijos sklaida. Tarp 

studentų, tarp dėstytojų. Vieninga informacija.<...>“), Įsidarbinimo galimybės (St. 1.: „<...>Kokios 

įsidarbinimo galimybės.“). 

Kategorija: Studijų proceso tobulinimo galimybės.  
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Subkategorija: Studijų rezultatai. Tyrimo dalyvių teigimu studijų rezultatai jiems yra ne visada 

aiškūs, todėl studentų nuomone juos reikėtų sukonkretinti ir aiškiai pristatyti (St. 2.: „<...>Reikia ne tik 

per pirmą paskaitą, bet ir nuolatos pabrėžti tai.<...> St. 5.: Mmm, tai studijų rezultatai, tai ką turi žinoti 

pasibaigus dalykui. Nėra mums pristatomi, mums duoda mes išsianalizuojame.) Studentai sakė 

pastebintys, kad kartais studijų rezultatai visai nepristatomi, o akcentuojamos tik užduotys (St. 5.: Kai 

kurie dėstytojai, net nepristato išsamiai rezultatų. Labiau pristato užduotis, bet ne rezultatus.“ St. 6.: „Ne 

visada aiškūs, ne visi dėstytojai ir pristato. Sako galite pasiskaityti internete. Norėtųsi dėstytojo 

paaiškinimo kodėl man tai reikalinga, nes aš kartais nesuprantu, kodėl man tai reikalinga. Mes 

pasikalbame tarpusavyje su studentais, bet ir tiek. O norėtųsi aiškumo.“ Taip pat akcentuota, kad studijų 

rezultatai yra bendro pobūdžio ir tyrimo dalyvių nuomone juos reikėtų sukonkretinti (St. 8.: „Pirmą 

paskaitą, jeigu paskaito – paskaito<...>. Jie dažnai yra bendresnio pobūdžio. Nes jie per daug 

nekonkretūs.<...>Jeigu lygini dviejų sandų rezultatus, tai nelabai aišku kuo jie skiriasi“).  

Subkategorija: Mažiau neįdomių paskaitų.  Tyrimo dalyviai atskleidė savo nepasitenkinimą 

paskaitomis. Jų nuomone dar yra per daug neįdomių paskaitų (St. 3.: „Neįdomi paskaita, kai dėstytojas 

skaito vien tik iš skaidrių, yra surūgęs, skaito monotoniškai, pats laukia kol praeis paskaita, nebendrauja 

su studentais, nediskutuoja.“ St. 4.: „Neįdomi paskaita, kai būna vien tik teorija, tttttttt, be jokių 

pavyzdžių iš realios praktikos. Kai dėstytojai nespėjus visko pasakyti, ji nesiruošia pabaigti, o turime 

patys susirasti medžiagą. Kai nespėji užsirašyti, nėra pavyzdžių. Kai dėstytojai nėra motyvuoti patys. 

Tokiu atveju dingsta motyvacija.“ St. 6.: „Neįdomi paskaita, tiesiog sėdi klausaisi monotoniškos dėstytojo 

kalbos, konspektuojiesi ir viskas. Kol kas daugiau buvo neįdomių paskaitų, sausos teorijos. Mūsų tokia 

specialybė, kuri mus verčia norėti judėti. Manau, kad ir teoriją galima pravesti įdomiai.“).

 Subkategorija: Žinias kurti kartu su dėstytojais. Studentų nuomone paskaitų metu turėtų būti 

sudarytos sąlygos studentams kurti žinias kartu su dėstytojais (St. 4.: „Įdomi paskaita tokia, kai dėstytoja 

remiasi savo patirtimi, tada kai akcentuoja, ką mes būtinai turime žinoti. Esminius dalykus pabrėžia. Taip 

pat grupinis darbas, darbas porose bei paskaita, kai pats gali kurti, diskutuoti su dėstytoju, taikyti 

išmoktus metodus ir juos pristatyti grupėse.“ St. 7.: „<...>Kai gali paskaitos metu parodyti, ką mes 

sugebame, ką mes mokame, o ne tik klausytis ir užsirašinėti.“ St. 8.: „Įdomi paskaita, kai dėstytojas 

trumpai pristato temą, iškelia problemą ir sako dabar Jūs kurkite, pačios ieškokite sprendimo būdų. 

Bandykite, darykite ir pristatykite. Tada būna labai įdomu. Būtų gerai, kad galima būtų kuo daugiau 

atlikti užduočių grupėje čia ir dabar. Kažką sukurti, sumodeliuoti. Grupiniai darbai, jų pristatymai. 

Kūrybiškai atlikti užduotis.). 

Subkategorija: Egzaminų užduotys. Tyrime dalyvavę studentai išsakė pageidavimą – tiksliau 

planuoti egzamino užduotis ir jas pristatyti pirmos paskaitos metu (St. 4.: „<...> Kai dėstytoja duoda tą 

medžiagą, kurią mes ėjome. Nes yra buvę tokių egzaminų, kai mes nebuvome to praėję ir mes neturėjome 

to užrašuose.“ St. 6.: „<...>Būna kartais, kad egzamino užduotyse yra klausimų, kurių mes nėjome. 

Sandą pristato ir vertinimo kriterijus. Vienetai iš dėstytojų, kurie pateikia klausimus egzaminams 

pradžioje.“ St. 8.: „Kartais egzamino klausimai nėra aiškūs pradžioje, kartais mes juos tik sužinome 

pačioje pabaigoje. „Man nelabai patinka, kad dažnai visi darbai atliekami gale. Nėra konkrečių 

atsiskaitymo datų, per visą semestrą. Dažniausiai dėstytojai nuolaidžiauja studentams, jie nenori 

paspausti. Viena dėstytoja buvo, kad viskas buvo terminuotai, padarėm ir atsiskaitėm rugsėjį, spalį, 

lapkritį ir buvo labai smagu kai jau visas tarpines užduotis buvome atlikę laiku. O jeigu nėra konkrečių 

datų, tai sunkiau prisiversti.“). 

Subkategorija: Egzaminų organizavimas. Tyrimo dalyvių pastebėjimu reikėtų efektyviau 

organizuoti egzaminus (St. 4.: „Gerai suorganizuotas egzaminas atsiskaitymas, kai yra galimi variantai 

ir studentas turi teisę ištraukti variantą. Nes man svarbu, kad aš pati išsitraukčiau savo egzamino 

užduotį. Kai dėstytoja duoda tą medžiagą, kurią mes ėjome.<..>“ St. 7.: Kai dėstytojai parengia tokias 

užduotis, kad studentai gali tikrai parodyti ką išmoko. O ne taip, kad semestro metu pateikiama labai 

daug informacijos, o kai ateini į egzaminą gauni 2 – 3 klausimus ir viskas. Turėtų būti toks, kad studentai 

galėtų atsiskleisti ir parodyti ką išmoko. Turėtų būti ir atvirų, ir uždarų klausimų.<...>“ St. 8.: „Man 

svarbu, kai studentai yra išskirstyti, tam tikrais tarpais, nes kai to nėra, labai trukdo, kai pradeda 

klausinėti.)  

Subkategorija: Vertinimo kriterijai. Tyrimo metu išryškėjo, kad vertinimo kriterijai ne visada būna 

aiškiai apibrėžti ir pristatyti studentams. Studentų nuomone reikėtų tiksliau apibrėžti vertinimo kriterijus 

(St. 5.: „<..>Užduotys būna aiškios, bet vertinimo kriterijai ne visad aiškūs. O to reikia, nes po 

įvertinimo neaišku, už ką rašo 8, 10, 9. Kartais atrodo stengiesi, bet rezultatas ne toks, kokio tikiesi.“ St. 

9.: „<...>Vertinimo kriterijai, ne visada aiškūs.“ St. 4.: „Svarbiausia atsiskaitymo metu yra objektyvus 

vertinimas, kad vertintų pagal žinias, o ne pagal asmenį. Aš tiesiog galvoju, kad egzamino metu studentas 
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turėtų turėti kodą, kad nebūtų vertinimas priklausomas nuo pavardės.“ St. 7.: „Gal šiek tiek pykau ir ant 

savęs. Žinoma gal ir aš ne viską padariau iki galo. Dar tiesiog nemalonu, kai dėstytojai nepasako už ką, 

man atrodo, kad kartais jie už beleką surašo pažymius. O pasikalbėti su dėstytoju, dažnai mes neturime 

galimybių, dėl baimės, kad užsisės.“ St. 8.: „Dažnai būna taip, kad mes nežinome kodėl mes gavome 

vieną ar kitą pažymį. Net būna, kad kartu sėdi, beveik vienodai parašo, o gauna skirtingus balus. Kažkaip 

atrodo, kad vertinimas priklauso nuo dėstytojo sistemos, bet jeigu kitas dėstytojas vertintų ar tiek pat 

gautum neaišku.<...>“). 

Subkategorija: Grįžtamosios informacijos teikimas. Informantai pageidautų grįžtamąją informaciją 

gauti, ne tik pažymiu (St. 1.: „Grįžtamasis ryšys, jis labai reikalingas, tarpiniams įvertinimams. Kaip 

dažnai? Tik sesijos pabaigoje ir tik balu. Dar būna komentarai, bet nelabai dažnai.“ St. 5.: 

„<...>Grįžtamasis ryšys didėjant kursui didėja, gal keičiasi dėstytojų požiūris į aukštesnio kurso 

studentus. Daugėja grįžtamojo ryšio. Nes pradžioje nebuvo, o dabar yra daugiau. Iš tikrųjų nežinau, 

viskas labai formaliai, dėstytojas išdėsto dalyką ir paleidžia juos. Nėra tokio ryšio, kontakto, kad jam 

būtų įdomu tai ką pasiekė studentas. Aišku yra dėstytojų, kurie po egzamino paaiškina, ką tu padarei ne 

taip ir ką padarei gerai. Bet tai yra vienas ar du dėstytojai iš visų man dėsčiusių.“ St. 8.: 

„<...>Grįžtamojo ryšio nėra, nes dažnai jo niekas neteikia. Gauni 8, 7 ir tiek. Norėtųsi, kad po egzamino 

darbai mums būtų grąžinami, o mums negrąžina ir mums neaišku už ką mes gauname pažymius, kur mūsų 

klaidos. Kai gauni 10, na kartais galvoji, ar dėstytojai nuolaidžiauja, kartais netiki tuo dešimtuku.).  

 

Diskusija  

Studijų proceso kokybės vertinimas aukštojoje mokykloje yra reikalingas siekiant atnaujinti studijų 

programas ir tobulinant jų vykdymą. Nors studentų nuomonė yra tiriama įvairiais aspektais, tačiau 

kiekvienas tyrimas pateikia tam tikras įžvalgas, kurios leidžia giliau suprasti tiriamą objektą. Studijų 

proceso organizavimas yra vienas iš pagrindinių studijų kokybės kriterijų, kurį būtina vertinti. Žibienės ir 

Barkauskaitės (2014) atlikta vertinimo agentūrų International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education (INQAAHE), European Association for Quality in Higher Education (ENQA) 

tinklalapių analizė, parodė, kad tiriant studijų kokybę yra svarbūs šie aspektai: 1) indėlis (stojančiųjų 

lygis, atrankos kriterijai, dėstytojų kvalifikacija); 2) procesas (studijų tikslų realizavimo efektyvumas, 

studijų proceso organizavimas, studijų turinys); 3) poveikis (sėkmingai baigusių, nubyrėjusių, sėkmingai 

įsidarbinusių studentų skaičius). Šie aspektai analizuojami ir atliekant studijų programų savianalizes, 

teikiant jų ataskaitą išoriniam vertinimui, pagal Studijų kokybės vertinimo centro reikalavimus. Remiantis 

Žibienės ir Barkauskaitės (2014) atlikto tyrimo išvadomis studentai kokybiškas studijas sieja su studijų 

proceso organizavimu, dėstymo kokybe bei kompetentingais dėstytojais. Šiame straipsnyje pristatomo 

tyrimo dalyvių nuomone taip pat visi pristatyti veiksniai yra labai svarbūs, tačiau kaip svarbiausias 

veiksnys buvo išskirtas studento įsitraukimas į studijų procesą ir jo motyvacija. Šis veiksnys MOSTA 

užsakymu 2014 m. atlikto tyrimo metu, buvo išreitinguotas 2 vietoje, labiausiai akcentuojant dėstytojo 

darbo kokybę. Kalbant apie kitus veiksnius tyrimo dalyvių nuomonė sutapo su kituose tyrimuose išsakyta 

nuomone. Studentams yra svarbi psichologinė aplinka, santykis tarp dėstytojo ir studento. Materialiniai 

ištekliai yra svarbūs, bet labai nesureikšminami. Ši tendencija pastebima ir Žibienės, Barkauskaitės 

(2014), Baranauskienės ir kt. (2011) tyrimuose. Mokslininkų išvada, kaip ir šiame straipsnyje pristatomo 

tyrimo rezultatai parodė, kad studentus tenkina materialinė aplinka. Šiame straipsnyje išsakyta studentų 

nuomonė apie studijų rezultatus, kad jie yra jiems kartais neaiškūs ir pasak jų nekonkretūs, patvirtinama ir 

Žibienės, Barkauskaitės (2014) tyrime. Šiame straipsnyje pateikiamas ne tik konkrečių studijų kokybės 

kriterijų vertinimas, bet išsakoma studentų nuomonė apie tai, kokie yra įdomios paskaitos kriterijai, kaip 

jie norėtų, kad būtų organizuojami egzaminai, pristatomos grįžtamojo ryšio teikimo problemos. 

Atsižvelgiant į studentų išsakytą nuomonę, tyrimo analizės rezultatus, nors jie kaip ir minėjome negali 

būti taikomi visai Pedagogikos fakulteto studentų populiacijai, tačiau tai leidžia sutelkti dėmesį į 

svarbiausias studentų išsakytas problemas ir dėti daugiau pastangų gerinant studijų proceso organizavimo 

kokybę.  

 

Išvados 

Studentų nuomone, svarbiausiais veiksniais darančiais įtaką studijų kokybei išskiriami: studento 

motyvacija, įsitraukimas ir dėstytojo kompetencija. Svarbu, kad studentai ne tik išsakė savo nuomonę dėl 

ne visada juos tenkinančio studijų proceso organizavimo kokybės, bet labai svarbu, kad jie suvokia savo, 

kaip studento indėlį į studijų proceso kokybę ir pripažįsta, kad studijų proceso kokybės pagrindas yra 

dėstytojo ir studento sąveika. 
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Vertindami studijų proceso kokybę, studentai išsakė savo nuomonę apie pagrindines studijų 

proceso tobulinimo galimybes.  Studentų nuomone reikėtų sukonkretinti ir aiškiau pristatyti dalyko 

studijų rezultatus; siekti, kad kuo mažiau būtų neįdomių paskaitų, kuriose studentas būtų tik pasyvus 

dalyvis; sudaryti sąlygas studentams kurti žinias kartu su dėstytojais paskaitų metu; tiksliau planuoti 

egzamino užduotis ir pristatyti pirmos paskaitos metu; efektyviau organizuoti egzaminus; tiksliau 

apibrėžti vertinimo kriterijus; grįžtamąją informaciją teikti, ne tik pažymiu. Akivaizdu, kad būtina 

organizuoti diskusijas, kuriose studentai ir dėstytojai galėtų išsakyti savo nuomonę ir tai leistų išskirti  

pagrindinius prioritetus bei inicijuoti tam tikrus pokyčius studijų proceso organizavime. 
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THE EVALUATION OF QUALITY OF THE STUDY PROCESS IN HIGHER EDUCATION: 

OPINION OF STUDENTS 

 

Summary 

 

The paper presents opinion of students to the quality of the study process in higher school. The research was 

carried out in January 2015 by using a qualitative analysis method - a semi structural interview. 9 students of various 

study programmes of the Pedagogical Faculty of Klaipėda University participated in the research. The research 

objective was presented to participants and they were allowed to decide whether to participate in the research. An 

agreement of informants was received before recording the conversation. The limitation of qualitative researches 

can be related with subjectivity unavoidable in qualitative researches. Even though requirements necessary for such 

a type of researches were adhered with during planning and performance of the qualitative research, however, the 

generalisation of the research results and possibilities of their application are restricted by a partially small number 

of the research participants. Precisely the results of qualitative researches are unique and characteristic only to 

persons participating in the research. It would not be incorrect to apply conclusions of this research to the whole 

student population of the Pedagogical Faculty. However, by taking into consideration the opinion of students 

expressed and results of the research analysis we can focus our attention on the most important problems expressed 

by students and put more efforts in improvement of the study process quality and present the main conclusions. In 

accordance with the students' opinion, a student's motivation, inclusion and a lecturer's competence are distinguished 

as the main factors; the content of a subject and a psychological environment, methods of lecturing and material 

environment by emphasizing data bases and technological equipment are also important. Interviews with students 

have revealed the possibility of the improvement of the study process: to make the presentation of the subject study 

results more specific and clearer; to ensure as low number of uninteresting lectures where a student is only a passive 

participant as possible; to provide students with conditions to create knowledge together with lecturers during 

lectures; to plan the examination tasks more accurately and present them during the course of the first lecture; to 

organize examinations more effectively; to define the evaluation criteria more accurately; to provide feedback not 

only in the form of a grade. It is obvious that it is necessary to organize a debate in which students and teachers can 

express their views and this would isolate key priorities and to initiate certain changes in the organization of the 

study process. 

Keywords: quality, study process, higher school. 
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STUDENTŲ LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ POKYTIS STUDIJŲ 

PRAKTIKOS METU 
 

Aelita Skarbalienė 
Klaipėdos universitetas 

 
Anotacija. Būtinybę aukštojoje mokykloje ugdyti studentų lyderystės kompetencijas grindžia tiek 

mokslininkai, tiek ir pačios aukštosios mokyklos. Tačiau rasti strategiją, kuri tenkintų visų studentų poreikius ir 

galimybes, yra labai sudėtinga. Visgi teorinėje mokslinėje literatūroje ypatingai grindžiama praktinės veiklos ugdant 

studentų lyderystės kompetencijas svarba. Siekiant empiriškai pagrįsti jos svarbą, t.y. įvertinti studentų lyderystės 

kompetencijų pokytį praktikos metu, atliktas empirinis tyrimas taikant natūraliojo eksperimento strategiją. Tyrimo 

rezultatai atskleidžia, kad praktikos metu bent iš dalies sustiprėjo visos studentų lyderystės kompetencijos. Gauti 

duomenys leidžia lyginti ir vertinti teorinių ir empirinių tyrimų rezultatus, taip pat formuluoti kai kurias 

rekomendacijas efektyvesniam studentų lyderystės kompetencijų ugdymui. 

Pagrindiniai žodžiai: lyderystė, lyderystės ugdymas, natūralusis eksperimentas. 

 
Įvadas 
Lyderystės kompetencijų ugdymo aukštojoje mokykloje klausimas pradėtas kelti jau prieš porą 

dešimtmečių, tačiau iš esmės imtas nagrinėti tik prieš kelerius metus. Būtinybę aukštojoje mokykloje 

ugdyti studentų lyderystės kompetencijas grindžia tiek mokslininkai, tiek ir pačios aukštosios mokyklos. 

Pastarąjį dešimtmetį padidėjus domėjimuisi švietimo lyderyste, mokytojų lyderių rengimo 

aukštojoje mokykloje klausimas tampa ypač aktualus (Glickman ir kt., 1995; Getz, 2009; Wells, 

Maxfield, 2010). Tačiau šiuolaikinės aukštosios mokyklos susiduria su problema – kaip ugdyti studentų 

lyderystės kompetencijas. Nors dalis aukštųjų mokyklų į studijų programas įtraukė mokomąjį lyderystės 

studijų dalyką, tačiau švietimo lyderystės teoretikai ir praktikai nurodo, kad dėl to studentų lyderystės 

kompetencijos ir gebėjimai nelabai tepasikeitė. Dažniausiai to priežastimi nurodomas didelis atotrūkis 

tarp lyderystės teorijos ir praktikos, t. y. studentai, gavę teorinių lyderystės žinių, tiesiog nežino, kaip jas 

pritaikyti praktinėje veikloje (Middlehurst, 2008; Lindsay
 
ir kt., 2009). Kartu pažymima, jog lyderystės 

kompetencijų ugdymas yra sudėtingas procesas, nes yra susijęs su asmenybės vystymusi ir tobulėjimu 

(Lindsay
 
ir kt, 2009). Didelę įtaką šio proceso kokybei turi studentų įsitikinimai ir patirtis (Reed, 2004; 

DiPaolo, 2008), kiekvienas studentas dažnai turi savitą suvokimą apie lyderystę, skirtingas lyderystės 

raiškai reikiamas kompetencijas ir gebėjimus (Lindsay
 
ir kt., 2009). Todėl rasti strategiją, kuri tenkintų 

visų studentų poreikius ir galimybes, yra labai sudėtinga. 

Apibendrinus lyderystės kompetencijų ugdymo įvairiose aukštųjų mokyklų studijų programose 

tyrimus, išskiriamos trys tyrėjų rekomenduojamos formaliojo ir neformaliojo lyderystės ugdymo 

strategijos: (1) lyderystės kompetencijų ugdymo veiklų įtraukimo į studijų programas (angl. curricula) 

skatinimas, (2) praktinės veiklos skatinimas ir (3) neformalusis lyderystės kompetencijų ugdymas 

(Skarbalienė, 2013). Praktinė veikla, kurios metu studentai turi galimybę būti lyderiais, t. y. praktinė 

veikla paskaitų metu, studijų praktika, stažuotės, veikla įvairiose bendruomenėse ir pan. lyderystės 

teoretikų ir praktikų yra ypatingai išskiriama. Jos svarba motyvuojama teiginiu – lyderystės studentai 

išmoksta veikdami joje. Anot V. Šerno, praktinė veikla padeda paversti specialybės žinias „gyvu“ 

žinojimu, savarankiškai kryptingai žinias taikant praktinėje specialisto veikloje (Šernas, 2005). 

Nors teorinių darbų, pagrindžiančių praktinės veiklos svarbą ugdant ir plėtojant studentų lyderystės 

kompetencijas pastaraisiais metais atlikta nemažai, empirinių tyrimų, įrodančių šią svarbą, stokojama. Dėl 

to šio tyrimo objektu pasirinktas studentų lyderystės kompetencijų ugdymas ir keliamas tikslas – 

įvertinti studentų lyderystės kompetencijų pokytį praktikos metu. 

2012–2013 m. m. II semestrą ir 2013–2014 m. m. atliktas empirinis tyrimas, kuris yra ir 

disertacinio tyrimo dalis. 

Tyrimo metodologija. Atsižvelgiant į (1) D. C. Mutz nuomonę, kad atliekant nacionalinio masto 

tyrimą geriausia rinktis natūraliojo eksperimento strategiją (Mutz, 2011), (2) G. D. Friedman (1980), 

M. R. Rosenzweig ir K. I. Wolpin (2000), J. DiNardo (2008), Th. Dunning (2012) argumentavimą, kad 

natūralusis eksperimentas yra viena veiksmingiausių priemonių tiriant sudėtingus medicinos, politikos 

mokslų, ekonomikos ir edukologijos sričių socialinius reiškinius (Friedman, 1980), teiginį, kad 

pastaraisiais metais natūralieji eksperimentai stipriai populiarėja, ypač tiriant psichologiją, elgseną, stebint 

santykius (De Rooij
 
 ir kt., 2009; Hyde, 2010; Gerber ir kt., 2011), taip pat atsižvelgiant į (4) tai, kad 

šiame tyrime siekiama nustatyti reiškinio priežastinių veiksnių sudėtį, taip pat į (5) tai, kad svarbų 

vaidmenį vaidina tiriamųjų santykiai ir elgsena, nutarta pasirinkti natūraliojo eksperimento strategiją, 
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kur tyrėjas nedaro jokio poveikio tiriamiesiems, o fiksuoja tyrimo rezultatus ir daro išvadas, pritaikomas 

visai populiacijai.  

O remiantis B. Kittel ir R. B. Morton nuomone, kad eksperimentinių tyrimų bei derinimo su kitais 

tyrimo metodais variacijos nėra griežtos, kad gali būti derinami įvairūs duomenų rinkimo būdai, o 

vienintelė galimų derinių riba yra akademinis kūrybingumas (Kittel, Morton, 2012), šiame tyrime nutarta 

naudoti vienos poveikio grupės kiekybinių duomenų rinkimo būdą. Tikėtina, kad tokiam tyrimui keliami 

metodologiniai reikalavimai ir tyrėjo nesikišimas padės nustatyti kultūriškai nulemtą psichosocialinę 

edukacinę realybę. 

Pagrindinės natūraliojo eksperimento tyrimo procedūros yra tokios pat kaip ir klasikinio 

laboratorinio eksperimento, būtent: 

(1) nustatomi visi tyrimui reikalingi su priklausomu kintamuoju susiję duomenys – pretestas, t. y. 

apklausa raštu; 

(2) intervencijos etapas, t. y. kai tiriamiesiems daromas tiriamasis poveikis. Kadangi taikomas 

natūralaus eksperimento tyrimo metodas, tyrėjas nedarė įtakos intervencijai. Visos veiklos vyko 

pagal tai, kaip jos reglamentuotos tyrime dalyvavusių institucijų patvirtintuose dokumentuose; 

(3) intervencijai pasibaigus, atliekamas posttesto duomenų rinkimas. 

Atliekant tyrimo procedūras, buvo griežtai laikomasi visų šiai tyrimo strategijai keliamų 

reikalavimų. 

Tyrimo imtis. Aprašomojo tyrimo generalinė aibė – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokytojų rengimo 

programų nuolatinių studijų pirmosios studijų pakopos paskutinio kurso studentai. Lietuvos statistikos 

departamento ir tyrime dalyvavusių aukštųjų mokyklų duomenimis, tokių studentų tyrimo vykdymo metu 

buvo 979. Remiantis šiais skaičiais, imties dydis skaičiuotas taikant I. Paniotto formulę: n = 1/(∆²+1/N), 

kur n – imties dydis, ∆ – imties paklaidos dydis, N – generalinės visumos dydis. 

Skaičiuojant pagal šią formulę ir taikant 5 procentų paklaidos dydį, tyrime turėtų dalyvauti bent 284 

studentai. Remiantis gautais skaičiavimo rezultatais ir K. Kardelio rekomendacijomis dėl imties 

sudarymo, respondentams (studentams) atrinkti taikytas „puokštės“ principas (Kardelis, 2002). Patikimus 

tyrimo rezultatus tikimasi gauti atsitiktinai, laikantis teritorinio principo, parinkus kai kurias aukštąsias 

mokyklas ir jose apklausiant visus tyrime dalyvauti sutinkančius studentus. Taigi tyrime pakviesti ir 

sutiko dalyvauti Klaipėdos, Šiaulių ir Lietuvos edukologijos universitetai, Kauno, Panevėžio ir Vilniaus 

kolegijos. Šiose aukštosiose mokyklose studijuoja 82,74 proc. nagrinėjamos generalinės aibės atstovų. 

Tyrime sutiko dalyvauti 536 studentai, taigi 54,75 proc. visos tyrimo populiacijos atstovų. 

Tuomet tikrintas tyrimo imties reprezentatyvumas, kuris rodo tiriamo požymio galimų reikšmių 

generalinėje aibėje proporcijas (Čekanavičius, Murauskas, 2004).  

Studentų imties reprezentatyvumas tikrintas pagal šiuos požymius: 

1. Respondentų (studentų) pasiskirstymas pagal atstovaujamos aukštosios mokyklos tipą 

(universitetas / kolegija) vaizduojamas 1 paveiksle. Lyginant su pateikiamais statistiniais duomenimis, 

daroma prielaida, kad proporcinis respondentų pasidalijimas pagal aukštosios mokyklos tipą atitinka 

statistinius rodiklius.  
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas aukštosios mokyklos tipo atžvilgiu 

2. Respondentų skaičiaus pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas vaizduojamas 2 paveiksle. 

Lyginant su pateikiamais statistiniais duomenimis, daroma prielaida, kad proporcinis respondentų 

pasidalijimas pagal aukštąsias mokyklas iš esmės atitinka statistinius rodiklius.  
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas 

 

3. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Tyrime dalyvavusių respondentų amžius svyruoja nuo 

21 iki 52 metų. Amžiaus vidurkis – 22,8 metai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pirmosios 

pakopos studijas baigiančiųjų studentų amžiaus vidurkis yra 22,8 metai, todėl tyrimo dalyvių amžiaus 

rodiklis laikomas atitinkančiu Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmąją studijų pakopą baigiančiųjų amžiaus 

statistinę tendenciją. 

Vertinant sudarytos studentų imties dydį, sudarymo būdą ir respondentų pasiskirstymą amžiaus ir 

atstovaujamos aukštosios mokyklos atžvilgiu, daroma prielaida, kad tyrimo imtis yra reprezentatyvi. 

Duomenų rinkimas. Natūraliojo eksperimento tyrimo strategiją taikantis asmuo pagal savo 

poreikius ir sukonstruotus tyrimo klausimus gali pats spręsti dėl duomenų rinkimo būdo (Mutz, 2011; 

Kittel, Morton, 2012; Dunning, 2012). Taigi pagal poreikį gali būti taikomi kiekybinių ar kokybinių 

duomenų rinkimo būdai ir adekvatūs jų analizės metodai. Kadangi šiame tyrime naudojama didelė imtis, 

vykdomi pretesto ir posttesto duomenų rinkimai, pasirinktas kiekybinių duomenų rinkimo būdas – 

apklausa raštu. 

Kaip reikalauja natūraliojo tyrimo strategija, kiekvienoje aukštojoje mokykloje buvo atliekamas 

pretestas ir posttestas. Pretestas vykdytas prieš studentų pedagoginės praktikos pradžią, dažniausiai per 

pedagoginės praktikos instruktažą. Grįžę po pedagoginės praktikos studentai dalyvavo postteste, kuris 

dažniausiai vykdytas pedagoginės praktikos rezultatų aptarimo aukštojoje mokykloje metu. 

Intervencinė programa. Šiame tyrime intervencija – tai 10 savaičių trukmės baigiamoji 

pedagoginė praktika, kaip numatyta LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme ,,Dėl Pedagogų rengimo 

reglamento patvirtinimo“. Reglamente nurodoma, kad pedagoginė praktika grindžiama tiesioginiu 

studentų dalyvavimu profesinėje pedagoginėje veikloje. Paskutinių studijų metų studentų praktika – tai 

savarankiškas mokytojo vaidmens vykdymas, stebint mentoriui, kai studentai, bendraudami ir 

bendradarbiaudami su mentoriumi, jo konsultuojami savarankiškai atlieka tiesioginę pedagoginę veiklą, kitas 

pedagoginės praktikos užduotis, stebi ir analizuoja mentoriaus veiklą, bendrauja su mokyklos bendruomene ir 

pan. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui buvo sudaryti originalūs klausimynai, pagrįsti pasirinktu mokytojų 

lyderystės kompetencijų modeliu, kurį JAV Mokytojų lyderystės tyrimų konsorciumas (angl. Teacher 

Leadership Exploratory Consortium). Šis mokytojų lyderystės kompetencijų modelis sukurtas siekiant 

identifikuoti ir įvertinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus tam, kad mokytojai imtųsi lyderių 

vaidmens mokyklos ir švietimo sistemos lygmeniu. Jame išskirtos ir aprašomos septynios lyderystės 

kompetencijos: (1) skatinimas kurti ir stiprinti bendradarbiavimo kultūrą, siekiant geresnių mokinių 

rezultatų ir ugdytojo tobulėjimo, (2) gebėjimai rasti naujausius mokslinius tyrimus, žinias, informaciją ir 

juos panaudoti savo veiklai ir mokinių mokymuisi gerinti, (3) nuolatinio profesinio tobulėjimo siekis ir 

profesinių gebėjimų stiprinimas, (4) dėstymo ir mokinių mokymosi gerinimas, (5) įvairių vertinimo 

metodų išmanymas ir jų taikymas, (6) bendradarbiavimas su mokinių šeimomis ir bendruomene ir (7) 

mokytojo profesijos autoriteto kėlimas.  

Aprašomame klausimyne septynioms lyderystės kompetencijoms įvertinti naudojami 55 klausimai. 

Kiekvienos kompetencijos stiprumui nustatyti naudota atskira subskalė, sudaryta iš 4–15 klausimų. Šie 

klausimai sudaryti naudojant mokytojų lyderystės modelio standarte esančius kiekvienos kompetencijos 

aprašus. Subskalių teiginių koreliacijai ir patikimumui įvertinti naudota patikimumo analizė (angl. 
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reliability analysis) ir taikytas Cronbach‘s alpha koeficientas (Kardelis, 2002). Lyderystės kompetencijų 

vertinimo subskalių Cronbach‘s alpha svyruoja nuo 0,740 iki 0,947. Visos lyderystės kompetencijų 

įvertinimo skalės Cronbach‘s alpha preteste – 0,965, postteste – 0,978. Kadangi klausimyno ir atskirų jo 

dalių Cronbach‘s alpha >0,7, visa skalė ir subskalės vertinamos kaip patikimos. Todėl manoma, kad 

klausimyno teiginių skaičiaus ir teiginių tarpusavio koreliacijos kriterijus yra tenkinamas. 

Respondentams įsivertinti klausimyne naudota šešių rangų skalė. Respondentai prašyti perskaityti 

kiekvieną teiginį ir įvertinti, kaip apibūdintų juos asmeniškai, pažymint vieną iš šešių rangų skalėje 

pateiktų atsakymų nuo „visiškai nepritariu“ iki „labai pritariu“. 

Duomenų analizė. Šio tyrimo duomenų analizei naudota SPSS 17.0 statistinė programa (angl. 

Statistical Package for Social Sciences). Duomenims apdoroti taikyti šie metodai: 

 Dažnių ir vidurkių analizė kintamiesiems apibūdinti. 

 Cronbach‘s alpha koeficientas kintamųjų skalės vidiniam suderinamumui nustatyti. 

 Siekiant įvertinti studentų lyderystės kompetencijų pokytį praktikos metu naudotas t kriterijus. 

Prieš tai duomenys transformuoti visus 55 lyderystės kompetencijų elementus sujungiant į vieną 

išvestinį kintamąjį (sumuojant reikšmes), taip pat patikrinta bendrųjų ir papildomų prielaidų 

atitiktis. Kadangi kintamųjų matavimo skalė yra kiekybinė intervalų, imtis – atsitiktinė, sudaryta 

iš tyrėją dominančios populiacijos, normalumo prielaida pažeista minimaliai, todėl taikytos 

pakartotinių matavimų t kriterijaus procedūros. 

 Atskirų lyderystės kompetencijų elementų pokyčiui prieš praktiką ir po jos įvertinti taikytas 

Wilcoxon kriterijus. 

 

Tyrimo rezultatai 

 Bendrojo pokyčio įvertinimas. Nagrinėjant statistinius rezultatus nustatyta, kad studentų 

lyderystės kompetencijų prieš praktiką statistinis vidurkis lygus 242,55 (standartinis nuokrypis – 36,698), 

kompetencijos po praktikos statistinis vidurkis yra 251,00 (standartinis nuokrypis – 37,228; p = 0,000; t = 

-4,703, df = 358) (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Studentų lyderystės kompetencijų statistinis pokytis  

Pastaba: paveiksle pateikiami šių kompetencijų vidurkiai 

Kadangi p reikšmė mažesnė nei 0,05, vadinasi, studentų lyderystės kompetencijų prieš praktiką ir 

po jos rezultatų skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Todėl galima daryti prielaidą, kad praktikos metu 

studentų lyderystės kompetencijos sustiprėjo.  

Matuojant studentų atskirų lyderystės kompetencijų pokytį, nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas visais atvejais, išskyrus vieną – dėstymo ir mokinių mokymosi gerinimo kompetencijos (žr. 

1 lentelę). 
 

1 lentelė. Studentų lyderystės kompetencijų pokytis savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

Kompetencija 

 

p t df 

1. Skatinimas kurti ir stiprinti bendradarbiavimo kultūrą, siekiant 

geresnių mokinių rezultatų ir ugdytojo tobulėjimo 
0,000 –5,683 459 

2. Gebėjimai rasti naujausius mokslinius tyrimus, žinias ir informaciją ir 

juos panaudoti savo veiklai ir mokinių mokymuisi gerinti 
0,011 –2,554 465 

3. Nuolatinio profesinio tobulėjimo siekis ir profesinių gebėjimų 

stiprinimas 
0,006 –2,785 463 
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4. Dėstymo ir mokinių mokymosi gerinimas 0,284 –1,073 470 

5. Įvairių vertinimo metodų išmanymas ir jų naudojimas 0,000 –4,030 474 

6. Bendradarbiavimas su mokinių šeimomis ir bendruomene 0,005 –2,790 476 

7. Mokytojo profesijos autoriteto kėlimas 0,000 –3,821 440 

Pastaba: lentelėje pateikiami pakartotinio matavimo t kriterijaus taikymo rezultatai (p, t, df). 

4 paveiksle grafiškai pavaizduotas studentų lyderystės kompetencijų statistinių vidurkių 

palyginimas leidžia matyti, kad labiausiai pakito, t. y. sustiprėjo, (1) gebėjimai kelti mokytojo profesijos 

autoritetą, (2) gebėjimai kurti bendradarbiavimo kultūrą mokyklos viduje ir (3) išorėje (su mokinių tėvais 

ir bendruomene). Mažiausias pokytis matomas vertinant (1) gebėjimus rasti naujausią informaciją ir ją 

panaudoti, taip pat (2) siekį nuolat profesiškai tobulėti. 
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4 pav. Studentų lyderystės kompetencijų statistinis pokytis 

Pastaba: paveiksle pateikiami šių kompetencijų statistiniai vidurkiai 

 

Toliau aptariami atskirų kompetencijų ir jų elementų pokyčiai. 

Bendradarbiavimo kultūros kūrimo ir stiprinimo kompetencijos pokyčio vertinimas. 

Nagrinėjant bendradarbiavimo kultūros mokykloje kūrimo kompetencijos elementus, statistiškai 

reikšmingi skirtumai nustatyti vienuolikoje iš penkiolikos elementų, būtent: studentai nuolat ugdosi (1) 

gebėjimus klausyti pašnekovo, (2) suprasti jį ir jo poreikius, (3) skatinti nuomonių įvairovę, (4) efektyviai 

pristatyti naujas idėjas, (5) dalyvauti diskusijose, o esant poreikiui – ir (6) tarpininkauti; studentai mano, 

jog (7) moka kurti gerą, pasitikėjimą skatinančią atmosferą tarp kolegų; (8) išmano kultūrinius skirtumus; 

gebėtų (9) bendradarbiauti sprendžiant konfliktus, (10) skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir (11) 

galėtų dalyvauti mokyklos kultūros kūrimo procese (žr. 2 lentelę). Šiuose elementuose fiksuojamas ir 

didesnis atvejų, kai studentų lyderystės gebėjimai po praktikos sustiprėjo, skaičius.  

Tačiau kompetencijos elementai, kuriuose pažymimas (1) bendradarbiavimas su kolegomis 

mokytojais siekiant jiems padėti, (2) sprendžiant bendras problemas, (3) darant sprendimus, taip pat (4) 

dalyvavimas bendroje veikloje siekiant prasmingų pokyčių, pasižymi didesniu atvejų, kai studentų 

lyderystės gebėjimai po praktikos susilpnėjo, skaičiumi, o ir reikšmingų pokyčių daugeliu šių atvejų 

neužfiksuota (p ≥ 0,05).  
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2 lentelė. Studentų bendradarbiavimo kultūros kūrimo ir stiprinimo kompetencijos elementų pokytis 

savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

 

Kompetencijos elementai Z p Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės kompetencijos 

elemento įsivertinimas po 

praktikos  

Susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis mokytojais siekdamas jiems 

padėti 

-1,084 0,278 106 125,07 133 115,96 

2. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis mokytojais sprendžiant 

problemas 

-2,191 0,028 110 125,34 144 129,15 

3. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis mokytojais darydamas 

sprendimus 

-0,415 0,678 124 124,94 128 128,01 

4. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis mokytojais sprendžiant 

konfliktus 

-2,417 0,016 148 136,14 115 126,67 

5. Manau, kad gebėčiau aktyviai dalyvauti 

veikloje įgyvendinant prasmingus 

pokyčius švietimo srityje 

-1,891 0,059 152 148,77 131 134,14 

6. Nuolat ugdausi gebėjimą efektyviai 

klausytis 

-4,390 0,000 170 146,34 107 127,35 

7. Nuolat ugdausi gebėjimą efektyviai 

pristatyti idėjas  

-8,666 0,000 223 162,09 82 128,28 

8. Nuolat ugdausi gebėjimą efektyviai 

vadovauti diskusijoms 

-7,843 0,000 229 159,57 83 148,03 

9. Nuolat ugdausi gebėjimą efektyviai 

tarpininkauti  

-7,237 0,000 214 142,91 74 149,11 

10. Nuolat ugdausi gebėjimą suprasti savo 

ir kitų žmonių poreikius  

-2,800 0,005 144 125,26 101 119,78 

11. Gebu kurti pasitikėjimo atmosferą tarp 

kolegų  

-4,610 0,000 167 134,26 94 125,21 

12. Manau, kad gebėčiau dalyvauti 

mokyklos kultūros kūrimo procese  

-3,504 0,000 159 132,51 101 127,34 

13. Manau, kad gebėčiau skatinti mokinių 

mokymosi motyvaciją 

-4,956 0,000 175 130,06 86 132,91 

14. Skatinu nuomonių įvairovę -5,378 0,000 177 141,40 94 125,84 

15. Manau, kad gebėčiau pasinaudoti 

žiniomis ir supratimu apie skirtingas 

kultūras, etniškumą ir kalbas efektyviai 

sąveikai su kolegomis mokytojais skatinti 

-3,195 0,001 169 143,73 114 139,43 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p, pozityvių ir negatyvių atvejų skaičius 

ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Naujausių mokslinių tyrimų, žinių, informacijos radimo ir jų panaudojimo savo veiklai ir 

mokinių mokymuisi gerinti kompetencijos pokyčio vertinimas. Vertinant kompetencijos rasti 

naujausius mokslinius tyrimus, žinias ir informaciją ir juos panaudoti savo veiklai ir mokinių mokymuisi 

gerinti elementus, randama, jog atvejų, kai studentų gebėjimai po praktikos sustiprėjo, skaičius didesnis 

negu atvejų, kai šie gebėjimai susilpnėjo, visuose šešiuose kompetenciją sudarančiuose elementuose, 

vadinasi, praktikos metu ši studentų kompetencija sustiprėjo visapusiškai.  

Vis dėlto statistiškai reikšmingų pokyčių nustatyta ne visuose elementuose (žr. 3 lentelę). 

Sustiprėjo gebėjimai (1) paskatinti kolegas mokytojus bendradarbiauti su aukštojo mokslo institucijomis 

ir kitomis organizacijomis, tyrinėjančiomis aktualias edukacines problemas, (2) padėti jiems rasti ir 

panaudoti mokslinius tyrimus, (3) padėti bendradarbiaujant interpretuoti mokinių mokymosi rezultatus ir 

(4) pritaikyti šios interpretacijos metu kilusias įžvalgas mokymui ir mokinių mokymuisi tobulinti, o 

vertinant pokyčius nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai. Tačiau gebėjimų (1) rinkti ir (2) analizuoti 

mokinių mokymosi rezultatus pokyčių skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. 
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3 lentelė. Studentų naujausių mokslinių tyrimų, žinių, informacijos radimo ir jų panaudojimo savo veiklai ir 

mokinių mokymuisi gerinti kompetencijos elementų pokytis savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

mokytojams rasti ir panaudoti mokslinius 

tyrimus, kuriuos galima panaudoti siekiant 

gerinti mokinių mokymąsi 

-2,353 0,019 171 143,06 120 150,18 

2. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

mokytojams analizuoti mokinių mokymosi 

rezultatus 

-0,077 0,939 147 141,84 142 148,27 

3. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

mokytojams bendradarbiaujant interpretuoti 

mokinių mokymosi rezultatus  

-2,567 0,010 156 137,31 114 133,02 

4. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

mokytojams pritaikyti šios analizės ir 

interpretacijos metu kilusias įžvalgas 

mokymui ir mokinių mokymuisi tobulinti 

-2,118 0,034 164 145,16 125 144,80 

5. Manau, kad gebėčiau paskatinti kolegas 

mokytojus bendradarbiauti su aukštojo mokslo 

institucijomis ir kitomis organizacijomis, 

tyrinėjančiomis aktualias edukacines 

problemas 

-3,853 0,000 167 151,71 117 129,35 

6. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

rinkti mokinių klasėje duomenis, juos 

analizuoti ir dalintis su kitais, siekiant 

pagerinti mokymą ir mokinių mokymąsi 

-1,742 0,082 151 161,95 145 134,49 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p, pozityvių ir negatyvių 

atvejų skaičius ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Nuolatinio profesinio tobulėjimo ir profesinių gebėjimų stiprinimo kompetencijos pokyčio 

vertinimas. Analizuojant nuolatinio profesinio tobulėjimo ir profesinių gebėjimų stiprinimo 

kompetencijos elementus (žr. 4 lentelę) nustatyta, kad studentų gebėjimo (1) rasti žinias apie naujausias 

švietimo, ekonomines ir socialines tendencijas, jomis naudojantis planuoti (2) nuolatinį, (3) komandinį, 

(4) standartus ir reikalavimus atitinkantį (5) darbo vietoje vykstantį profesinį mokymąsi, taip pat (6) 

gebėjimo pasirinkti ir naudoti tuo tikslu tinkamus metodus, (7) gebėjimo padėti kolegoms profesiškai 

tobulėti darbo vietoje, (8) gebėjimo dirbti su kitais mokytojais renkant, analizuojant ir skleidžiant 

informaciją apie profesinio mokymosi kokybę ir jo poveikį mokymui ir mokinių mokymuisi ir (9) teikti 

grįžtamąjį ryšį pokyčio skirtumas yra statistiškai reikšmingas, o atvejų, kai studentų gebėjimai po 

praktikos pagerėjo, yra daugiau negu atvejų, kai šie gebėjimai sumažėjo. 

Statistiškai reikšmingas skirtumas nenustatytas vertinant gebėjimų (1) pasinaudoti informacija apie 

suaugusiųjų mokymąsi, siekiant patenkinti įvairius kolegų profesinio mokymosi poreikius, ir (2) 

bendradarbiauti su kolegomis bei mokyklos administracija planuojant tokį profesinį mokymąsi, kuris 

padeda tobulinti mokyklos veiklą ir regiono situaciją, pokyčio skirtumą. Vis dėlto atvejų, kai studentų 

gebėjimai pagerėjo, šiuose elementuose yra daugiau, nei atvejų, kai gebėjimai sumažėjo. Vadinasi, visi 

anksčiau minėti nagrinėjamos kompetencijos gebėjimai sustiprėjo. Nagrinėjant nuolatinio profesinio 

tobulėjimo ir profesinių gebėjimų stiprinimo kompetencijos elementą – gebėjimą padėti kolegoms 

mokytojams profesiškai tobulėti, – situacija yra kiek kitokia. Nors vertinant gebėjimo pokytį nustatytas 

statistiškai reikšmingas skirtumas, bet atvejų, kai studentų gebėjimai po praktikos sumažėjo (n = 204), yra 

daugiau nei dvigubai negu atvejų, kai gebėjimai pagerėjo (n = 99). Vadinasi, šio studentų gebėjimo lygis 

pedagoginės praktikos metu susilpnėjo. 
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4 lentelė. Studentų nuolatinio profesinio tobulėjimo ir profesinių gebėjimų stiprinimo kompetencijos elementų 

pokytis savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis ir mokyklos administracija 

planuojant tokį profesinį mokymąsi, kuris 

padeda tobulinti mokyklos veiklą ir regiono 

situaciją 

-1,245 0,213 161 156,30 144 149,31 

2. Manau, kad gebėčiau planuoti nuolatinį 

profesinį mokymąsi 

-3,200 0,001 202 166,19 133 170,75 

3. Manau, kad gebėčiau planuoti komandinį 

profesinį mokymąsi 

-3,354 0,001 181 149,57 117 149,39 

4. Manau, kad gebėčiau planuoti standartus 

atitinkantį profesinį mokymąsi 

-4,165 0,000 195 159,89 119 153,58 

5. Manau, kad gebėčiau planuoti profesinį 

mokymąsi, kuris vykdomas ar gali būti 

vykdomas darbo vietoje 

-3,395 0,001 183 145,22 112 152,54 

6. Manau, kad gebėčiau pasinaudoti 

informacija apie suaugusiųjų mokymąsi, kad 

galėčiau patenkinti įvairius savo kolegų 

profesinio mokymosi poreikius 

-1,600 0,110 173 144,04 127 159,30 

7. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

mokytojams profesiškai tobulėti 

-5,218 0,000 99 155,09 204 150,50 

8. Manau, kad gebėčiau pasirinkti ir naudoti 

tuo tikslu tinkamus metodus, skatindamas 

bendradarbiaujantį ir įvairų profesinį 

mokymąsi 

-2,062 0,039 171 154,15 134 151,53 

9. Manau, kad gebėčiau dirbti su kolegomis 

renkant, analizuojant ir skleidžiant informaciją 

apie profesinio mokymosi kokybę ir jo poveikį 

mokymui ir mokinių mokymuisi 

-4,197 0,000 179 151,76 113 138,16 

10. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

profesiškai tobulėti darbo vietoje 

-4,103 0,000 175 159,84 122 133,45 

11. Manau, kad gebėčiau teikti grįžtamąjį ryšį 

kolegoms, kad jie galėtų tobulinti mokymą 

-3,917 0,000 181 142,27 105 145,62 

12. Manau, kad gebėčiau naudoti žinias apie 

naujausias švietimo, ekonomines ir socialines 

tendencijas, planuodamas profesinį mokymąsi 

-3,097 0,002 190 162,03 131 159,51 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p, pozityvių ir negatyvių 

atvejų skaičius ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Dėstymo kompetencijos pokyčio vertinimas 

Skirtingai kito studentų dėstymo kompetencijos elementai. Kai kurie jų sustiprėjo, pavyzdžiui, 

didesnės dalies studentų po praktikos yra pagerėję šie gebėjimai: 1) klasėje / mokykloje rinkti 

informaciją, ją analizuoti ir panaudoti tam, kad patobulintų ugdymo turinį, ugdymo metodus, vertinimą, 

mokyklos organizaciją ir mokyklos kultūrą, 2) veikti kaip komandos lyderis, pajungiant kolegų gebėjimus 

ir žinias mokinių poreikiams tenkinti ir ugdymo turiniui realizuoti, taip pat 3) pasinaudoti žiniomis apie 

tradicines ir naujausias ugdymo metodikas. Šių elementų pokyčio skirtumas yra statistiškai reikšmingas 

(žr. 5 lentelę). 

Daugeliu atvejų studentų gebėjimai po praktikos pagerėjo, nustatyta būtent šių nagrinėjamosios 

kompetencijos elementų (gebėjimų) pagerėjimas: 1) skleisti mokymo strategijas, metodikas, 2) remti 

kolegų individualų ir kolektyvinį profesinį augimą ir 3) padėti kolegoms profesinę veiklą grįsti 

moksliniais tyrimais. Vis dėlto šių gebėjimų pokyčio skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. Nėra 

statistiškai reikšmingas pokyčio skirtumas ir gebėjimo (4) dalytis patirtimi, diskutuoti su kolegomis apie 

mokymo metodikas, mokinių darbus ir vertinimus, tačiau pažymėtina, jog šiuo atveju studentų gebėjimas 

po praktikos susilpnėjo (tokių atvejų skaičius yra didesnis negu atvejų, kai jie sustiprėjo). Taigi po 

praktikos studentai mano, jog šis jų gebėjimas nėra itin stiprus. 
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5 lentelė. Studentų dėstymo kompetencijos elementų pokytis savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės kompetencijos 

elemento įsivertinimas 

po praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau klasėje / mokykloje 

rinkti informaciją, ją analizuoti ir panaudoti 

tam, kad patobulinčiau ugdymo turinį, 

ugdymo metodus, vertinimą, mokyklos 

organizaciją ir mokyklos kultūrą 

-2,231 0,026 165 140,61 119 145,12 

2. Manau, kad gebėčiau dalytis patirtimi ir 

diskutuoti su kolegomis apie mokymo 

metodiką, mokinių darbus ir vertinimus  

-1,425 0,154 133 137,02 150 146,41 

3. Manau, kad gebėčiau padėti kolegoms 

grįsti tyrimais jų profesinę praktiką  

-1,758 0,079 184 162,27 144 167,35 

4. Manau, kad gebėčiau remti kolegų 

individualų ir kolektyvinį profesinį augimą, 

pasitarnaudamas jiems kaip mentorius, 

instruktorius ar pagalbininkas 

-0,386 0,699 154 143,34 139 151,05 

5. Manau, kad gebėčiau veikti kaip komandos 

lyderis, pajungdamas kolegų gebėjimus, 

kompetencijas ir žinias mokinių poreikiams 

tenkinti ir ugdymo turiniui realizuoti 

-3,616 0,000 192 161,79 126 156,02 

6. Manau, kad gebėčiau pasinaudoti žiniomis 

apie tradicines ir naujausias ugdymo 

metodikas, rodydamas būdą kolegoms, kad 

jie galėtų padėti savo mokiniams sumaniai ir 

tinkamai vadovautis internete esančiomis 

žiniomis, pajungti socialines medijas 

mokymuisi bendradarbiaujant tobulinti ir 

pasauliniams žmogiškiesiems / 

materialiesiems ištekliams panaudoti 

-2,561 0,010 177 151,27 126 153,02 

7. Manau, kad gebėčiau skleisti mokymo 

strategijas (metodikas), kurios mokinių 

klasėje užtikrina įvairovę ir lygybę bei 

dėmesio sutelkimą į kiekvieno mokinio 

mokymosi poreikius 

-1,750 0,080 176 156,79 139 159,53 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p), pozityvių ir negatyvių 

atvejų skaičius ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Įvairių vertinimo metodų išmanymo ir naudojimo kompetencijos pokyčio vertinimas. Vertinant, 

kaip pakito studentų įvairių vertinimo metodų išmanymas ir naudojimas, nustatyta, kad studentai po 

praktikos mano, jog geriau gebėtų (1) stiprinti kolegų gebėjimą atpažinti ir naudoti įvairias rezultatų 

vertinimo priemones, (2) bendradarbiauti su kolegomis mokytojais projektuojant, įgyvendinant, vertinant 

ir interpretuojant mokinių mokymosi rezultatus, taip pat (3) paskatinti kolegas mokytojus naudoti 

mokinių vertinimo duomenis mokymo metodikai arba organizacinei struktūrai tobulinti. Vertinant šių 

kompetencijos elementų pokytį nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (žr. 6 lentelę). Statistiškai 

reikšmingas skirtumas nenustatytas tik vertinant studentų gebėjimo kurti pasitikėjimo atmosferą ir įtraukti 

kolegas mokytojus į diskusiją apie mokinių mokymąsi pokytį. 

Pažymėtina ir tai, kad visi šios kompetencijos elementai pasižymi didesniu atvejų, kai studentų 

lyderystės gebėjimai sustiprėjo, skaičiumi. 
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6 lentelė. Studentų įvairių vertinimo metodų išmanymo ir naudojimo kompetencijos pokytis savarankiškos 

pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau stiprinti kolegų 

gebėjimą atpažinti ir naudoti įvairias rezultatų 

vertinimo priemones, atitinkančias 

valstybinius ir vietinius standartus 

-3,591 0,000 196 153,63 117 162,65 

2. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis mokytojais projektuojant, 

įgyvendinant, vertinant ir interpretuojant 

mokinių mokymosi rezultatus, kad būtų 

pagerinti ugdymo praktika ir mokinių 

mokymasis 

-2,638 0,008 163 135,15 110 139,74 

3. Manau, kad gebėčiau kurti pasitikėjimo 

atmosferą ir įtraukti kolegas mokytojus į 

diskusiją apie mokinių mokymąsi, kuris veda į 

atpažintų problemų sprendimą 

-0,478 0,633 154 150,02 145 149,98 

4. Manau, kad gebėčiau paskatinti kolegas 

mokytojus naudoti mokinių vertinimo 

duomenis mokymo metodikai arba 

organizacinei struktūrai tobulinti dėl geresnio 

mokinių mokymosi 

-5,119 0,000 200 156,30 107 149,70 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p), pozityvių ir negatyvių 

atvejų skaičius ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Bendradarbiavimo su mokinių šeimomis ir bendruomene kompetencijos pokyčio vertinimas. 
Vertinant, kaip pakito studentų nuomonė apie turimą bendradarbiavimo su mokinių šeimomis ir 

bendruomene kompetenciją, buvo vertinti atskiri jos elementai ir nustatyta, kad pedagoginės praktikos 

metu sustiprėjo studentų gebėjimai (1) bendradarbiauti su šeimomis, bendruomenėmis ir kolegomis, 

plėtojant įvairiapusiškas strategijas, atliepiančias šeimų ir bendruomenės edukacinių poreikių įvairovę, (2) 

paskatinti kolegas įvertinti savo supratimą apie bendruomenės kultūrą, jos įvairovę ir šio supratimo 

pagrindu tobulinti mokymo strategijas, (3) paskatinti kitus mokytojus gilinti bendrą supratimą apie 

įvairius šeimos ir bendruomenės ugdymosi poreikius. Vertinant šių elementų pokytį, nustatytas statistiškai 

reikšmingas skirtumas ir didesnis atvejų, kai lyderystės gebėjimai po praktikos yra sustiprėję, skaičius (žr. 

7 lentelę). 

 
7 lentelė. Studentų bendradarbiavimo su mokinių šeimomis ir bendruomene kompetencijos elementų pokytis 

savarankiškos pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p  Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

Sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau pasinaudoti žiniomis 

ir suvokimu apie įvairius bendruomenės 

sluoksnius, etnines grupes, kultūras ir kalbas ir 

paskatinti veiksmingą sąveiką tarp kolegų, 

mokinių šeimų ir bendruomenės 

-1,572 0,116 172 160,72 145 156,97 

2. Manau, kad gebėčiau mokyti veiksmingo 

bendravimo / bendradarbiavimo su šeimomis 

ir kitais suinteresuotais asmenimis, kad visi 

mokiniai, nepaisant jų kilmės ir aplinkybių, 

galėtų turėti vienodus pasiekimus 

-1,826 0,068 176 148,88 130 159,76 

3. Manau, kad gebėčiau paskatinti kolegas 

įvertinti savo supratimą apie bendruomenės 

-2,598 0,009 175 159,41 134 149,24 
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kultūrą, jos įvairovę ir šio supratimo pagrindu 

tobulinti mokymo strategijas 

4. Manau, kad gebėčiau paskatinti kolegas 

gilinti bendrą supratimą apie įvairius šeimos ir 

bendruomenės ugdymosi poreikius  

-2,805 0,005 166 153,20 127 138,89 

5. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

šeimomis, bendruomenėmis ir kolegomis, 

plėtojant įvairiapusiškas strategijas, 

atliepiančias šeimų ir bendruomenės 

edukacinių poreikių įvairovę 

-3,512 0,000 190 164,43 130 154,75 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p), pozityvių ir negatyvių atvejų skaičius 

ir atitinkami rangų vidurkiai). 

Tiriant studentų gebėjimų (1) pasinaudoti žiniomis ir suvokimu apie įvairius bendruomenės 

sluoksnius, etnines grupes, kultūras, kalbas ir paskatinti veiksmingą sąveiką tarp kolegų, mokinių šeimų ir 

bendruomenės ir (2) mokyti kitus veiksmingo bendravimo / bendradarbiavimo su šeimomis ir kitais 

suinteresuotais asmenimis pokytį, statistiškai reikšmingas skirtumas nenustatytas, tačiau užfiksuotas 

didesnis atvejų, kai lyderystės gebėjimai po praktikos yra sustiprėję, skaičius. 

Mokytojo profesijos autoriteto kėlimo kompetencijos pokyčio vertinimas. Analizuojant studentų 

kompetencijos kelti mokytojo profesijos autoritetą elementus, visuose randamas didesnis atvejų, kai 

studentų lyderystės gebėjimai po praktikos yra sustiprėję, skaičius, tačiau statistiškai reikšmingas pokyčio 

skirtumas nustatytas ne visuose (žr. 8 lentelę).  
 

8 lentelė. Studentų mokytojo profesijos autoriteto kėlimo kompetencijos elementų pokytis savarankiškos 

pedagoginės praktikos metu 

Kompetencijos elementai Z p  Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

sustiprėjo 

Atvejai, kai studentų 

lyderystės 

kompetencijos elemento 

įsivertinimas po 

praktikos  

susilpnėjo 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

Skaičius Rangų 

vidurkiai 

1. Manau, kad gebėčiau dalytis informacija su 

kolegomis mokytojais (už mokyklos ribų) 

apie tai, kaip vietinės, valstybinės, 

nacionalinės tendencijos ir politika gali daryti 

įtaką ugdymo tikslams ir praktikai  

-1,612 0,107 174 163,49 147 158,05 

2. Manau, kad gebėčiau kartu su kolegomis 

ieškoti mokslinių tyrimų ir naudoti juos, kad 

pagrįsčiau (paremčiau) visų mokinių poreikius 

atitinkantį mokymą ir mokymosi procesus 

-1,784 0,074 172 158,99 141 154,57 

3. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis parinkdamas tinkamas galimybes 

apginti mokinių teises ir/ar poreikius 

-4,905 0,000 191 152,60 106 142,51 

4. Manau, kad gebėčiau bendradarbiauti su 

kolegomis, parinkdamas tinkamas galimybes 

efektyviai bendrauti su mokinių tėvais ir 

bendruomenės nariais 

-1,374 0,170 164 140,15 126 152,46 

5. Manau, kad gebėčiau dalyvauti procese, kur 

sprendžiamas prieinamumas profesinei veiklai 

reikiamų išteklių, įskaitant finansinę paramą, 

kitus materialiuosius ir žmogiškuosius 

išteklius, kurie leidžia kolegoms profesiškai 

tobulėti ir plėtoti tokią profesinę 

bendruomenę, kuri yra susitelkusi į mokyklos 

tobulinimą 

-3,079 0,002 197 167,56 136 166,19 

6. Manau, kad gebėčiau atstovauti mokytojo 

profesijai už mokyklos ribų 

-2,894 0,004 161 146,59 120 133,50 

Pastaba: lentelėje pateikiami Wilcoxon neparametrinio kriterijaus taikymo rezultatai (Z, p), pozityvių ir negatyvių atvejų skaičius 

ir atitinkami rangų vidurkiai) 

Labiau sustiprėjo pusė (3 iš 6) gebėjimų, būtent: (1) bendradarbiauti su kolegomis parenkant 

tinkamas galimybes apginti mokinių teises ir/ar poreikius, (2) dalyvauti procese, kur sprendžiamas 

profesinei veiklai reikiamų išteklių prieinamumas, ir 3) atstovauti mokytojo profesijai už klasės ir 



  

 74 

mokyklos ribų. Mažiau sustiprėjo gebėjimai (1) dalytis informacija su kolegomis mokytojais už mokyklos 

ribų apie tai, kaip vietinės, valstybinės, nacionalinės tendencijos ir politika gali daryti įtaką ugdymo 

tikslams ir praktikai, (2) kartu su kolegomis ieškoti mokslinių tyrimų ir naudoti juos, pagrindžiant visų 

mokinių poreikius atitinkantį mokymą ir mokymosi procesus, ir (3) bendradarbiauti su kolegomis siekiant 

efektyvaus bendravimo su mokinių tėvais ir bendruomenės nariais. 

 

Diskusija 

Siekiant patikimų tyrimo rezultatų, tyrime kviesti dalyvauti visi Lietuvos mokytojų rengimo studijų 

programų paskutinio kurso studentai ir dalyvavo visi sutikę. Todėl tyrimas, remiantis D. C. Mutz (2011), 

gali būti laikomas nacionaliniu, o jo rezultatai gali būti vertinami, kaip atskleidžiantys bendrą Lietuvos 

situaciją nagrinėjamu klausimu. 

Konkrečiai nagrinėjant tyrimo metu gautus rezultatus, visų pirma nustatyta, kad baigiamosios 

pedagoginės praktikos metu daugiau ar mažiau sustiprėjo visos studentų lyderystės kompetencijos. Šie 

rezultatai dera su C. Day (2001), C. Brungardt ir kt. (2006), J. P. Dugan, S. R. Komives (2007), D. Eich 

(2008), M. F. Cox, O. Cekic, S. G. Adams (2010) ir kt. autorių išskiriama lyderystės ugdymo strategija – 

praktine veikla, kurios metu studentai turi galimybę būti lyderiais. Taigi šie empirinio tyrimo rezultatai 

atskleidė praktinės veiklos svarbą, reikšmę ir aktualumą lyderystės kompetencijų ugdymui. 

Visgi kiekvienos lyderystės kompetencijos elementų pokyčio detali analizė atskleidė, kad ne visi 

studentų gebėjimai praktikos metu pagerėjo – kai kurių vertinimo rezultatai prastesni. Manoma, kad tai 

galėjo nutikti dėl to, kad prieš praktiką pildydami klausimynus ir vertindami savo galimybes veikti, 

studentai galėjo turėti vienokį mokytojo veiklos įsivaizdavimą. O praktikos metu susidūrus su mokytojo 

darbo realybe, savo galimybių vertinimas pakito. Nuomonė, kad jaunų mokytojų vizija apie darbą 

mokykloje dažniausiai neatitinka realybės, o jų praktinių gebėjimų lygis yra nepakankamas, aptinkama ir 

kitų autorių darbuose bei švietimo politikos analizės dokumentuose (pavyzdžiui, Pedagogų rengimo 

kokybė Lietuvos aukštosiose mokyklose ir jų įsidarbinimo galimybės, 2002; Kalvaitis, Tamošiūnas, 

Valiuškevičiūtė, 2007; Mokymo / studijų programų kokybė, 2008; Monkevičienė, Rauckienė, 2010; ir 

kt.). Šios įžvalgos yra reikšmingos ir sudaro prielaidas formuluoti rekomendacijas mokytojus 

rengiančioms institucijoms, t.y. empiriškai pagrindus pedagoginės praktikos svarbą studentų lyderystės 

kompetencijoms ugdyti, siekiant jas tikslingai ugdyti ir plėtoti, rekomenduojama į pedagoginės praktikos 

turinio aprašus įtraukti ir vertinti ne tik profesinių ir bendrųjų, bet ir lyderystės kompetencijų ugdymo 

aspektus. 
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THE CHANGE OF STUDENTS’ LEADERSHIP COMPETENCIES DURING TEACHING 

PRACTICUM. THE CASE OF STUDENTS FROM TEACHER TRAINING PROGRAMMES 

 

Summary 

 

Intensive development of leadership theory and practice in recent decades has motivated the representatives 

of various spheres to get interested in the idea of leadership, including the representatives of education. The interest 

in leadership in education is related to the issues of the quality of education. The importance of teachers leaders has 

especially been emphasized in recent years. In recent years there has been more and more researches done 

concerning the preparation of students for leadership at higher schools. The role of practice in this process has been 

increasingly emphasized. Due to practical relevance, taking into account the lack of scientific research the issue of 

change in leadership competencies of students during teaching practicum has been chosen for this research. Natural 

experiment strategy was chosen. 536 students participated in the research. While doing the research it has been 

determined that during teaching practicum all leadership competencies of students have been more or less 

strengthened. These results match with the strategy distinguished by C. Day (2001), C. Brungardt et al. (2006), J. P. 

Dugan, S. R. Komives (2007), D. Eich (2008), M. F. Cox, O. Cekic, S. G. Adams (2010) et al. and other researchers 

according to which leadership development is considered as practical activity during which students have an 

opportunity to become leaders. Thus, these research results have revealed the significance of practical activities and 

the importance of it to the development of leadership competencies. Due to the insights occurred from the research 

results it becomes possible to form some recommendations. After the theoretical and empirical reasoning of the 

significance of teaching practicum for the education and development of leadership competencies it is recommended 

for higher schools to include into the descriptions of content of teaching practicum not only the professional and 

general aspects, but also aspects of development of leadership competencies. 

Key words: leadership; leadership development; natural experiment. 
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LYGIAVERTĖS AUKŠTOJO MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTĖS 

TRIKDŽIAI 

 
Jūratė Valuckienė, Jurgita Bersėnaitė 

Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Šiandiena pasižymi globaliais procesais, technologine pažanga, sektorių partneryste. Apie 

aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimą diskutuojama, priimami tiek politiniai susitarimai, tiek praktiniai 

sprendimai, kurių dėka peržengiamos sektorių ribos. Tačiau ši sąveika ne visada sklandi. Bendradarbiaujančios šalys 

veikdamos kartu nesijaučia lygiavertės. Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus: Kaip charakterizuojami aukštojo 

mokslo ir verslo partnerystės modeliai? Kokios yra aukštojo mokslo ir verslo organizacijų kultūrinės takoskyros? 

Kokie egzistuoja aukštojo mokslo ir verslo partnerystės barjerai ir kas trikdo sėkmingą bendradarbiavimą?  

Pagrindiniai žodžiai: aukštasis mokslas, verslas, bendradarbiavimo modelis, lygiavertė partnerystė, 

trikdžiai. 

 
Įvadas 

Mus supančios socialinės aplinkos skiriamieji bruožai yra globalėjantys procesai, spartėjanti 

technologinė pažanga, veiklos sektorių susiliejimas, o organizacijos pažanga siejama su žiniomis, 

žmonėmis, gebančiais kūrybinį mąstymą paversti efektyviais sprendimais. Jiems reikalinga informacija 

sukuriama dviejuose sektoriuose – aukštajame moksle ir versle, kuriuos apjungus galimas spartesnis 

ekonominis augimas, nes, anot Balasco ir kt. (2008 cit. iš Bektaş ir Tayauova, 2014), būtent toks 

bendradarbiavimas stimuliuoja žinių kūrimą ir technologinę pažangą. 

Tradiciškai manoma, kad pirmąjį žingsnį, kuriant pažangą, žengia aukštojo mokslo institucijos 

(Liew ir kt., 2013). Tačiau ir verslas gali būti pirmas (Hong ir Sub, 2013). Galimas ir trečias kelias – 

bendradarbiavimo skatinimas politinėmis priemonėmis. Europos Sąjungos strateginis tikslas yra didesnis 

bendrų išteklių, investuotų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, sutelkimas (European Union, 

2010). Lietuvos mokslų ir studijų ateities vizijoje (Lietuvos mokslo ir..., 2011) akcentuojama, kad 

mokslinių tyrimų darbotvarkė turi tapti našia ekonomikos grandimi. Ekspertų pasiūlymuose dėl Lietuvos 

sumaniosios specializacijos krypčių (Pasiūlymai dėl Lietuvos..., 2013) pabrėžiama finansinių išteklių, 

mokslo, studijų ir verslo sutelktumo būtinybė.   

Lietuvoje žingsniai mokslo ir verslo bendradarbiavimo link kryptingai žengiami jau ne vienerius 

metus. Akivaizdus pavyzdys – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) veikla. Nuo 2010 m. 

pagal priemones „Inovaciniai čekiai“ ir „Inočekiai LT“ patvirtinta 1040 smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektų paraiškų įsigyti paslaugas iš mokslo ir studijų institucijų už 13,975 mln. litų (daugiau kaip už 4 

mln. eurų). Auga ir mokslo institucijų siūlomų paslaugų verslui skaičius (2010 m. pasiūlyta 550, 2011 m. 

– 619, 2012 m. – 886, 2013 m. – 1251, 2014 m. – 1812 paslaugų rūšių), o verslas jas vertina kaip 

naudingas, turinčias įtakos jo konkurencingumo didinimui (MITA, 2015): Lietuvos įmonės universitetus 

vis dažniau nurodo kaip vienus iš svarbiausių inovacinės veiklos bendradarbiavimo partnerių: jei 2002-

2004 m. taip manė 11,2 proc. įmonių, tai 2010-2012 m. – 21,2 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 

2015), tačiau ekspertų požiūriu, šalyje vis tiek dar per mažai šio tipo partnerystės (Pasiūlymai dėl 

Lietuvos..., 2013).  

Verslo ir mokslo partnerystė yra ir mokslinių tyrimų objektas: aptariami mokslo ir įmonių 

bendradarbiavimo modeliai (Philbin, 2008; Kawasaki, 2011 ir kt.), analizuojamas tarpsektorinis 

bendradarbiavimas (Peças ir Henriques, 2006; Thomson ir Perry, 2006), politikų dalyvavimas, stiprinant 

verslo ir mokslo ryšius (Marcovich ir Shinn, 2011), bendradarbiavimo pranašumai ir trūkumai, veikiant 

toje pačioje geografinėje ir politinėje aplinkoje (Ankrah ir kt., 2013; Vea, 2014). Yra aptartos mokslo ir 

verslo bendradarbiavimo naudos (Ankrah ir kt., 2013; Hemmert ir kt., 2014), išanalizuoti etapai 

(Thomson ir Perry, 2006; Robertson, 2006 ir kt.), bendradarbiavimo problemos (Bodas Freitas ir kt., 

2013). Tačiau gana retai ieškoma atsakymo į klausimą, kas trikdo lygiavertę mokslo ir verslo partnerystę, 

kai dėl bendradarbiavimo reikalingumo iš esmės abiejose pusėse yra sutariama.  

Straipsnio tyrimo probleminiai klausimai: Kaip charakterizuojami mokslo ir verslo partnerystės 

modeliai? Kokios yra mokslo ir verslo organizacijų kultūrinės takoskyros? Kokie egzistuoja lygiavertės 

mokslo ir verslo partnerystės barjerai ir kas trikdo sėkmingą bendradarbiavimą, aukštųjų mokyklų atstovų 

požiūriu?  

Tyrimo objektas – lygiavertės mokslo ir verslo partnerystės trikdžiai. 

Tyrimo tikslas – nustatyti lygiavertės mokslo ir verslo partnerystės trikdžius.   
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Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti pagrindines mokslo ir verslo partnerystės charakteristikas.  

2. Įvardinti mokslo ir verslo organizacijų kultūrines takoskyras. 

3. Nustatyti lygiavertės mokslo ir verslo partnerystės barjerus ir trikdžius.  

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, interviu, turinio (angl. content) analizė. 

Tyrimo imtis – 11 interviu su auštojo mokslo institucijų atstovais, kuriuose kalbama apie mokslo 

ir verslo partnerystės trikdžius, medžiaga.  

Tyrimo organizavimas ir laikas. Šie interviu yra didesnės imties empirinio tyrimo, kuris atliktas 

2014 metų sausio – liepos mėn., dalis. Iš viso buvo apklausti 43 Lietuvos inovatyvaus verslo įmonių 

vadovai, 11 mokslo ir studijų institucijų atstovų, 9 institucijų, atsakingų už verslo ir mokslo 

bendradarbiavimo skatinimą, atstovai.  

Tyrimo etika. Duomenys rinkti gavus informantų sutikimą. Dalyviams pažadėta, kad tyrimo 

rezultatai bus pateikiami išsaugant asmens ir institucijos anonimiškumą.   

 

Aukštojo mokslo ir verslo partnerystės charakteristikos   

Aukštojo mokslo ir verslo partnerystės tyrimuose yra dvi kryptys: sąveikos dalyvių ir proceso 

analizės. Pirmosios atstovai pateikia charakteristikas, kai analizuojamos to paties lygmens dalyvių diados 

(bendradarbiavimas tarp darbuotojų, organizacijų, sektorių) arba aptariama skirtingo lygmens agentų 

sąveika (darbuotojo ir organizacijos, organizacijos ir organizacijų grupės, skirtingų sektorių atstovų 

grupių). Pagal Bodas Freitas ir kt. (2013) asmens lygmenyje orientuojamasi į asmens patirtį, gebėjimą 

rasti finansavimą, darbo stažą, lytį. Organizacijos lygmenyje svarbus institucijos dydis, kultūra, veiklos 

kryptis, žinių infrastruktūra, eksperimentinės plėtros intensyvumas, atvirumas aplinkai. Sektorių 

lygmenyje apibūdinama aplinka ir apribojimų charakteristikos (Bryson ir kt., 2006).  

Dažnai partnerystė charakterizuojama kaip nauda, kurią gautų kartu veikiančios šalys lyginant su 

rezultatais veikiant atskirai (Mindruta, 2009). Sudėtingiausios yra sisteminės charakteristikos (De Fuentes 

ir Dutrénit, 2012; Seppo ir Lilles, 2012), apibūdinančios sąveikos kanalų valdymą, (Philbin, 2008; 

Kawasaki, 2011).  

Partnerystės turinio charakterizavimas varijuoja. Jei tiriamas bendradarbiavimas, vystantis vieną iš 

organizacijų, tai pasirenkamos tikslų, išteklių, galios, veikimo kartu lankstumo charakteristikos (Dunning, 

2004). Partnerystė, kaip santykių procesas, charakterizuojama, nustatant įsipareigojimų, tikslų ir rezultatų 

supratimo, lūkesčių ir nuostatų, dalyvių vaidmenų, teisinių sutarčių ir neformalių susitarimų ypatumus 

(Thomson ir Perry, 2006). Svarbu pažymėti, kad mokslo ir verslo santykiai apsprendžiami ir partnerių 

organizacinės kultūros, kaip katalizuojančio ar stabdančio veiksnio, reikalaujančio gilesnės aptarties.  

 

Aukštojo mokslo ir verslo organizacijų kultūrinės takoskyros  

Daumard (2001) požiūriu, aukštosios mokyklos ir įmonės, kaip partneriai, turi daug sąlyčio taškų: 

teisinį ir socialinį identitetą, turtą, nuosavybės teises ir pareigas, žmogiškąjį kapitalą, ribotus išteklius, 

darbo organizavimo modelius, rezultatų vertinimo metodus ir pan. Tačiau partnerių požiūris į bendrumus 

skiriasi, o lygiavertė partnerystė – sudėtinga siekiamybė, dėl priežasčių, susijusių su organizacinės 

kultūros ypatumais. 

Partnerystės atveju į sąveiką jungiasi prigimtimi skirtingos, kartais net konfliktuojančios 

organizacinės kultūros, kurioms, pasak Gilsing ir kt. (2011), veikimo kartu atveju sunku rasti bendrus 

vardiklius. Aukštojo mokslo vertybės, pagal Hemmert ir kt. (2014) savo organizacijos narius orientuoja į 

siekį pažinti pasaulį, t. y. veiklą, nesusijusią su pelnu. Atvira mokslinių tyrimų rezultatų komunikacija 

taip pat yra skiriamasis aukštojo mokslo kultūros bruožas, susijęs su viena iš jo pagrindinių misijų – 

pasaulio pažinimu. Tuo tarpu verslui būdingas nuosavybės teise priklausančios informacijos slėpimas, 

siekiant galutinio tikslo – būti konkurencingu ir pirmiau už kitus gauti pelną.  

Žiniomis pagrįstų inovatyvių produktų kūrimo atveju, partneriai skiriasi savo požiūriu į mokslinį 

tyrimą. Pasak Filep ir kt. (2013), net ir sutikdami veikti kartu, mokslininkai gina savo, kaip tyrėjų, 

autonomiją rinktis darbo metodus, priemones, net tempą, tuo tarpu verslo atstovų požiūriu, autonomijos 

siekis liudija tyrėjų nedisciplinuotumą, per lėtą orientaciją į pažangą ir būsimą pelną. Daugelis 

mokslininkų į verslo paramą žiūri kaip į suvaržymą, kuris savinasi atradimo autorystę, o verslo atstovai 

mokslininkų poreikį turėti intelektinės nuosavybės teises laiko bendradarbiavimo kliūtimi (Mora-Valentin 

ir kt., 2004). 

Šie skirtumai kuria takoskyrą tarp organizacijų. Ir ji gilėja, kol partnerystės siekiančių organizacijų 

nariai nepažįsta ir nepripažįsta kitai sričiai imanentiškai būdingų bruožų, nepradeda keisti atstovaujamos 

organizacijos veiklos, derindamiesi prie kitokių principų, veiklos normų ir būdų, t. y. nebando įveikti juos 
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skiriančio atstumo. Wildridge ir kt. (2004) nurodo, kad partnerystės sėkmę gali kurti tokie veiksniai, kaip 

pagarba kitokiai kultūrai, supratimas ir pasitikėjimas partnerine organizacija, gebėjimas rasti 

kompromisinius sprendimus, atvira ir nuolatinė komunikacija, kurianti neformalius santykius, pakankami 

ištekliai bendrai veiklai, kvalifikuotas vadovavimas, įkvepiantis bendrai vizijai ir keliantis konkrečius 

tikslus jai pasiekti, aiškus bendradarbiavimo procesas ir struktūra, leidžianti amortizuoti aukštojo mokslo 

ir verslo skirtumus, ne tik organizacinės kultūros požiūriu.  

Pasak Hong ir Sub (2013), aukštojo mokslo ir verslo organizacijų skirtumams, trukdantiems kurti 

lygiavertę partnerystę, apibūdinti gali būti naudojama atstumo (angl. distance) sąvoka. Technologinio 

atstumo atveju pranašumą įgyja partneris, turintis daugiau technologinių žinių, galimų panaudoti 

praktiškai. Esant kognityviniam atstumui, bendradarbiaujančios šalys skiriasi žiniomis pasaulio pažinimui 

tarporganizaciniu ir tarpasmeniniu lygmeniu, žinių mainais ir mokymosi procesais, komunikacija, 

absorbciniais gebėjimais. Organizacinis atstumas reiškia, kad organizacijos nepriklauso tai pačiai darbo 

santykių erdvei, nesivadovauja tomis pačiomis elgesio taisyklėmis ir nuostatų rinkiniais, skiriasi jų 

atstovavimo sistemos. Socialinis atstumas tarp šalių mažėja, kai pradedama orientuotis į naudą, kurią 

tikimasi gauti iš sąveikos, koncentruojantis į ryšių turinį ir poveikį, pasitikėjimą ir dalijimąsi pareigomis, 

pastangų bendradarbiauti koordinavimą.  

Įveikiant atstumą tarp partnerių, abiems pusėms reikalinga peržengti tam tikras kliūtis, kurios 

mokslo šaltiniuose vadinamos skirtingai: trikdžiais, barjerais, problemomis, skirtumais ir pan. (Ankrah ir 

kt., 2013; Hong ir Sub, 2013 ir kt.). Šiame straipsnyje pasirenkama barjero sąvoka ir remiantis mokslo 

darbų analizės rezultatais, pateikiama lygiavertės aukštojo mokslo ir verslo partnerystės kūrimo barjerų 

klasifikacija.  

 

Lygiavertės aukštojo mokslo ir verslo partnerystės barjerai 

Partnerystė tarp aukštojo mokslo ir verslo susiformuoja nelengvai, ją dar sunkiau išlaikyti, nes 

partneriams nuolat reikia kontroliuoti atstumą tarp organizacijų ir stengtis įveikti barjerus, ribojančius 

bendradarbiavimą. Pagal savo prigimtį partnerystės barjerai gali būti klasifikuojami į institucinius, 

kultūrinius, ekonominius, veiklos organizavimo, buvimo vietos.  

Instituciniai barjerai atsiranda dėl galios pasiskirstymo tarp partnerių. Šis barjeras egzistuoja viso 

bendradarbiavimo proceso metu, nes, pasak Robertson (2006), vienas partneris, įgijęs daugiau galios už 

kitą, gali tikėtis didesnės naudos, kas skatina tarpusavio nepasitikėjimą ir asimetriškus santykius (Ankrah 

ir kt., 2013). Vieniems kitus pažinti instituciniame lygmenyje yra sudėtinga, kai trūksta partnerystės 

entuziastų (angl. champions), gebančių imtis iniciatyvos peržengti sektorių ribas ir valdyti procesą, (Liew 

ir kt., 2012), suinteresuotų siekti tikslų valios ir energijos pastangomis įveikiant organizacines institucinės 

partnerystės kliūtis (Hemmert ir kt., 2014).  

Kultūriniai barjerai – tai aptarti organizacinės partnerių kultūros skirtumai, sukeliantys sunkumus 

užmezgant santykius (Robertson, 2006). Svarbu paminėti, kad kuo mažiau informacijos šalys turi viena 

apie kitą, tuo didesnė tikimybė patirti nesusipratimus ir netoleranciją (Cibulskienė ir kt., 2010). 

Pavyzdžiui, verslo įmonės, neturėdamos informacijos, ko galima tikėtis iš vietinių aukštojo mokslo 

atstovų, labiau pasikliaus ir suras daugiau bendrumų su tarptautiniais verslo partneriais, kurie laikytini 

labiau disciplinuotais nei autonomiški mokslininkai (Lundberg ir Andresen, 2012; Filep ir kt., 2013). 

Analizuojant ekonominius partnerystės barjerus, pirmiausiai pastebimas verslo interesas mažinti 

partnerystės sandorio kaštus (Hong ir Sub, 2013), dėmesys efektyvumui, atspindinčiam orientaciją į 

finansinius išteklius (Ankrah ir kt., 2013), gebėjimas geriau atitikti reikalavimus, keliamus siekiantiems 

programinio finansavimo (Danaher, 2011). Tačiau, svarbu pažymėti, kad mažėja partnerių skirtumai 

ekonominiu požiūriu (Lundberg ir Andresen, 2012): aukštosios mokyklos veikia rinkos sąlygomis, todėl 

mokosi generuoti pajamas iš tyrimų bei konsultacijų, ne valstybės finansuojamų studijų organizavimo 

(Sįnchez-Barrioluengo, 2014). 

Veiklos organizavimo barjerus lemia kitokia nei įprastai atsakomybė ir atskaitomybė partneriams, 

gerai nepažįstamas partnerio vaidmuo individualiu, komandos ar administraciniu lygmeniu, autonomijos 

ar galios vienam priimti sprendimus praradimas (Robertson, 2006). Dalis šių barjerų yra siejami su 

gebėjimų tinkamai panaudoti partnerio žinias trūkumu. Şendoğdu ir Diken (2013) teigia, kad 

mokslininkai negali žinoti realių kasdienės veiklos problemų, su kuriomis susiduria verslas, o 

mokslininkų žinios dažnai yra pernelyg bendro pobūdžio, kad būtų naudingos verslui, turinčiam siaurų 

specifinių poreikių (Gilsing ir kt., 2011). Pasikeitimo žiniomis organizavimo barjerai atsiranda ir tada, kai 

žinių priėmėjas stokoja absorbcinių gebėjimų, abejoja žinių šaltinio patikimumu arba tiesiog nėra veikimo 

kartu motyvacijos (Dyer ir Hatch, 2006). 
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Mokslininkų nevienareikšmiškai vertinamas partnerių buvimo vietos arba geografinis barjeras. 

Fizinis atstumas tarp sąveikos dalyvių yra laikomas kliūtimi (Lundberg ir Andresen, 2012), ypač vykdant 

taikomųjų tyrimų projektus. Fundamentinių tyrimų atveju pripažįstama, kad daug svarbesnė yra veiklos 

kokybė nei atstumas, skiriantis partnerius, tačiau kartu partneriai iš toliau gali būti tiesiog „pigesnis“ 

mokslinio personalo ir technologijų pakaitalas (Mindruta, 2009). 

Pažįstant lygiavertės aukštojo mokslo ir verslo partnerystės barjerus, įmanoma juos ir įveikti. 

Partnerių skirtumai gali tapti naujo žinojimo derinio pagrindu, kuriant inovacijas (Filep ir kt., 2013). 

Tačiau dar yra svarbu ir nustatyti kiekvieno partnerio požiūrį į kitą, išsiaiškinant, kas, jo nuomone, trikdo 

lygiavertę partnerystę.  

 

Tyrimo metodologija 

Rasti atsakymus į klausimą: Kas trikdo sėkmingą aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimą, 

kuriant ir diegiant inovacijas aukštųjų mokyklų atstovų požiūriu? panaudota 11 interviu su aukštojo 

mokslo institucijų atstovais, medžiaga. Tyrimas atliktas 2014 metų sausio – liepos mėn. Imant interviu 

buvo laikomasi teisingumo, teisės nebūti išnaudojamam ir pažeistam, sąžiningumo, tyrimo dalyvio 

privatumo išsaugojimo principų (Orb ir kt., 2000; Harris, 2005). Informantams pažadėta, kad rezultatai 

bus pateikiami išsaugant asmens ir institucijos anonimiškumą (žr. 1 lentelę).  

 
1 lentelė. Tyrimo imties charakteristikos 

Eil. nr. 
Respondento 

kodas 

Atstovaujama mokslo 

kryptys 
Institucijos vieta Pareigos 

1 IK-M60 Technologijos mokslai Šiauliai Centro direktorius 

2 IK-M24 Technologijos mokslai Šiauliai Katedros vedėjas 

3 IK-M36 Technologijos mokslai Šiauliai Fakulteto prodekanas 

4 IK-M41 Biomedicinos mokslai Kauno raj. Laboratorijos vedėjas 

5 IK-M07 Technologijos mokslai Kaunas Fakulteto dekanas 

6 IK-M09 Technologijos mokslai Kaunas Instituto direktorius 

7 IK-M04 Technologijos mokslai Kaunas Laboratorijos vedėjas 

8 IK-M16 Technologijos mokslai Kaunas Docentas 

9 IK-M21 Technologijos mokslai Klaipėda Katedros vedėjas 

10 IK-M29 Technologijos mokslai Klaipėda Katedros vedėjas 

11 IK-M27 Technologijos mokslai Klaipėda Katedros vedėjas 

 

Atsakymų analizė atlikta, vadovaujantis tokiomis nuostatomis (Cropley, 2002; Walliman, 2006): 

(1) socialinė realybė suvokiama ir interpretuojama individualiai, todėl kiekvienas požiūris yra unikalus ir 

vertingas; (2) kiekvienas individas aktyviai kuria realybę, remdamasis asmenine patirtimi, t. y. savo 

bendradarbiavimo su verslu praktika; (3) skirtingiems asmenims socialinė realybė yra skirtinga, tačiau ja 

pasidalinama per sąveiką su kitais asmenimis. Tokia prieiga sudarė galimybę atsiriboti nuo asmeninės 

patirties ir kryptingai analizuoti aukštojo mokslo ir verslo partnerystės procesą, atskleidžiant jo trikdžius 

tiriamųjų supratimu. 

Tyrimo duomenys apdoroti taikant turinio (angl. content) metodą (Cropley, 2002; Denscombe, 

2010). Analizė atlikta išskiriant reikšminius teksto vienetus, suskaldant juos į mažesnes dalis, po to jas 

suskirstant į kategorijas ir jas jungiančias temas. Atliekant kategorijų turinio analizę, buvo nustatomos 

subkategorijos, charakterizuojamas jų turinys ir tarpusavio sąsajos (žr. 2 lentelę). Tokia analizė padėjo 

atskleisti aukštojo mokslo ir verslo partnerystės trikdžius, jų sąsajas su bendradarbiavimo barjerais. 

 
2 lentelė. Empirinių duomenų analizės pavyzdys: 3 TEMA Nekorektiškas požiūris į partnerius iš verslo 

sektoriaus 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantys pavyzdžiai 

Žiūrėjimas 

„iš 

aukšto“ 

Kvalifikacijos 

stoka 

Konsultuojamės su įmonėmis, padedame, nes jie tikrai silpnesni. Mokslo 

institucija tikrai gebėjimų turi daugiau. Tai jie paklausia, mes atsakome (IK-

M21). Šiuo atveju kaip tik jie neturėjo kvalifikacijos visai <...> Bendri principai 

kažkokie buvo pradžioje aptarti, o kai reikia sukonkretinti, tai jie negali tiesiog 

sukonkretinti (IK-M24). 

Tiesmukiškas 

mąstymas 

Jeigu mes kaip specialistai turim platesnį supratimą apie tai, kaip mes darome, 

ką, kaip reikėtų daryti ir galų gale rezultatai – kaip jie turėtų būti suprantami, 

panaudojami ir visa kita, tai kartais iš įmonių tokio požiūrio ir pasigendama, 

nes jos mąsto labai tiesmukiškai (IK-M04). Kartais gal primityvius klausimus 

uždengia noru mokslinių tyrimų. O tų mokslinių tyrimų gal ir nelabai reikia (IK-
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M41). 

Nepagarba 

partnerių 

veikloms 

Galiu pasakyti, kad Lietuvoje tie verslo kontraktai yra juokingi. Aš turiu mintyje 

tas paprastas sutartis (IK-M07). Arba bus kokios garažinės kompanijos, kurios 

konteinerį tik privirins ir tiek. Tuo visas jų gyvavimas ir baigsis (IK-M07). 

Nepasitikėjimas finansavimo 

šaltiniais  

Įmonių vadovai buvo neaišku iš kur, su kokiais pinigais, nekultūringi, 

neprofesionalūs, „pinigų maišai“ (IK-M16). 

 

 

Tyrimo rezultatai: lygiavertės aukštojo mokslo ir verslo partnerystės trikdžiai  

Atlikus atrinktų interviu turinio analizę, išskirtos keturios temos: „Pasirengimo veikti kartu 

institucinės spragos“, „Nekorektiškas požiūris į partnerius iš verslo sektoriaus“, „Skirtingas mokslinio 

atradimo proceso suvokimas“, „Mokslinių tyrimų finansavimo trikdžiai“ (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Lygiavertės partnerystės trikdžiai: turinio analizės rezultatai  

Tema Kategorija Subkategorija 

Pasirengimo veikti 

kartu institucinės 

spragos 

Aukštojo mokslo problemos, trukdančios 

veikti kartu 

Institucinis atotrūkis 

Personalo stoka 

Mokslininkų užsisklendimas 

savame rate 

Stagnuojančios verslo nuostatos 

Būtinybės pažangai nesupratimas 

Priešinimasis pokyčiams 

Trumpalaikiai tikslai 

Kontakto baimė 

Nekorektiškas požiūris 

į partnerius iš verslo 

sektoriaus 

Žiūrėjimas „iš aukšto“ 

Kvalifikacijos stoka 

Tiesmukiškas mąstymas 

Nepagarba partnerių veikloms 

Nepasitikėjimas finansavimo šaltiniais - 

Skirtingas mokslinio 

atradimo proceso 

suvokimas 

Siauras interesų ratas 

- 

Orientacija į greitą rezultatą 

Inovacijos „šanso“ 

neatpažinimas 

Mokslinių tyrimų 

finansavimo trikdžiai 

Nenoras investuoti į sprendimus ateičiai 

Akademinio darbo kaštų nepripažinimas 

Nepamatuotos rizikos vengimas 

Pasitikėjimo mokslo žmonėmis stoka 

 

Pirmosios temos turinį atskleidžia dvi kategorijos „Aukštojo mokslo problemos, trukdančios veikti 

kartu“ ir „Stagnuojančios verslo nuostatos“, turinčios subkategorijų sistemas. Mokslo institucijų atstovų 

požiūriu, aukštasis mokslas yra atitrūkęs nuo veiklos pasaulio, jam net neįdomus, o tokia situacija yra 

gąsdinanti, verčianti imtis nenumatytų veiksmų: Esmė tame, kad tu suvoki ir išsigąsti, kad tai, ką mes 

galime pasiūlyti, niekam neįdomu. Vadinasi, mes turime staigiai improvizuoti ir atrasti, kas yra įdomu, gal 

net kartais rizikuodami prisiimti tą iššūkį sau (IK-M07).  

Remiantis respondentų nuomone, galima teigti, kad situaciją sukuria kompetentingų ir atvirų 

partnerystei darbuotojų stoka: Negalime pasidžiaugti, pasigirti, kad pas mus katedroje ar fakulteto 

padaliniuose turime aukštos kvalifikacijos tyrėjų ar specialistų pakankamai [partnerystei su verslu]. Ne tiek, 

kiek norėtųsi (IK-M29); Yra visa eilė tų projektų. Bet vėlgi, dalyvauji konkurse, o kas gi vykdys tą projektą, 

jei laimėsi konkursą? Tada jau reikia kažką iš tų jaunų pritraukti (IK-M29). Specialistų trūkumo priežastys 

slypi institucijų uždarume, pasislepiant „dramblio kaulo bokšte“: [Blogai], jeigu esi užsidaręs ir 

susikoncentravęs į kažkokią mokslinę problemą, kuri gal dešimt metų dar nebus pritaikyta pramonėje ar 

kažkur... (IK-M36). O tokius, kur tikri teoretikai, yra labai sunku priversti domėtis ar su įmonėmis kažkokį 

tai projektą... (IK-M36). Svarbu pažymėti, kad patys mokslo institucijų atstovai supranta, kad reikia 

peržengti barjerus: [Šiandien reikia] nebūti tikru tokiu, net nežinau kaip pavadinti – „tikru mokslininku“, 

kuris vien tiktai daro kažkokius tyrimus, bet tie tyrimai yra labiau nukreipti į mokslo visuomenę (IK-M36). 

Kalbėdami apie verslą, informantai pastebi, kad yra įmonių, nepripažįstančių mokslo pažangos 

būtinybės: Mūsų įmonės nesupranta, kad be mokslo jos niekur (IK-M16). Paprasčiausiai tos įmonės, kuri 

taip galvoja [kad nereikia tyrimais grindžiamų inovatyvių sprendimų], greitai nebeliks (IK-M07). O dažnai 

būna tokių atvejų, kai eina pasipriešinimo keliu, tada aiškus ir rezultatas (IK-M21). Informantų nuomone, 

tokio požiūrio priežastys – verslo tikslų pragmatiškumas ir trumpalaikiškumas: Na, ten jos [įmonės] gal 

buvo pašaudymas – užsiėmė viena veikla – dar gal būtent pavyks kažką lengvai uždirbti, įsisavinant kitką. Ir 
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kai pamatė, kad tai gana sudėtinga, ir atsisakė (IK-M24). Kitu atveju, jei ateina pasipinigauti, nesigauna 

kontaktas tarp įmonės ir mokslo (IK-M16). Dažniausiai pasidaro darbus, susimoka ir išsiskirsto (IK-M07).  

Respondentai mano, kad praktikai vengia ir bijo mokslininkų, nenorėdami pasirodyti 

nekompetentingais: Tik ar užtenka jiems kur kreiptis, ar užtenka tos kompetencijos, drąsos [įmonėms] imtis 

išspręsti klausimą? Jis gali būti ir sudėtingas (IK-M27); <...> tiesioginiai specialistai, kurie dirba tam 

tikroj srity, – jie kaip tik labiau vengia [bendradarbiavimo su mokslininkais] (IK-M24), jaučiasi nesaugūs, 

nors šita būsena gali būti ir abipusė: Kai prisimenu žmones, su kuriais teko bendrauti, kad iš pradžių jie lyg 

ir nesaugiai jaučiasi. Lygiai taip pat ir mes kartais pasijaučiame nesaugiai, jeigu ateiname į didelę įmonę ir 

ten tam tikras tonas, tam tikra aplinka, į kurią tu bandai kuo anksčiau ar greičiau įeiti (IK-M21). 

Antrosios temos kategorijų turinys atskleidžia ne tik dalies respondentų požiūrį į bendradarbiavimo 

partnerius, bet ir paaiškina pirmojoje temoje atsiskleidžiančius lygiavertės partnerystės trikdžius, 

susijusius su baime dirbti kartu su mokslininkais. Respondentai mano, kad verslo žmonės neturi 

pakankamai gebėjimų ir kvalifikacijos veikti kartu: Konsultuojamės su įmonėmis, padedame, nes jie tikrai 

silpnesni. Mokslo institucija tikrai gebėjimų turi daugiau. Tai jie paklausia, mes atsakome (IK-M21). Šiuo 

atveju kaip tik jie neturėjo kvalifikacijos visai. Bendri principai kažkokie buvo pradžioje aptarti, o kai reikia 

sukonkretinti, tai jie negali tiesiog sukonkretinti (IK-M24). Mokslininkai mano, kad verslininkai mąsto per 

siaurai, nesupranta tyrimų prasmės ir paskirties: Jeigu mes kaip specialistai turim platesnį supratimą apie 

tai, kaip mes darome, ką, kaip reikėtų daryti ir galų gale rezultatai – kaip jie turėtų būti suprantami, 

panaudojami ir visa kita, tai kartais iš įmonių tokio požiūrio ir pasigendama, nes jos mąsto labai 

tiesmukiškai (IK-M04). Kartais gal primityvius klausimus uždengia noru mokslinių tyrimų. O tų mokslinių 

tyrimų gal ir nelabai reikia (IK-M41). 

Kai kuriuose temos pasisakymuose identifikuojama nepagarba partneriams: Galiu pasakyti, kad 

Lietuvoje tie verslo kontraktai yra juokingi. Aš turiu minty tas paprastas sutartis (IK-M07). Arba bus kokios 

garažinės kompanijos, kurios konteinerį tik privirins ir tiek. Tuo visas jų gyvavimas ir baigsis (IK-M07), kas 

užkerta kelią lygiavertei partnerystei. Paskutinės kategorijos turinys atskleidžia, kad mokslininkai nepasitiki 

ir ketinamų investuoti į mokslinius tyrimus lėšų skaidrumu: Įmonių vadovai buvo neaišku iš kur, su kokiais 

pinigais, nekultūringi, neprofesionalūs, „pinigų maišai“ (IK-M16). 

Temos „Skirtingas mokslinio atradimo proceso suvokimas“ kategorijų turinys rodo įmonių požiūrį į 

mokslo tyrimus: Įmones labiau domina galutinis rezultatas. Jų nedomina pats procesas, kad galima čia 

kažką padaryti <...> (IK-M29); Direktorius paklausė, paklausė ir išdrožė mums: anoks čia mokslas juslinė 

analizė. Pasiėmei dešrą, pasipjaustei ant dangčiuko, ant dugnelio ir valgai – skanu arba neskanu, sūru arba 

nesūru. Ir viskas (IK-M04). Galima teigti, tokios verslo nuostatos ir formuoja mokslininkų požiūrį į įmones, 

kaip netinkamas lygiaverčiam bendradarbiavimui partneres. Svarbu pažymėti, kad šie trikdžiai formuoja ir 

rezignacines nuotaikas, prisipažįstant, kad moksliniai laimėjimai gali būti nepripažįstami už akademinės 

erdvės ribų: Dirbi, kažką darai, bet susitinki su žmonėmis, jie į tave žiūri kaip į ufonautą. Nesupranta 

mokslinių darbų (IK-M16). 

Paskutinę temą sudarančių kategorijų turinys rodo, kad egzistuoja ir bendrai vykdomų tyrimų 

finansavimo trikdžiai. Tyrėjai mato tradicijos investuoti į mokslo pažangą stoką ir verslininkų 

nepasirengimą pripažinti, kad mokslinio darbo, neatnešančio pelno „čia ir dabar“, kaštai, veikiant įmonės 

labui, turi būti padengiami: Iš įmonės pusės, yra problema, vadinasi reikia skirti lėšų problemos 

sprendimui. O jei problemos nėra, skirti lėšų kažkam į ateitį. Manau, kad tokių ir nėra (IK-M27). Tai visi 

žiūri, kaip čia, vos ne už dyką tai turi daryti (IK-M07). Visi pabandėm tą padaryti, bet pabandymai buvo 

labdaros būdu – be jokio atlyginimo ir krūvio <...>. Galų gale, kai pradėjome kalbėti, kaip bus su 

atlyginimu, tai nutrūko ir tas bendravimas (IK-M09). Ne, mes pinigų neturime per daug, jūs ruoškite <...>. 

Toks maždaug buvo požiūris (IK-M29).  

Finansavimo moksliniams tyrimams klausimai siejasi ir tradicine verslo logika, kurią mokslininkai 

pažįsta ir pripažįsta. Kategorijų „Nepamatuotos rizikos vengimas“ ir „Pasitikėjimo mokslo žmonėmis 

stoka“  atskleidžia, kad respondentams suprantamas atsargus verslininkų požiūris į naujus partnerius ir 

bendradarbiavimo modelius: Niekas neateina su milijoniniu pasiūlymu iš karto. Visada turi užsidirbti, 

užsitarnauti pasitikėjimą ir jei po kokių žingsnių tu įsilieji į ką tai, tada visai kito lygmens prasideda ir 

darbai, ir pinigai (IK-M07); nenoras rizikuoti sunkiai uždirbtais pinigais: Verslas savais pinigais visą laiką 

labai nenori rizikuoti (IK-M41). Ne visiems užtenka drąsos rizikuoti (IK-M27). Tokie atsakymai leidžia 

daryti prielaidą, kad lygiavertė mokslo ir verslo partnerystė yra įmanoma abiem pusėms geriau pažinus 

vieniems kitus, numačius priemones rizikos mažinimui, pripažinus požiūrių skirtumus.  
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Rezultatų aptarimas 

Dar prieš dešimtmetį nustatyta (Gomes ir kt., 2005), kad didžiausios kliūtys verslo ir mokslo 

bendradarbiavimui yra skirtingos partnerių nuostatos, poreikiai veikimui kartu, mokslininkų atitrūkimas 

nuo verslo pasaulio, nenorėjimas spręsti jo problemų. Tyrimo rezultatai ne tik patvirtina šias nuostatas, 

bet ir rodo, kad Lietuvoje ne vienerius metus vykdomos mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančios 

programos situaciją keičia nepakankamai.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad aukštojo mokslo atstovai patys komplikuoja santykius su partneriais: 

jie verslo veiklas laiko nepakankamai intelektualiomis, bet nori pagarbos ir aukšto atlygio sau. Šios 

nuostatos dera ir su Kalpazidou Schmidt (2008), Salter ir kt. (2009) tyrimų rezultatais, rodančiais, kad 

aukšta mokslininkų savivertė, ilga tyrimų trukmė, nesutarimai dėl kaštų yra pagrindinės prielaidos baigti 

partnerystę ar net įsivelti į konfliktines situacijas.  

Tačiau kartu šio tyrimo rezultatai nuteikia optimistiškai: pasisakymuose identifikuotas ir 

atsivėrimas partnerystei, akademinio ribotumo pripažinimas ir nuostata priimti verslo atstovus kaip 

lygiaverčius ar net stipresnius partnerius, kas yra stiprus argumentas, kad lygiavertės aukštojo mokslo ir 

verslo partnerystės trikdžius įmanoma eliminuoti. 

  

Tyrimo apribojimai 

Atliktas tyrimas yra kontekstualus. Jo rezultatai atskleidžia tik tyrimo dalyvių požiūrį į aukštojo 

mokslo ir verslo lygiavertės partnerystės trikdžius. Tyrimo rezultatai negeneralizuojami, tačiau reikšmingi 

svarstant, kaip stiprinti tarpsektorinę partnerystę, siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo. Šis tyrimas taip 

pat neatskleidžia kitų sričių, nei atstovaujamų tyrimo dalyvių, mokslininkų požiūrio į bendradarbiavimą 

su verslo atstovais.  

 

Išvados 

Siekiant lygiavertės aukštojo mokslo ir verslo partnerystės, svarbu įvertinti, kad egzistuoja 

principiniai aukštojo mokslo ir verslo veiklos skirtumai. Partneriai skiriasi savo misijomis, veiklos 

prioritetais, požiūriu į mokslinį tyrimą. Taip nustatyta, kad skiriasi supratimas dėl mokslinių tyrimų 

paskirties ir finansavimo klausimų.  

Šie skirtumai sukuria partnerystės barjerus, kurie pagal savo kilties vietą ir priežastis klasifikuojami 

į institucinius, kultūrinius, ekonominius, veiklos organizavimo, organizacijos geografinės buvimo vietos. 

Sunkiausiai atpažįstami ir įveikiami yra kultūriniai barjerai, trukdantys užmegzti lygiaverčius santykius, 

sukeliantys konfliktus, skatinantys netoleranciją vienas kito atžvilgiu bei sudėtingą veikimo kartu interesų 

suderinimą.  

Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, galima teigti, kad aukštojo mokslo atstovų požiūriu, 

egzistuoja lygiavertės partnerystės trikdžiai, tokie kaip: pasirengimo veikti kartu institucinės spragos, 

skirtingas mokslinio atradimo proceso suvokimas, nekorektiškas pačių mokslininkų požiūris į partnerius 

iš verslo sektoriaus, bendrai su verslu vykdomų mokslinių tyrimų finansavimo stygius.  

Trikdžių pašalinimo sąlyga ir prielaida aukštojo mokslo institucijose gali būti nuoseklus 

mokslininkų nuostatų keitimas, pripažįstant pagarbą partnerio vykdomoms veikloms bei jų rezultatų 

reikšmingumui bei suvokiant, kad aukštasis mokslas neišvengiamai taip pat jau veikia rinkos sąlygomis, 

kas suponuoja trečiosios jo misijos įgyvendinimą, kuriam reikalingas lygiaverčiu laikomas partneris iš 

kitos veiklos pasaulio srities.  

 
Literatūra 

 

1. Ankrah, S. N., Burgess, T. F., Grimshaw, P., Shaw, N. E. (2013). Asking Both University and Industry 

Actors about Their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-Group Studies of Motives Omit. 

Technovation, 33, 50–65. Žiūrėta 2015, vasario 20 per internetą: ScienceDirect.  

2. Bektaş, Ç., Tayauova, G. (2014). A Model Suggestion for Improving the Efficiency of Higher Education: 

University–Industry Cooperation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 2270–2274. Žiūrėta 

2015, vasario 7 per internetą: ScienceDirect.  

3. Bodas Freitas, I. M., Geunac, A., Rossie, F. (2013). Finding the Right Partners: Institutional and Personal 

Modes of Governance of University–Industry Interactions. Research Policy, 42, 50–62. Žiūrėta 2015, 

vasario 20 per internetą: ScienceDirect.  

4. Bryson, J. M., Crosby, B. C., Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector 

Collaborations: Propositions from the Literature. Public Administration Review, Special Issue, 44–55. 

Žiūrėta 2015, vasario 18 per internetą: <https://www.hhh.umn.edu >.   



  

 84 

5. Cibulskienė, D., Tijūnaitienė, R., Bersėnaitė, J., Būdvytytė–Gudienė, A., Steponavičiūtė, V., Dargis, V. 

(2010). Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis. Mokslo studija. 

Šiauliai: Šiaurės Lietuva. 

6. Cropley, A. (2002). Qualitative Reserch Methods: an Inoroduction for Students of Psichology and 

Education. Rīga: Zinātne Publishers. 

7. Danaher, A. (2011). Reducing Health Inequities: Enablers and Barriers to Inter-sectoral Collaboration. 

Wellesley Institute. Žiūrėta 2015, kovo 16 per internetą: <http://www.wellesleyinstitute.com >.  

8. Daumard, P. (2001). Enterprise Culture and University Culture. Higher Education Management, 13 (2), 

67–74. Žiūrėta 2010 m., lapkričio 30 per internetą: <http://www.oecd.org  >.  

9. De Fuentes, C., Dutrénit, G. (2012). Best Channels of Academia–Industry Interaction for Long-Term 

Benefit. Research Policy, 41, 1666–1682. Žiūrėta 2015, vasario 7 per internetą: ScienceDirect.  

10. Denscombe, M. (2010). The Good Research Guide for small – scale social research projects. 4
th

 ed. 

McGraw Hill: Open University Press. 

11. Dunning, D. T. (2004). Seamless Service: Collaboration and Partnership of a Non-Publicly Funded Child 

Care Organization Located within a Site with Multiple Publicly-Funded Agencies (Dissertation, The Ohio 

State University). Žiūrėta 2012, spalio 22 per internetą: <https://etd.ohiolink.edu >.  

12. Dyer, J. H., Hatch, N. W. (2006). Relation-Specific Capabilities and Barriers to Knowledge Transfers: 

Creating Advantage through Network Relationships. Strategic Management Journal, 27, 701–719. Žiūrėta 

2012, rugsėjo 23 per internetą: Wiley Online Library. 

13. European Union (2010). Project Europe 2030: Challenges and Opportunities. A report to the European 

Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Žiūrėta 2015, vasario 15 per internetą: <http://www.consilium.europa.eu >.  

14. Filep, B., Kovįcs, Z., Kara, Į., Tömböly, T. (2013). “City – University – Company” Coordinated Strategic 

Development: Industry Zone in Győr Focused On the Vehicle Industry. In Dermol, V., Trunk Širca, N., 

Šaković, G. (Eds.), MakeLearn 2013: Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation: 

Proceedings of the Management, Knowledge and Learning, Zadar, Croatia (797–808). Žiūrėta 2015, sausio 

29 per internetą: <http://www.toknowpress.net >.  

15. Gilsing, V., Bekkers, R., Bodas Freitas, I. M., van der Steen, M. (2011). Differences in technology transfer 

between science-based and development-based industries: Transfer mechanisms and barriers. 

Technovation, 31, 638–647. Žiūrėta 2015, kovo 17 per internetą: <http://home.ieis.tue.nl >.  

16. Gomes, J. F. S., Hurmelinna, P., Amaral, V., Blomqvist, K. (2005). Managing Relationships of the 

Republic of Science and the Kingdom of Industry. The Journal of Workplace Learning, 17 (1/2), 88–98. 

Žiūrėta 2010, balandžio 9 per internetą: EMERALD. 

17. Harris, J. (2005). Scientific research is a moral duty (p. 242–248). In Eureca European Project on 

Delimiting the Research Concept and Research Activities. Reader for Workshop 2 Bologna, 12th – 15th 

May 2005. Žiūrėta 2014, lapkričio 3 per internetą: <http://www.eureca.manchester.ac.uk >.  

18. Hemmert, M., Bstieler, L., Okamuro, H. (2014). Bridging the Cultural Divide: Trust Formation in 

University–Industry Research Collaborations in the US, Japan, and South Korea. Technovation, 34, 605–

616. Žiūrėta 2015, vasario 7 per internetą: ScienceDirect.  

19. Hong, W., Sub, Y.-S. (2013). The Effect of Institutional Proximity in Non-Local University–Industry 

Collaborations: An Analysis Based on Chinese Patent Data. Research Policy, 42, 454–464. Žiūrėta 2015, 

vasario 7 per internetą: ScienceDirect.  

20. Kalpazidou Schmidt, E. (2008). Research Management and Policy: Incentives and Obstacles to a Better 

Public-Private Interaction. International Journal of Public Sector Management, 21 (6), 623–636. Žiūrėta 

2010, balandžio 9 per internetą: EMERALD.  

21. Kawasaki, K. (2011). Analysis of Collaborations between Small-Medium Companies and Universities 

Based on Joint Research Projects. 3rd International Conference on Information and Financial Engineering 

(259–263). Žiūrėta 2013, balandžio 14 per internetą: <http://www.ipedr.com >.  

22. Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: mokslioji Lietuva 2030. (2011). Mokslo ir studijų stebėsenos ir 

analizės centras. Žiūrėta 2015, vasario 7 per internetą: <http://www.mosta.lt >. 

23. Lietuvos statistikos departamentas. (2015). Technologines inovacijas diegusių įmonių inovacinės veiklos 

bendradarbiavimo partneriai. Žiūrėta 2015, vasario 21 per internetą: <http://db1.stat.gov.lt >.  

24. Liew, M. S., Tengku Shahdan, T. N., Lim, E. S. (2012). Strategic and Tactical Approaches on University – 

Industry Collaboration. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 405–409. Žiūrėta 2015, vasario 7 per 

internetą: ScienceDirect.  

25. Liew, M. S., Tengku Shahdan, T. N., Lim, E. S. (2013). Enablers in Enhancing the Relevancy of 

University-Industry Collaboration. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 1889–1896. Žiūrėta 

2015, vasario 7 per internetą: ScienceDirect.  

26. Lundberg, H., Andresen, E. (2012). Cooperation among companies, universities and local government in a 

Swedish context. Industrial Marketing Management, 41 (3), 429–437. Žiūrėta 2015, kovo 17 per internetą: 

ScienceDirect.  

27. Marcovich, A., Shinn, T. (2011). From the Triple Helix to a Quadruple Helix? The Case of Dip-Pen 

Nanolithography. Minerva, 49, 175–190. Žiūrėta 2015, kovo 20 per internetą: EBSCO Publishing. 



  

 85 

28. Mindruta, D. (2009). Value Creation in University-Firm Research Collaborations: A Matching Approach. 

Paper proposal for the Thematic Meeting of the French Economic Association “Firms, Markets and 

Innovation” held in Sophia Antipolis, June 25-26 2009 (1–49). Žiūrėta 2015, vasario 9 per internetą: 

<http://www.gredeg.cnrs.fr >.  

29. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2010-2013 metų veiklos ataskaitos. (2015). Mokslo, inovacijų 

ir technologijų agentūra. Žiūrėta 2015, vasario 21 per internetą: <http://www.mita.lt >.  

30. Mora-Valentin, E. M., Montoro-Sanchez, A., Guerras-Martin, L. A. (2004). Determining factors in the 

success of R&D cooperativeagreements between firms and research organizations. Research Policy, 33, 

17–40. Žiūrėta 2015, vasario 20 per internetą: ScienceDirect. 

31. Orb, A., Eisenhauer, L., Wynaden, D. (2000). Ethics in Qualitative Research. Journal of Nursing 

Scholarship, 33 (1), 93–96. Žiūrėta 2014, lapkričio 3 per internetą: Wiley Online Library. 

32. Pasiūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių. (2013). Mokslo ir studijų 

stebėsenos ir analizės centras. Žiūrėta 2015, vasario 7 per internetą: <http://www.mosta.lt >.  

33. Peças, P., Henriques, E. (2006). Best Practices of Collaboration between University and Industrial SMEs. 

Benchmarking: An International Journal, 13(1/2), 54–67. Žiūrėta 2012, gruodžio 26 per internetą: 

Emerald. 

34. Philbin, S. (2008). Process Model for University-Industry Research Collaboration. European Journal of 

Innovation Management, 11(4), 488–521. Žiūrėta 2012, gruodžio 26 per internetą: Emerald. 

35. Salter, A., Bruneel, J., D’Este, P. (2009). Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University-

Industry Collaboration. The DRUID Society Summer Conference, (1–42). Žiūrėta 2010, rugpjūčio 29 per 

internetą: <http://www2.druid.dk >.  

36. Şendoğdu, A. A., Diken, A. (2013). A Research on the Problems Encountered in the Collaboration between 

University and Industry. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 99, 966–975. Žiūrėta 2015, vasario 7 

per internetą: ScienceDirect.  

37. Seppo, M., Lilles, A. (2012). Indicators Measuring University-Industry Cooperation. Discussions on 

Estonian Economic Policy: Theory and Practice of Economic Policy, 20 (1), 204–225. Žiūrėta 2015, sausio 

22 per internetą: <http://ojs.utlib.ee >.  

38. Sįnchez-Barrioluengo, M. (2014). Articulating the ‘Three-missions’ in Spanish Universities. Research 

Policy, 43, 1760–1773. Žiūrėta 2015, vasario 20 per internetą: ScienceDirect.  

39. Thomson, A. M., Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration 

Review, December (Special Issue), p. 20–32. Žiūrėta 2012, birželio 12 per internetą: EBSCO Publishing. 

40. Vea, R. B. (2014). Industry-Academe Collaboration for Research and Development. Discussion Paper 

Series, 10, 1–124. Žiūrėta 2015, vasario 22 per internetą: <http://dirp4.pids.gov.ph >.  

41. Walliman, N. (2006). Social Research Methods. SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. 

42. Wildridge, V., Childs, S., Cawthra, L., Madge, B. (2004). How to create successful partnerships–a review 

of the literature. Health Information and Libraries Journal, 21, 3–19. Žiūrėta 2015, vasario 18 per 

internetą: Wiley Online Library. 

 

 

DISTURBANCE OF EQUIVALENT PARTNERSHIP BETWEEN HIGHER EDUCATION AND 

BUSINESS 

 

Summary 

 

Contemporary world is characterized by the global processes, technical progress, and cross-sectoral 

partnerships. There are a lot of discussions on collaboration between higher education and business, political 

arrangements and practical decisions are made at different levels that enable to cross the sector boundaries. However 

the interaction between higher education and business is not always smooth. Collaborating parties set different goals 

of collaboration, are characterized by different cultures, and have unequal expectations concerning collaborative 

outcomes. 

This article seeks to answer the following questions: How are the models of partnership between higher 

education and business characterized? What are the cultural gaps between higher education and business 

organizations? What are the barriers to partnership between higher education and business? What disturbs 

equivalent partnership in the opinion of representatives of the higher education institutions? The object of the 

presented research is the disturbance of equivalent partnership between higher education and business. The aim of 

the research is to identify the disturbance of equivalent partnership between higher education and business in the 

opinion of representatives of the higher education institutions. The research objectives are: 1) to reveal the main 

characteristics of models of partnership between higher education and business; 2) to designate the cultural gaps 

between higher education and business organizations; 3) to identify the barriers and disturbance of equivalent 

partnership between higher education and business. 

The analysis and systematization of scientific literature, interview, and content analysis methods were used 

when conducting the research. The research used the material of 11 interviews with the representatives of higher 

education institutions focusing on the disturbance of partnership between higher education and business.  



  

 86 

The results of theoretical analysis show that the collaboration between higher education and business is 

characterized by scholars in several directions: describing partnering organizations, their experiences of 

collaboration, operating environments, levels or the process of co-operating by describing its different stages. When 

describing the terms of partnership, it becomes clear that there are principal differences of organizational cultures in 

higher education and business. Partners differ in their attitudes towards the operating priorities, approach to 

dissemination of their results in society, funding and payment for work. These differences cause the barriers to 

partnership that can be classified by their nature into institutional, cultural, economic, organizational, geographical 

location of organization.  

Empirical results show that in the point of view of representatives of higher education the following 

disturbance as institutional gaps in readiness to cooperate, different perception of the process of scientific discovery, 

incorrect treatment of partners from the business sector by scientists themselves, the lack of funding for the 

collaborative research with business exist due to these barriers. In the institutions of higher education the condition 

and prerequisite of disturbance elimination is sequential modification of scientists‘ attitudes realizing that the higher 

education has already been operating under the market conditions, and there is required a partner that is necessary to 

accept as equal to oneself in order to implement the “third mission”. 

Keywords: higher education, business, model of collaboration, equivalent partnership, disturbance. 

 

 

AUTORIŲ LYDRAŠTIS 

 

Autoriaus vardas, pavardė: Jurgita Bersėnaitė 

Mokslo laipsnis ir vardas: Socialinių mokslų (Vadyba ir verslo administravimas) magistrė, doktorantė 

Darbo vieta ir pozicija: Šiaulių universitetas, Vadybos katedros lektorė 

Autoriaus mokslinių interesų sritys: organizacijų vystymasis, mokslo ir verslo bendradarbiavimas 

Telefonas ir el. pašto adresas: +370 618 07877, jurgita.bersenaite@su.lt  

 

Autoriaus vardas, pavardė: Jūratė Valuckienė 

Mokslo laipsnis ir vardas: Socialinių mokslų (Edukologija) daktarė 

Darbo vieta ir pozicija: Šiaulių universitetas, Vadybos katedros lektorė 

Autoriaus mokslinių interesų sritys: aukštojo mokslo ir studijų kokybė, švietimo kokybės vertinimas 

Telefonas ir el. pašto adresas: +370 656 17532, j.valuckiene@gmail.com  

 

A COVER LETTER OF AUTHORS 

 

Author name, surname: Jurgita Bersenaite 

Science degree and name: Master’s Degree of Social Sciences (Management and Business Administration), 

doctoral student 

Workplace and position: Šiauliai University, Department of Management, lecturer  

Author’s research interests: Development of Organizations, Collaboration between Science and Business 

Telephone and e-mail address: +370 618 07877, jurgita.bersenaite@su.lt  

 

Author name, surname: Jurate Valuckiene 

Science degree and name: Doctor of Social Sciences (Educology) 

Workplace and position: Šiauliai University, Department of Management, lecturer 

Author’s research interests: Quality of Higher Education and Studies, Evaluation of the Quality of Education  

Telephone and e-mail address: +370 656 17532, j.valuckiene@gmail.com 

mailto:jurgita.bersenaite@su.lt
mailto:j.valuckiene@gmail.com
mailto:jurgita.bersenaite@su.lt
mailto:j.valuckiene@gmail.com


  

 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESIMOKANTI IR ATSINAUJINANTI VISUOMENĖ 
 

 
 

LEARNING AND RENEWABLE SOCIETY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 88 



  

 89 

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS TURINIO IR FORMŲ KAITOS 

AKTUALIJOS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ KŪNO KULTŪROS 

PROGRAMOJE 
 

Rytis Alūzas, Laimutė Bobrova, Lauras Grajauskas 
Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje analizuojama pedagoginės praktikos organizavimo patirtis, problemos, perspektyvos 

rengiant universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto pedagogus. Aptariamos praktikos paskirties ir turinio 

apibrėžtys nacionaliniuose švietimo dokumentuose ir tarptautinėse direktyvose. Pateikiama Kūno kultūros studijų 

programos praktikos koncepcija, struktūra, turinio esminės nuostatos, organizavimo etapai. Teorinės įžvalgos, 

grindžiamos refleksija, įrodo, jog pedagoginė praktika yra reikšminga studijų sudėtinė dalis, atverianti studentui 

galimybę įgyti praktiniam kūno kultūros ir sporto pedagogo veiklai reikalingos patirties ir kompetencijų. 

Pagrindiniai žodžiai: studentai, studijų programa, pedagoginė praktika, praktikos mokykla, mentorius, 

tutorius.  

 

Įvadas 

Lietuvai integruojantis į sparčiai kintančią pasaulio, o kartu ir Europos, visuomenę, svarbių 

uždavinių kyla ir švietimo sistemai: ji privalo ieškoti naujų būdų ir metodų, kurie padėtų ugdyti kritiškai 

mąstančią, kūrybingą asmenybę, gebančią spręsti sudėtingas nūdienos problemas (Gudaitytė, Jucevičienė, 

2000; Poteliūnienė ir kt., 2012). Tam būtina pereiti prie naujo pedagogų rengimo modelio, orientuoto ne 

tik į žinių perteikimą, siaurą profesinių įgūdžių lavinimą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų 

ugdymą, dabarties žmogui būtinų kompetencijų suteikimą. Šiame kontekste didžiulę svarbą įgyja būsimų 

pedagogų praktinis parengimas dirbti ugdymo įstaigose, nes jau ir Pedagogų rengimo koncepcijoje (2004) 

nurodoma „didesnį dėmesį skirti pedagoginei praktikai, padidinti pedagoginės praktikos mokyklose 

trukmę ir geriau subalansuoti akademinių studijų ir praktinio rengimo santykį“. Tai reiškia, kad, 

baigiantis pedagoginės krypties universitetines studijas, studentas, turėtų išmanyti Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklos strateginius tikslus ir jų įgyvendinimo būdus, žinoti šių dienų mokyklos aktualijas ir 

reikalavimus pedagogui. 

Vieni pirmųjų praktinio pedagogų rengimo atnaujinimo žingsnių – parengta Šiaulių universiteto 

Edukologijos fakulteto studentų pedagoginės praktikos koncepcija, patvirtinta ŠU Edukologijos fakulteto 

2012-11-07 Tarybos posėdyje (Protokolo Nr. EDTP-2) ir Pedagoginių praktikų struktūrinis modelis 

(patvirtintas ŠU Edukologijos fakulteto 2013 m. lapkričio 13 d. Tarybos posėdyje (Protokolo Nr. EDTP-

13). Vadovautasi šių dokumentų nuostatomis, rengiant pedagoginių praktikų nuorodas Kūno kultūros 

studijų programos studentams. 

Pedagoginė praktika – tai studento veikla ugdymo įstaigoje (ugdymo proceso stebėjimas, jo tyrimas 

ir tiesioginis dalyvavimas jame). Praktika padeda studentui geriau suprasti pedagoginį procesą, suvokti jo 

esmę bei paskirtį. Jos metu studentas praktiškai panaudoja teorinių studijų žinias, jas integruoja, ugdosi 

pedagoginio darbo mokėjimus bei įgūdžius, pratinasi kūrybingai taikyti šių dienų pedagogikoje 

naudojamas klasikines ir modernias ugdymo technologijas, perima geriausią šiuolaikiškai dirbančio 

pedagogo patirtį, pasitikrina, ar tą profesiją pasirinko, mokosi savianalizės, saviugdos, pratinasi bendrauti 

ir bendradarbiauti (Bobrova ir kt., 2007). Pedagoginė praktika suvokiama kaip studijų sritis, integruojanti 

visus pedagoginius, psichologinius studijų programų modulius, išreiškiant glaudžias sąsajas tarp teorinio 

ir praktinio pedagogų rengimo santykio. 

Tyrimuose (Ramsden, 2000; Davis, 2003; Savickienė, 2005; Larina, 2010; Lumpkin, 2010) 

atskleidžiamos esminės problemos, susijusios su pedagogų rengimu, orientacija į praktinių kompetencijų 

įgijimą. Atkreipiamas dėmesys į naujus pedagogo vaidmenis, reikalaujančius pedagoginės kultūros 

raiškos.  

Šiandien itin aktualu įvairiais būdais plėtoti Kūno kultūros studijų programos studentų profesinę 

kompetenciją, didinant pedagoginės praktikos vaidmenį, kaip būtiną pedagoginės sąmonės 

transformavimosi į pedagoginį mąstymą ir pirminės pedagoginės patirties kaupimo sąlygą, suvokiant 

bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo vyksmo ir jo kaitos realybę, susipažįstant su kūno kultūros 

mokytojų funkcijomis, jų vaidmenimis, mokinių fizinio ugdymo (si) planavimu ir organizavimu. Šie 

aspektai ir sudaro analizuojamos mokslinės problemos esmę, kurią galima išreikšti tokiais klausimais: 1) 

kuo pasireiškia pedagoginės praktikos kaitos turinys; 2) kaip inovacijos, susijusios su pedagoginės 

praktikos turinio ir formos kaita, veikia studijų programos tobulinimo galimybes, busimų kūno kultūros ir 

sporto pedagogų rengimo efektyvinimą? 
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Tyrimo tikslas – atskleisti ir pagrįsti pedagoginės praktikos organizavimo inovacinės veiklos turinį 

universitetinių studijų Kūno kultūros programoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Pagrįsti pedagoginės praktikos turinio ir formų kaitos šiuolaikiniame švietimo raidos etape 

aktualumą, rengiant kūno kultūros ir sporto pedagogus. 

2. Išanalizuoti pedagoginės praktikos struktūrą ir jos turinio integracines funkcijas studijų 

programos tobulinimo kontekste. 

Tyrimo metodai: teorinės įžvalgos ir jų apibendrinimas; švietimo dokumentų analizė; refleksyvi 

pedagoginės praktikos atnaujinto modelio analizė. 

 

Studijų programos Kūno kultūra konceptualios nuostatos 

Studijų programos Kūno kultūra tikslas: rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius 

analizuoti moksleivių, sportininkų ugdymo teorijas, įžvelgti ugdymo tendencijas, derinti įvairias fizinių 

pratimų taikymo technologijas, gebėti naudoti mokslinio tyrimo metodikas kūno kultūros ugdymo 

problemoms analizuoti. Kūno kultūros ir sporto pedagogų rengime pereinama nuo mokymo strategijų, 

pagrįstų mechaniniu žinių (veiksmų) pakartojimu, prie mokymosi strategijų, skatinančių žinių (veiksmų) 

suvokimą, apmąstymą bei pritaikymą. Studijų procesas grindžiamas žinojimu ir nuolat atsinaujinančiomis 

žiniomis bei gebėjimais jas taikyti praktikoje bei mokytis iš praktinės patirties (Pukelis, Pileičikienė, 

2005; Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, 2005; Pedagogų rengimo reglamentas, 

2012). 

Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų plėtotę, bet ir į bendrųjų 

gebėjimų, vertybinių orientacijų ugdymą, šiuolaikiniam kūno kultūros specialistui būtinų kompetencijų 

suteikimą, grindžiamą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimo 

paieška. Svarbus veiksnys – vadybos ir sportinio ugdymo organizavimo kompetencijų ugdymas, papildant 

studijų programą sporto vadybos ir sporto pedagogikos specializacijomis.  

Kūno kultūros studijų programos pamatinis principas – fizinio, intelektinio ir dvasinio ugdymo 

vienovė, atspindinti holistinį požiūrį į kūno kultūros ugdymo sistemą (holistinės nuostatos itin svarbios, 

rengiant kūno kultūros ir sporto specialistus, nes žmogus yra suvokiamas kaip visybiška, integrali ir 

sudėtinga visuma. Šis principas įpareigoja studijų programos turinį subalansuoti fizinio, intelektinio ir 

dvasinio ugdymo požiūriais. Tuo tikslu kūno kultūros ir sporto pedagogų rengime pereinama nuo 

mokymo strategijų, pagrįstų mechaniniu žinių (veiksmų) pakartojimu, prie mokymosi strategijų, 

skatinančių žinių (veiksmų) suvokimą, apmąstymą bei pritaikymą (Nacionalinė Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo programa, 2005; Pedagogų rengimo reglamentas, 2012). Studijų procesas grindžiamas 

žinojimu ir nuolat atsinaujinančiomis žiniomis bei gebėjimais jas taikyti praktikoje bei mokytis iš 

praktinės patirties. Esminė kūno kultūros ugdymo atsinaujinimo kryptis  – racionalus klasikinių ir 

modernių fizinio ugdymo (si) sistemų derinimas, prioritetą teikiant ugdytinio asmenybei. Studijų 

programos turinys orientuotas į greitai kintančio veiklos pasaulio reikalavimus, bendrųjų ugdymo 

programų inovacijas, ugdytinių, jų tėvų ir visos visuomenės poreikius. Tikėtinas rezultatas – kritiškai 

mąstantis, gebantis spręsti problemas ir keistis, visą gyvenimą besimokantis asmuo. 

Studijų programos išeities taškas – studijų rezultatai. Jie lemia studijų programos struktūrinių dalių 

dermę ir parametrus. Studijų programos atnaujinimas, kokybės siekiai orientuoti į studijų rezultatus, 

studijų programos paskirtį, studijų programos tikslą, numatomų studijų rezultatų pamatuojamumą 

(European Qualifcation Framework (EQF), 2008, p. 11), būsimo kūno kultūros ir sporto pedagogo veiklos 

profilį. Koreguojant studijų programos Kūno kultūra tikslus, siekiamus studijų rezultatus, analizuoti 

studijas reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai, nurodantys reikalavimus studijų rūšiai, pakopai 

ir kvalifikacijos lygiui. Programos tikslai ir siekiami rezultatai deri su Bolonijos deklaracijos nuostatomis 

– jie atitinka rengiamų specialistų kompetencijas visuomenės ir darbo rinkos poreikiams išsilavinimo ir 

kvalifikacijų struktūros požiūriu – programa pagrįsta studijų rezultatais ir kompetencijomis. 

Atliktos studijų programos analizės pagrindu galima teigti, kad programa orientuota į universalųjį 

išsilavinimą, profesinius gebėjimus (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009). Minėtame 

dokumente teigiama, kad pirmosios pakopos programos „skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams 

studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, 

formuoti“ (40 str.), o universitetai turi „ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir 

verslią asmenybę” (8 str.). Ši nuostata atsispindi ir Šiaulių universiteto misijoje (Šiaulių universiteto 

statutas, 2010 m.), akcentuojančioje mokslo ir studijų vienovę įpareigojančioje ne tik teikti studentams 

mokslo disciplinų žinias, supažindinti su mokslinių tyrimų rezultatais, bet ir ugdyti būsimų kūno kultūros 
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ir sporto pedagogų analitinius gebėjimus, savarankiškumą, savo veiklos planavimą, analizavimą ir 

praktinius įgūdžius, susijusius su būsima profesine veikla. 

Teorinių įžvalgų ir studijų programos Kūno kultūra konceptualiųjų nuostatų analizės pagrindu, 

kurių esmę sudaro teorijos ir praktikos vienovė, galima daryti išvadą, kad atnaujinta pedagoginės 

praktikos struktūra, turinys ir šio proceso valdymas – reikšmingas žingsnis, siekiant studijų kokybės. 

 

Pedagoginės praktikos paskirties ir turinio apibrėžtys nacionaliniuose švietimo 

dokumentuose ir tarptautinėse direktyvose 

Pedagogų rengimas šiame laikmetyje yra ypač aktualizuotas tiek tarptautiniame, tiek ir 

nacionaliniame lygmenyse. Mokytojai įpareigoti parengti mokinius gyvenimui šiame sudėtingame ir 

konkurencingame pasaulyje. Pedagogų rengimo kokybei užtikrinti šiandien yra analizuojami ir nuolat 

koreguojami pedagogų rengimą reglamentuojantys teisės aktai, laipsniškai didesnį dėmesį skiriant 

pedagoginėms praktikoms. 

Pedagogų rengimo koncepcijoje (2004) apibrėžiama praktikos paskirtis, studento praktikanto 

vaidmens praktikos metu kaitos schema (stebėtojas – pedagogo asistentas – dirbantis vadovaujant 

patyrusiam pedagogui – savarankiškai dirbantis), praktikos apimtis (20 kreditų). Pedagogų rengimo 

reglamente (2008) pedagoginių studijų apimtis nustatyta ne mažesnė kaip 40 kreditų. Praktinės dalies 

apimtis – ne mažesnė kaip 20 kreditų, iš jų ne mažiau kaip 12 kreditų skiriama dalyko pedagoginei 

praktikai, o likusi dalis – stebėjimo, auklėjamojo darbo bei ugdomosios veiklos praktikai. Atnaujintame 

Pedagogų rengimo reglamente (2010) pedagoginių studijų bloko apimtį sudaro 60 studijų kreditų, iš jų 30 

– skiriama pedagoginei praktikai. Dokumente nurodoma, kad dėl būtinybės praktikos vadovui ir 

mentoriui aktyviai dalyvauti praktikanto veikloje, studento savarankiškas darbas, rengiantis pamokoms ir 

kitai pedagoginei veiklai ir ją stebint, negali sudaryti daugiau nei 40 procentų pedagoginės praktikos 

apimties. Aktualu tai, kad suformuluoti reikalavimai praktikos mokykloms. 

Pedagogų rengimo naujos redakcijos reglamente (2012) nuosekliai apibrėžti pedagoginės praktikos 

reikalavimai. Akcentuojamas tiesioginis studento dalyvavimas praktikos veikloje (80 procentų praktikos 

turi sudaryti betarpiškas studento darbas su mokiniais ir kitais švietimo įstaigos bendruomenės nariais), 

pabrėžiama praktikos užduočių atlikimo kokybė, praktikanto, praktikos vadovo ir mentoriaus 

atsakomybė, aukštosios mokyklos ir praktikos mokyklos bendradarbiavimas visose praktikos eigos 

etapuose. Praktiką atliekančio studento vaidmuo praktikos metu turėtų keistis pagal schemą: praktikos 

pradžioje – pedagogo asistentas, stebintis ir dirbantis padedamas mentoriaus ir praktikos vadovo, 

praktikos pabaigoje – savarankiškai dirbantis asmuo, stebimas mentoriaus ir praktikos vadovo (Pedagogų 

rengimo reglamentas, 2012). 

ŠU Edukologijos fakulteto pedagoginės praktikos koncepcija apibrėžia studentų praktikos paskirtį, 

tikslus ir uždavinius, pagrindines nuostatas, praktikos organizavimą, įgyvendinimo gaires, vertinimą bei 

praktikos kokybės užtikrinimo sistemą, sudaro pagrindą praktikų kokybės plėtrai. 

Europos forumų dokumentai (Bolonijos deklaracija, Lisabonos strategija, Prahos komunikatas, 

Salamankos konvencija, Berlyno komunikatas, Bergeno komunikatas) numato pagrindines švietimo ir 

profesinio rengimo tobulinimo bei kokybės gerinimo kryptis, padedančias siekti, kad vieningoje Europoje 

būtų teikiamas aukščiausio lygio išsilavinimas ir laikmečio padiktuotos reikalingos kvalifikacijos (ŠU 

pedagoginės praktikos koncepcija, 2012). 

Lisabonos strategija (2000), kurios pagrindu parengta Nacionalinė Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo programa (2005), orientuoja į studentų mokymo ir mokymosi patrauklumo bei atvirumo, 

studijų kokybės užtikrinimo siekius, taikant lanksčius mokymo(si) modelius. Prahos komunikate (2001, 

Salamankos konvencijoje (2001) pabrėžiamas mokymosi visą gyvenimą uždavinys, iškeliant konkrečius 

reikalavimus studijų programos atitikčiai dabarties ir ateities darbo rinkos poreikiams. Šios direktyvos 

pagrindu studentų įsidarbinimas tampa vienu iš būtinų studijų organizavimo tikslų, įpareigojantis siekti 

studijų dalykų įvairovės, kūrybingumo, sprendimų priėmimo, vadovavimo, karjeros planavimo gebėjimų 

ugdymo, siekiant efektyvesnės specialistų adaptacijos darbo rinkoje. Berlyno (2003), Londono (2007) 

komunikatuose keliamas atsakomybės už teikiamų studijų kokybę klausimas, akcentuojamas studentų 

įtraukimas į studijų kokybės vertinimą aukštojoje mokykloje, bendradarbiavimo su darbdaviais 

plėtojimas. 2009 m. balandžio mėn. Liuvene (Belgijoje) vykusio 6-osios Bolonijos proceso šalių ministrų 

konferencijoje pasirašytas Liuveno komunikatas pabrėžia Europos aukštojo mokslo kokybės svarbą, 

tampančią pagrindiniu elementu, įgyvendinant tokias veiklas, kaip mokymasis visą gyvenimą, socialinė 

dimensija, įsidarbinimas, tarptautinis atvirumas ir mobilumas, sąsajos tarp studentų, mokslinių tyrimų ir 

inovacijų, daugiamačių skaidrumo priemonių kūrimas bei atitinkamo finansavimo aukštajam mokslui 

užtikrinimas, teorijos ir praktikos dermė studijose. 
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Studijų programos Kūno kultūra pedagoginės praktikos modelio metodologinis pagrindimas 

Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimam kūno kultūros ir sporto pedagogui įgyti praktinę 

profesinę kompetenciją (gilinti žinias, įgyti patirties, gebėjimų ir įgūdžių, plėtoti vertybines nuostatas ir 

asmenines savybes), dirbant praktinį kūno kultūros pedagogo darbą švietimo institucijoje ar vykdant 

atskiras profesines kūno kultūros ir sporto veiklos funkcijas. Europos švietimo dimensijų kontekste aiškiai 

išreikšti kintantys pedagogo vaidmenys, o tam būtinos žinios, praktiniai įgūdžiai ir gebėjimai. Todėl 

praktika tampa integracine visų teorinių ir praktinių studijų ašimi, plėtojanti ir gilinanti studentų praktines 

kompetencijas. Studijų proceso inovatyvūs pokyčiai iššaukė pedagoginės praktikos turinio ir formos 

kaitą, integruojant teorines ir praktines žinias, orientuojant studentą į savarankišką veiklą. 

Rengiant naująjį studijų programos Kūno kultūra pedagoginės praktikos modelį, orientuotasi į šiuos 

Edukologijos fakulteto pedagoginės praktikos koncepcijos (2012) principus: kaitos ir atsinaujinimo 

(praktikos turinys ir praktinė veikla lanksčiai siejama su profesinės veiklos pokyčiais, kintančiais 

reikalavimais pedagogui); veiklos ir veiksmingumo (praktika modeliuojama ir vykdoma remiantis 

įvairiapuse praktine veikla mokant įvairių veiklos gebėjimų: planuoti, organizuoti veiklą, analizuoti ir 

vertinti veiklos rezultatus); tęstinumo ir nuoseklumo (praktika pradedama nuo pirmo kurso pirmojo 

semestro ir tęsiasi per visą studijų laikotarpį, vykdoma etapais, pradedant stebimąja ir baigiant 

savarankiška pedagogine praktika); teorijos ir praktikos dermės (praktikos vadyba remiasi teorinių studijų 

integravimu praktinėje veikloje siekiant gilesnio profesinio žinojimo ir praktinių gebėjimų plėtotės); 

humaniškumo ir demokratiškumo (praktika sąlygoja studento asmenybės darną ir sklaidą, jos metu 

skatinamos profesinės vertybinės nuostatos, profesinė etika, profesinis kryptingumas ir atsakomybė už 

praktinės veiklos kokybę ir profesinį pasirengimą); kontekstualumo (praktika glaudžiai siejama su 

įvairiomis profesinės praktinės veiklos sritimis, profesinio lauko realijomis, sąlygojančiomis 

kompetencijų ir jų raiškų visumą); reflektyvaus mokymosi (praktikos metu akcentuojamas refleksijos 

metodas, kuris padeda studentams kritiškai apmąstyti ir įsivertinti savo pasirengimą ir praktinės veiklos 

patirtį, pasiektus rezultatus, įgytas kompetencijas, modeliuoti asmeninį profesinį tobulėjimą). 

Atsižvelgiant į Edukologijos fakulteto pedagoginės praktikos nuostatas Kūno kultūros studijų 

programos praktikos turinys (formos, metodai ir kt.) sudarytas remiantis spiralės, koncentriškumo bei 

atsinaujinimo principais, atsižvelgiant į mokslo ir praktikos, mokyklos raidos tendencijas, socialinius bei 

kultūrinius poreikius. 

 

Pedagoginės praktikos struktūra ir turinio integralios funkcijos 

Organizuojant praktines studijas, atsisakyta jų vienkartinio vykdymo. Tai studentams sudaro 

didesnes galimybes įgyti sistemingą kontaktą su įvairaus amžiaus mokinių grupėmis, garantuoja darnią 

teorinių užsiėmimų ir pedagoginių praktikų sąveiką, įgalina teorines žinias taikyti praktikoje, o praktikoje 

įprasminti teorinių žinių poreikį. Pedagoginė praktika grindžiama tiesioginiu studentų dalyvavimu 

profesinėje kūno kultūros pedagogo veikloje. Studentų pedagoginė patirtis refleksuojama per įvairias 

savarankiškas užduotis pedagoginio-psichologinio ir didaktinio pobūdžio dalykuose. Išskirtinis Kūno 

kultūros studijų programos pedagoginės praktikos akcentas – nuolatinė studijų refleksija, studento 

gebėjimas vertinti, prognozuoti edukacinius pokyčius bei modeliuoti ugdymo kaitą. Svarbu ir tai, kad 

pedagoginėse praktikose siekiama išreikšti studentų tiriamosios veiklos gebėjimus, t.y. atlikti 

taikomuosius tyrimus, prognozuoti ugdymo kaitą. 

Pagal studijų programos Kūno kultūra pedagoginės praktikos modelio (2013) struktūrą studentai 

savo pedagogines kompetencijas tobulina, pradedant antruoju ir baigiant septintuoju semestru (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Studijų programos Kūno kultūra pedagoginės praktikos modelio (2013) struktūra 

Stebimoji praktika Asistavimo praktika Savarankiška pedagoginė 

praktika 

Kūno kultūros pedagogo –2 sem. 

(4 kreditai/107 val.). Praktikos 

trukmė - 3 savaitės. 

Kūno kultūros pedagogo - 4 sem. 

(5 kreditai/133 val). Praktikos 

trukmė - 4 savaitės. 

Kūno kultūros pedagogo - 6 sem. 

(6 kredtai/160 val.). Praktikos 

trukmė - 6 savaitės. 

Sporto pedagogo - 3 sem.(4 

kreditai/107 val.). Praktikos 

trukmė – 3 savaitės. 

Sporto pedagogo - 5 sem.(5 

kreditai/133 val.). Praktikos 

trukmė - 4 savaitės. 

Sporto pedagogo - 7 sem. (6 

kreditai/160 val.). Praktikos 

trukmė - 6 savaitės. 

 
Praktikantų vaidmuo studijų procese keičiasi pagal tokią schemą: stebimoji, asistavimo ir 

savarankiška pedagoginė praktika. Antroje – septintoje lentelėse pateikiame nuolatinių studijų studentų 

praktikos programų tikslus ir rezultatus, kurie atitinka Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto 
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pedagoginės praktikos koncepcijos (2012) ir Pedagoginių praktikų modelio aprašo (2013) nuostatas. 

Kiekviena iš šių struktūrinių praktikos dalių (2-7 lentelės) turi specifinius tikslus, programą, t.y. 

organizuojama taip, kad studentai galėtų nuosekliai tobulinti turimas kompetencijas. Pedagoginėse 

praktikose studento vaidmuo keičiasi, nuosekliai didėjant jo veiklos savarankiškumui. Per kiekvieną 

pedagoginę praktiką studentui keliami vis sudėtingesni tikslai, įprasminamos įgytos žinios, 

apibendrinama sukaupta patirtis. 

 
2 lentelė. Stebimosios (Kūno kultūros pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai  

Praktikos 

tikslas 

Susipažinti su bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūno kultūros ugdymo (si) proceso vyksmu, 

mokytojo veiklos tikslais, turiniu ir profesinėmis kompetencijomis; ugdytis vertybines nuostatas 

ir motyvaciją pedagogo profesinei veiklai. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs kūno kultūros mokytojo stebimąją praktiką studentas pasieks šių rezultatų: 

1. Analizuos praktikos institucijos veiklą, pedagogo atliekamas funkcijas, veiklos ypatumus ir 

stilius.  

2. Gebės tikslingai stebėti, analizuoti ir reflektuoti kūno kultūros ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į 

studijų programos specifiškumą.  

3. Sustiprins savo, kaip būsimo kūno kultūros pedagogo, profesinę motyvaciją. 

4. Gebės stebimosios praktikos rezultatus apibūdinti pedagoginiu, psichologiniu, sveikatos ir 

kūno kultūros didaktikos aspektais, vertinti ugdymo/si aplinkas (mokymo/si priemones), kūno 

kultūros mokytojo, klasės auklėtojo pagrindines veiklos sritis, profesinės veiklos ypatumus. 

5. Pažins klasės bendruomenę, ugdymo/si dalyvių sąveiką, bendravimo ir bendradarbiavimo 

ypatumus.  

6. Susipažins su sveikos gyvensenos principais, sveikatą stiprinančiomis nuostatomis.  

 
Stebimosios praktikos užduočių turinio gairės orientuoja studentą į ugdymo (ar kitos institucijos, 

kurioje atliekama praktika) įstaigos ir jos socioedukacinės aplinkos pažinimą, pedagogo veiklos stebėjimą 

ir analizę, psichologinį-pedagoginį ugdytinių pažinimą, sveikatos ugdymo mokykloje ypatumų 

įvertinimą. Šioje praktikoje studentai stebi, reflektuoja, aptaria matytus ugdymo proceso atvejus. Įgyta 

patirtis padeda studentams suvokti jų mokymosi pagrįstumą ir svarbą. 

 
3 lentelė. Stebimosios (Kūno kultūros pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai 

Praktikos 

tikslas 

Susipažinti su sporto ugdymo institucijų edukacine aplinka ir ugdymo (si) misija, tikslais, turiniu, 

sporto pedagogo veiklos ypatumais, jo atliekamais vaidmenimis, kompetencijų raiška, įgyjant 

gebėjimą stebėti, analizuoti, vertinti bei reflektuoti; ugdytis vertybines nuostatas ir motyvaciją 

sporto pedagogo profesinei veiklai. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs stebimąją sporto pedagogo praktiką, studentas pasieks šiuos rezultatus: 

1. Suvoks apie praktikos institucijos veiklą, ugdymo (si) tikslus ir siekiamus rezultatus. 

2. Atpažins bendruosius ugdytinių amžiaus, psichofizinės ir socialinės raidos ypatumus. 

3. Gebės tikslingai stebėti, analizuoti ir reflektuoti sporto ugdomąją veiklą, įvertinti edukacinę 

aplinką, jos palankumą įgyvendinant uždavinius. 

4. Atpažins ir įvertins ugdytinių veiklos ypatumus, ugdymo/si dalyvių sąveiką, bendravimo ir 

bendradarbiavimo raišką.  

5. Pagrįs veiklų stebėjimą ir įgyto patyrimo refleksiją tarpusavyje derinant dalyko didaktikos, 

psichologijos ir sveikatos užduočių turinį.  

6. Sustiprins motyvaciją sporto pedagogo profesijos įgijimui. 

 
Kaip matyti 2-je ir 3-oje lentelėse, Stebimosios praktikos tikslai – ugdyti studentų profesines bei 

dalykines kompetencijas: teorines žinias taikyti praktikoje, įgyti gebėjimą reflektuoti socioedukacinę 

aplinką ir ugdymo(si) procesą, atpažinti metodus, taikomus ugdymo/si proceso organizavimui ir 

pasiekimų bei pažangos vertinimui, įgyti analitinės tiriamosios veiklos įgūdžių; ugdytis vertybines 

nuostatas ir motyvaciją pedagogo profesinei veiklai. 

Asistavimo praktikos tikslai – gilinti studento praktinės veiklos patyrimą, derinant teorines žinias ir 

ugdymo praktiką, asistuoti kūno kultūros pedagogui, gilinti analitinės tiriamosios veiklos įgūdžius; 

ugdyti(s) bendrąsias, profesines bei specialiąsias dalykines pedagogo kompetencijas; praktinės veiklos 

įsivertinimo/reflektavimo įgūdžius; vertybines kūno kultūros ir sporto pedagogo profesinės veiklos 

nuostatas (4 ir 5 lentelės). 
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4 lentelė. Asistavimo (Kūno kultūros pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai 

Praktikos tikslas Plėtoti studento praktinės veiklos patyrimą mokinių kūno kultūros mokymo/si veikloje, 

derinant teorines žinias ir praktinius įgūdžius, asistuoti pedagogui; gilinti analitinės 

tiriamosios veiklos įgūdžius, taikant įvairius metodus, vertinant mokinių mokymo/si 

pasiekimus, fizinį parengtumą; ugdyti (s) bendrąsias bei specialiąsias dalykines pedagogo 

kompetencijas, praktinės veiklos įsivertinimo/reflektavimo įgūdžius, vertybines nuostatas ir 

motyvaciją pedagogo profesinei veiklai. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs kūno kultūros mokytojo asistavimo praktiką studentas pasieks šių rezultatų: 

1. Gebės identifikuoti mokinių kūno kultūros mokymo/si poreikius, polinkius, lyties 

specifiškumą, grindžiant objektyviu duomenų rinkimu. 

2. Gebės analizuoti ir vertinti kūno kultūros pamokai būdingus išorinius (mokinių amžius, 

fizinis pajėgumas, pamokos organizavimo būdai, fizinių pratimų atlikimo tvarka, fizinio 

mokymo/si metodai ir kt.) ir vidinius požymius (pamokos uždaviniai, mokomosios užduotys 

ir jų tarpusavio dermė, orientacija į mokinių prigimtines galias, poreikius ir gebėjimus; 

didaktinių principų taikymo tikslingumas, mokinių ir pedagogo tarpusavio santykių raiška).  

3. Gebės nustatyti bendrą ir judamąjį kūno kultūros pamokos glaudumą, analizuos jį ir 

įvertins.  

4. Gebės nustatyti fizinio krūvio kaitą pamokoje.  

5. Asistuos kūno kultūros pedagogui, vedant kūno kultūros pamokas, neformaliąsias veiklas.  

6. Gebės reflektuoti, apibendrinti kūno kultūros pedagogo asistavimo praktikos rezultatus.  

7. Kūrybiškai taikys šeimos ir praktikos mokyklos bendradarbiavimo formas. 

 
Per Kūno kultūros pedagogo asistavimo praktiką studentai atlieka konkrečias pedagogo funkcijas, 

atsižvelgiant į socioedukacinės aplinkos galimybes, ugdytinių individualius/ar grupės/bendruomenės 

poreikius, gebėjimus ir polinkius. Bendraudami bei bendradarbiaudami su mentoriumi planuoja ir atlieka 

pedagogo asistento ir pagalbininko vaidmenis ugdymo/si ir grupės/klasės vadovui apibrėžtose veiklose. 

Studentų pedagoginė patirtis refleksuojama per įvairias savarankiškas užduotis pedagoginio-

psichologinio ir didaktinio pobūdžio dalykuose. 

 
5 lentelė. Asistavimo (Sporto pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai 

Praktikos 

tikslas 

Plėtoti studento praktinės veiklos patyrimą mokinių neformaliojo sporto veiklose, derinant teorines 

žinias ir praktinius įgūdžius, asistuojant sporto pedagogui; gilinant analitinės tiriamosios veiklos 

įgūdžius, taikant įvairius diagnostikos metodus, vertinant mokinių sportinio ugdymo/si pasiekimus, 

fizinį ir techninį parengtumą; ugdant (is) bendrąsias bei specialiąsias dalykines sporto pedagogo 

kompetencijas, praktinės veiklos įsivertinimo/reflektavimo įgūdžius, vertybines nuostatas ir 

motyvaciją sporto pedagogo profesinei veiklai. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs sporto pedagogo asistavimo praktiką studentas pasieks šių rezultatų: 

1. Gebės taikyti pedagogikos ir sporto psichologijos teorijas, didaktines dalyko nuostatas 

atsižvelgiant į praktikos mokyklos aplinkos galimybes, pedagogo bei ugdytinių veiklos ypatumus. 

2. Gebės įvertinti esamas galimybes sportuojančiųjų individualių gebėjimų plėtotei, sportiniams 

interesams bei poreikiams tenkinti. 

3. Gebės įvertinti jaunųjų sportininkų ugdymo įstaigos pasiekimus, esamos struktūros galimybes 

siekti sporto rezultatų. 

4. Susipažins su jaunųjų sportininkų atrankos metodikomis.  

5.Gebės apibūdinti, kaip planuojamas ir valdomas sportininkų rengimas. 

6. Gebės charakterizuoti sporto pratybų fizinį krūvį, jo kaitumą, derinamumą ir numatyti 

optimalaus krūvio variantus. Gebės atlikti sportuojančiųjų fizinio pajėgumo tyrimus. 

7. Asistuos pratybas vedančiam sporto pedagogui, teisėjaus sporto varžybose ir kituose 

renginiuose, įgys bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais (globėjais), ugdymo įstaigos 

bendruomene įgūdžių. 

8.Gebės analizuoti ir vertinti sveikatos ugdymo procesą ugdymo institucijoje, kritiškai vertinti 

sportuojančiųjų gyvensenos ypatumus. 

9. Gebės reflektuoti, apibendrinti sporto pedagogo asistavimo praktikos rezultatus. 

 

Asistavimo praktikos užduočių turinio gairės orientuoja studentą į pedagogo ir ugdytinių veiklos ir 

pažinimą, konkrečių pedagogo veiklų atlikimą individualių psichologinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

ugdytinių ir jų ugdymo/si veiklos pažinimą, pedagoginės pagalbos planavimą ir teikimą, konkrečių 

pedagogo veiklų atlikimą. 

Savarankiškos pedagoginės praktikos tikslai – gilinti ir įtvirtinti bendrąsias, profesines, 

specialiąsias kūno kultūros ir sporto pedagogo kompetencijas, tiriamosios veiklos gebėjimus, asmenines 
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kompetencijas, reflektuoti pedagoginę patirtį ir projektuoti savo profesinės veiklos tobulinimąsi (6, 7 

lentelės). 
 

6 lentelė. Savarankiškos (Kūno kultūros pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai 

Praktikos 

tikslas 

Savarankiškai (koordinuojant mentoriui) gilinti ir įtvirtinti bendrąsias, profesines, specialiąsias ir 

asmenines pedagogo kompetencijas, reflektuoti pedagoginę patirtį ir projektuoti kūno kultūros 

pedagogo profesinės veiklos tobulinimąsi, realizuojant mokinių fizinio ugdymo/si strategiją bei 

technologiją. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs savarankišką praktiką studentas pasieks šių rezultatų:  

1. Gebės taikyti žinias, įgytas studijų procese, gilinsis į pedagogines ir psichologines, kūno 

kultūros teorijas, didaktines nuostatas. 

2. Susipažins su kūno kultūros projektų planavimu, organizavimu ir vadovavimu.  

3. Gebės savarankiškai (koordinuojant mentoriui) atlikti kūno kultūros mokytojo funkcijas.  

4. Gebės integruoti teorines ir didaktikos žinias, jas praktiškai pritaikyti mokinių fizinio ugdymo/si 

procese.  

5. Gebės motyvuoti ugdytinius, teikti jiems įvairaus pobūdžio paramą ir pagalbą. 

6. Gebės savarankiškai atlikti klasės vadovo funkcijas, bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių 

tėvais (globėjais), mokyklos bendruomene, konstruktyviai spręsti socioedukacines problemas. 

7. Gebės organizuoti neformaliojo ugdymo ir kūno kultūros renginius. 

8. Profesinę veiklą grįs vertybinėmis nuostatomis. 

9. Gebės reflektuoti savo praktinę veiklą, akcentuojant asmeninius pasiekimus ir veiklos trūkumus, 

numatant galimus jos tobulinimo būdus bei priemones.  

 

Savarankiškos praktikos užduočių turinio gairės orientuoja studentą į praktikos mokyklos 

socioedukacinės aplinkos, pedagogo (specialisto) veiklos ypatumų, ugdytinių bei grupės/klasės 

bendruomenės pažinimą, apibūdinimą ir vertinimą, identifikuojant ugdymo(si) sąlygas, galimybes ir 

reikalavimus profesinei veiklai. 

 
 7 lentelė. Savarankiškos pedagoginės (Sporto pedagogo) praktikos tikslas ir siekiami rezultatai 

Praktikos 

tikslas 

Savarankiškai (koordinuojant mentoriui) gilinti ir įtvirtinti bendrąsias, profesines, specialiąsias ir 

asmenines sporto pedagogo kompetencijas, reflektuoti pedagoginę patirtį ir projektuoti profesinės 

veiklos tobulinimąsi, realizuojant vaikų sportinio ugdymo/si strategiją bei technologiją. 

Praktikos 

rezultatai 

Atlikęs savarankišką praktiką studentas pasieks šių rezultatų: 

1.Gebės taikyti žinias, įgytas studijų procese turinčias sąlytį su sporto pedagogo darbu. 

2.Gebės analizuoti ir vertinti praktikos institucijos veiklos veiksmingumą, savarankiškai 

(koordinuojant mentoriui) atlikti sporto pedagogo funkcijas: veiklas planuojant, organizuojant, 

vertinant ugdymo/si procesą bei jo dalyvius. 

3.Gebės atlikti sporto pratybų metodinę analizę, ugdytinių fizinio pajėgumo tyrimus, juos 

apibendrinti.  

4.Gebės taikyti diferencijuoto sportinio ugdymo metodiką, motyvuoti ugdytinius, teikti jiems 

įvairaus pobūdžio paramą ir pagalbą. 

5. Gebės vadovauti, kūrybingai organizuoti sporto šventes, varžybas, rengti komandas, projektus 

ir kt. neformaliosios veiklos užduotis, suderinęs su sporto pedagogu (mentoriumi). 

6. Taikys įvairias ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo strategijas, būdus, ir formas, gebės 

formuluoti vertinimo kriterijus. 

7. Profesinę veiklą grįs vertybinėmis nuostatomis.  

 
Užtikrinant pedagoginių praktikų kokybę, po kiekvienos atliktos pedagoginės praktikos, rezultatai 

yra aptariami, analizuojami ir vertinami dalyvaujant mentoriams, tutoriams, praktikų dėstytojams, 

studentams, praktikų mokyklų atstovams-socialiniams partneriams. 

 

Išvados 

Teorinės įžvalgos, grindžiamos refleksija, įrodo, jog pedagoginė praktika yra būtina studijų 

sudėtinė dalis, atverianti studentui galimybę įgyti praktiniam kūno kultūros ir sporto pedagogo darbui 

reikalingos patirties ir kompetencijų. 

Kūno kultūros studijų programos pedagoginės praktikos valdymo esmė – organizuoti praktikas, 

atsižvelgiant į studentų veiklos funkcijas tokiu nuoseklumu: stebėtojas→pedagogo 

asistentas→savarankiškai dirbantis, globojant mentoriui ir tutoriui. Pedagoginėje praktikoje studento 

vaidmuo keičiasi, nuosekliai didėjant jo veiklos savarankiškumui. Kiekviename praktikos etape studentui 

keliami vis sudėtingesni tikslai, įprasminamos įgytos žinios, apibendrinama sukaupta patirtis. 



  

 96 

Atnaujinto studijų programos Kūno kultūra pedagoginės praktikos modelio turinys ir siekiami 

rezultatai užpildo spragą tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams galimybę išsiaiškinti savo pačių 

nuostatas ir įsitikinimus, vertybes, ugdytis, kompetencijas, būtinus darbui su įvairaus amžiaus su 

mokiniais, turinčiais skirtingą sveikatos, fizinio parengtumo lygį ir poreikių įvairovę fizinio aktyvumo 

veikloms.  
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TOPICALITIES OF THE CHANGE OF CONTENT AND FORM OF PEDAGOGICAL PRACTICAL 

PLACEMENT IN THE UNIVERSITY STUDY PROGRAMME PHYSICAL EDUCATION 

 

Summary 

 

The article deals with experience, problems of organising pedagogical practical placement as well as 

perspectives in the training of pedagogues of physical education and sports in university studies. Definitions of the 

purpose of practical placement and the content set in national documents regulating education as well as 

international directives are discussed. The conception, structure, essential provisions of the content and stages of 

organisation of practical placement of the study programme Physical Education are presented. 

Today it is highly relevant to increase the level of Physical Education students’ professional competence 

employing various ways, increasing the role of pedagogical practical placement as a necessary condition for 

transformation of pedagogical consciousness into pedagogical thinking and accumulation of primary pedagogical 

experience, understanding the reality of the process of comprehensive education, getting acquainted with functions 

of physical education teachers, their roles, the planning and organising of pupils’ physical (self-)development. These 

aspects constitute the essence of the scientific problem under analysis; it can be expressed by the following 

questions: 1) how is the content of the change of pedagogical practical placement expressed; 2) how do innovations 

related to the change of content and form in pedagogical practical placement impact possibilities for improvement of 

the study programme? The aim of the research is to reason and reveal the content of innovative activities of 

organising pedagogical practical placements in the university study programme Physical Education. Theoretical 

insights grounding reflection prove that pedagogical practical placement is a significant constituent part of studies 

opening an opportunity for a student to gain experience and competences needed for physical education and sports 

pedagogue’s work. The essence of pedagogical practical placement of Physical Education study programme is to 

organise practical placements with regard to the functions of students’ activities, as follow: observer → pedagogue’s 

assistant → independently working under supervision of a mentor and a tutor. In pedagogical practical placement, 
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student’s role changes, with gradually increasing independence of his/her performance. In each stage of practical 

placement, a student is posed increasingly more complex aims, obtained knowledge is giving sense, accumulated 

experience is generalised. The content and learning outcomes to be achieved in the pedagogical practical placement 

fill in the gap between theory and practice, provide an opportunity to students to find out their own attitudes and 

beliefs, values, to develop competences necessary for the work with pupils of various ages, having different levels of 

physical fitness, health condition and diversity of needs related to physical activities. 

Keywords: students, study programme, pedagogical practical placement, school of practical placement, 

mentor, tutor. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MIGRATION THEORIES  
 

Vilma Andrejauskienė 
Vilnius University 

 

Abstract. migration is a multifaceted, constantly evolving process. Migratory pressure is constantly 

changing, and this is illustrated by the statistics. Efforts are being made to regulate this process, determine 

migration, factors and causes encouraging emigration in particular. The ways and means to manage this process and 

stabilize migration flows are constantly being looked for. In the academic environment, this area is arising more 

discussion and interest. In order to stabilize the migration process, identify the pattern of emigration management 

guidelines, complex international migration theories comparison is necessary, highlighting the migration process 

factors, contributing to these factors, the level of these factors causation and consequences. 

The article analyses the context of the migration process, particular attention is paid to the factors 

contributing to the migration process identification. 

Keywords: international migration theories, immigration, emigration process, factors encouraging 

immigration / emigration.   

 
Introduction  

Migration - [Lat. Migratio “traveling”], moving from one country to another, caused by a variety 

of reasons (economic, political, religious, etc.); migrants living in a country as a whole; “emigrants“- that 

is how migration is described in the International Words Dictionary, published in 1969 by “Mintis” 

publishing house. “Crucially significant  phenomenon of Europe”, as defined in the European 

Commission study “Migration and public perception” published on October 4, 2006. 

Migration - a significant movement of labour channel, affecting the international, regional and 

national economy development. Migrants are attracted to higher standards of living, better economic 

conditions. Countries that had been left by the migrants recorded a decline of labour supply. Migrants 

sending remittances to relatives remaining in the homeland ensure abandoned family livelihood. The 

migration process starts with the motive or reason. “Emigrate” or “stay” is the decision determined by a 

complex of different factors. These factors include a lot of people - men, women, households, families or 

communities; they all depend on the individual, family, internal and external circumstances in which the 

decision is taken. 

Migration phenomenon is long known and dealt with by the global community. Scale of migration, 

accompanied by the world globalization process, is constantly changing. This fact is confirmed by the 

Lithuanian emigration trends before and after the declaration of independence of the Republic of 

Lithuania, joining the European Union. The regain of independence, the EU's accession, global economic 

changes in Lithuania, have opened wider life and self-realization prospects for people. In recent years, the 

country's persistently high rates of emigration of citizens to foreign countries pose a growing threat to the 

Lithuanian social and economic stability. The most serious effects of emigration Lithuania will feel after 

several years. Most of the emigrants left for socio-economic reasons, hoping for better working and living 

conditions. 

Migrated individuals change traditional family, household structure, influence the way of life of the 

relatives, family responsibilities and traditions. 

The question is, what impact does migration make on Lithuanian society, what are the origins of 

this growing global process, what are its implications for real time, what is the structure of this process 

and the possible consequences in the change of structure of Lithuanian economic potential? As a result of 

the migration process, the household, family, individual family members’ perceptions of responsibilities 

change. Emigrants responsibilities - both in the family and in the society are overtaken by the remaining 

persons, in particular - left family members. This phenomenon not only negatively affects the country's 

social and economic development, but also education, employment, health care and other areas. After the 

migration of one or more of the family (household) members, traditional responsibilities radically change. 

“The remaining” family members compensate the absence of the migrants. 

Analysis of the migration problems on social, economic and other related aspects is a relevant topic 

for present day Lithuania. The migration process is analysed in various economic aspects, analysing both 

positive and negative consequences of this process. However, until now, little research and analysis have 

been made of the social - economic factors and their consequences on Lithuania’s demography and 

economy in general. Family, the left families or gender have long been ignored as factors in international 

migration research. Formulation of national strategy, how to reduce emigration, lack research that 
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analyses the emigration in a broader socio - economic aspects. The aim is to identify factors that have the 

greatest impact on the migration process mechanism. 

Migrating people often have different approaches to the same circumstances, identify different 

factors, therefore, the migration reason list is endless. Different aspects of the migration process are 

suggested by the explanatory migration theories, identifying factors contributing to the migration process. 

Problem – identification of factors encouraging migration process. 

Research object – international migration theories. 

Aim – comparative analysis of migration theories.  

Objectives: to carry out international population migration theories comparison based on the 

primary sources of scientific literature and other publications basis; distinguish migration factors, their 

level of causation and consequences. 

The work methodology is based on the scientific literature analysis, synthesis, comparative 

analysis and theoretical modelling methods. 

 

Population theories explaining international migration   

Different theories release different aspects of migration process. The first migration theoretical 

assumptions were formulated by Ravenštein E.G. (1885), arguing that the underlying causes of migration 

are economic. His thoughts became the successor of migration theories. Migration theory examines why 

people migrate, investigate what factors have the greatest impact on human decisions to emigrate. 

Neoclassical theory of migration. This is one of the most common theories explaining the process 

of emigration. According to this theory, the main causes of migration are - different pay and access to 

jobs in the different regions. Neoclassical theory of migration involves several levels - microeconomic, 

focusing on an individual choice to migrate and macro - focusing on structural factors (Weiss, 2003). The 

main assumption of neoclassical theory – migration is led by the “push” and the “pull” forces. According 

to this theory studies, migration is determined not only by economic but also cultural and psychosocial 

factors. Some authors (De Jong, Fawcett 1981) distinguish seven factors determining the types of 

migration: an individual's status (occupation, education); quality of life (living space); diverse experience 

(hobbies, pleasure); freedom (religious, spiritual and personal); affiliation (emotional connection, couples 

relationship, family) (Maslauskaitė, Stankūnienė 2007). Although, according to this theory a number of 

factors contributing to the departure are being analysed, the essential position is taken by individual 

higher wages benefit factor. 

New economic migration theory. New economic migration theory, the decision to migrate, 

analyses not as an individualized determination, but  through other  migrating person related groups – 

households and the family (Stark 1991; Weiss, 2003). According to the assumptions of the new theory of 

economic migration, the migration process is a family or household selected choice to migrate, in order to 

diversify the risk of low-wage receipt and so to maintain and increase the family income. The main 

difference of this migration theory compared with neoclassical theory is a crucial statement that claims 

that the pay gap between different regions is not necessarily a dominant factor. New economic migration 

theory emphasizes families, households and remittances importance (Zlotnik et al. 2006). 

Dual labour market theory. This theory explains the migration process through the “pull” – 

“push” model used in many of the theories (Everett 1966). According to this theory, the labour market is 

divided into two parts. One part - well-qualified and stable income assuring labour market, the second - 

low paid, not prestigious, physical, dangerous, not requiring higher-skilled labour market (Piore 1979; 

Weiss 2003; Zlotnik 2006). Even the increase in payment does not solve the labour shortage problem in 

the second market, because the work on the second market does not give the locals the desired status. 

Unskilled labour force market demand is filled with migrants. In developed countries, the first labour 

market is focused on the general population, which by purchasing the missing second market labour force 

from less developed countries solves labour shortages. According to this theory, the individual or family 

choice to migrate goes to a wider institutionalized (social) level. 

Migration network theory. Migration network theory justifies the continuation of migration flows 

in the event of primary migration. As stated by Massey D.S. (2003), the migration network theory 

describes the combination of interpersonal communication between the individual migrant and his family, 

friends and relatives who have remained in the country of origin (Weiss 2003; Zlotnik 2006). 

Interpersonal communication acts as a generating factor - the benefits and assistance through exchange of 

labour, housing, financial or other information that forms the permanent migration flows, i.e. migration 

networks. People, who migrated earlier, give experience and information about employment, salary, 

housing options concerning the target country to the remaining family members, friends, and relatives 
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(Free Market Institute 2006). Migrated people develop migration networks, which are usually illegal, and 

which facilitate the entrance of immigrants and future adaptation (Sipavičienė 2006). While migration 

network expands, it makes the migration process easier, cheaper, and accompanied by a lower risk of 

psychological discomfort. 

Migration systems theory. This theory suggests that migration is an interaction result of the two 

theories’ micro and macro structures. Micro-structures - the same migratory individuals’ networks, 

experience and beliefs, macro structures are the institutional factors. According to this theory it is quite 

difficult to define where the micro level ends and macro level begins, since both layers are connected by 

the intermediate mechanisms (Douglas 1993). The latter theory seeks to explain the capital and labour 

force interfaces, i.e. proven balance between economic and material resources (labour force and capital 

correlation). 

World systems theory. According to this theory (Wallerstein, 1974; Massey et al. 1993; Zlotnik 

2006), the labour market is divided into three areas - the main (centre - developed, post-industrial 

countries), semi-peripheral and peripheral (Free Market Institute 2006). This theory describes the 

migration as the movement of labour from the peripheries towards the centre, where the lack of low-paid 

labour force is found. Since the centre and the periphery are connected by cultural, commercial, linguistic 

and other links (Morawska 1990), there is a direct connection between the development of capitalism and 

penetration into the periphery, the periphery collapse and migration tendencies (Hagen-ZANKER 2008). 

Mostly often the flows are formed between linguistically and culturally similar countries. 

Migration theory of historical memory. Historical memory theory emphasizes that the vast 

migration happens from those countries that have a mass migration historical experience i.e. what some 

scholars call “migration gene” (Center for Strategic Studies 2006). Migration, as well as other possible 

responses to the environment strategy consists of analytically different individual components: habit 

(selected from those which took place in the past as a replay sequence action), projection (development of 

possible scenarios for the future) and practical assessment (the choice of potential alternatives) 

(Morawska 2001). 

Cumulative causation theory. This theory is based on the assumption that migration has a 

feedback effect on both personal motivation, and social and economic structures (Stark 1991). In the 

countries, which “send” migrants, behaviour of migrants starts to spread changing local, previously 

established culture and lifestyle. Destination countries, despite tightening immigration policy, establish 

humanitarian agencies supporting migrants, created by migrants themselves, which support and promote 

international migration (Massey 1999). This creates preconditions for continuous migration process. 

Comparative analysis explaining population international migration theories  

A review of the theories analysing the migration process suggest that individuals decide to migrate 

because they are unhappy with the status quo and seek a better life in the country of destination. The 

causes of migration presented in the scientific literature can be regarded as classic, which only can, but 

are not obliged to determine each person’s self-determination (Lithuanian Free Market Institute 2006). 

Each person’s decision to emigrate is individual-driven by internal goals, needs, satisfaction and 

fulfilment. The external environment is also assessed individually and may change over time. For those 

reasons, it can be said that the reasons list for migration is not exhaustive and fully analysed  due to the 

changes in the environment and for every potential migrant's individuality. Comparative analysis of the 

migration theories is presented in Annexes - Annex 1). 

Migration theories distinguish common factors that encourage migration: economic, cultural and 

political, demographic, geographical, psychological, social and other factors (Daugėla et al., 2000; 

Sipavičienė 2006) (Pic. 1). 
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Picture 1. General factors of migration  

Made by author on the basis of the Lithuanian Free Market Institute, 2006 

 

The most important aim of people investigating the migration process - to determine the migration 

process itself and its components - factors and causes. This data provides knowledge about the processes 

taking place in the society, but also defines the guidelines for operation of political, economic and other 

state measures available, in order to turn the migration process towards the direction beneficial for the 

country. In this regard, the most important question - what are the reasons for the emigration (Martinaitis, 

Žvalionytė 2007). Knowing the reasons, that promote the country's population to emigrate, it is possible 

to find appropriate means to manage the process of emigration. 

The authors of the various sources have different classifications of the factors contributing to 

migration. Some authors stress the causation levels affecting the migration process - individual, 

family/household, public, national/international (Stankūnienė 2007). Many authors point out the 

economic and social factors (Kripaitis 2005 Malinauskas 2007 Martinkus 2006 Stankūnienė 2007) 

(Appendix 2). 

As stated by R.Matiušaitytė (2003), the international emigration is determined by a group of 

interacting reasons. A.Sipavičienė (2006) distinguishes three groups of main factors: 

- Political factors (the emigrant policy liberalization; development of political orientation); 

- Social factors (emotional or environmental assessment); 

- Economic factors (transitional development, unemployment, wage differences, subsistence 

income). 

Other authors distinguish micro-economic, macro-economic and non-economic factors. 

Microeconomic causes of emigration - subjective conditions, people's individual motives that determine 

the choice of international migration; macro - reasons which form some kind of emigrational environment 

(Matiušaitytė 2003 Šavareikienė 2005) (Appendix 2). 

When analysing the underlying general factors of migration, we can conclude that these factors are 

individual, affected by the decisions, motives and reasons for the migration choice. Moreover, the 

majority of migration processes researchers argue, that not all people who have similar economic, 

political or social conditions, migrate. Thus it is necessary to look for the 'deeper' migration process 

influencing factors. 

 

Globalized emigration changes - positive, negative consequences 

During Lithuania’s negotiations for EU membership, a big flow of emigrants was not foreseen.  

The biggest question was about the possibility of a “brain drain”. Within less than two years after 

accession to the EU, politicians, businessmen and economists began to talk about “hand drain”, i.e. 

unskilled labour loss. Concerns about demographic changes - emigration, an aging population, declining 

birth rates lead to loss of human capital and pose a challenge both in Lithuania and the European Union’s 

economic development and competitiveness, force the EU governments to revise welfare scenarios. 

The examination of the impact of emigration in Lithuania, can suggest that immigrants will not 

return to Lithuania. However, analysis of the long term effects of emigration should foresee the 

repatriation and the pension reform scenarios. The examination of the impact of immigration on the 

labour market should be analysed in an extended period of approximately 20 years. 
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An integral consequence of emigration is money transfers earned by the emigrants (Samson, 1999; 

Glytsos 2001), increasing domestic demand, consumption and investment. However, there is no statistics 

on such transfers available in Lithuania, and this problem is not widely analysed by Lithuanian scientists. 

Family policy is one of the most controversial policies, which intersect different attitudes, interests, 

values and traditions. Its significance and status in various European countries differ. Looking at the 

experience of European countries, in some, the family policy has a long tradition, in others, the family 

affairs do not receive appropriate attention, yet in some, the emphasis is placed not on the family, but on 

individual problem solving (Jančaitytė 2011). 

Beside the above-mentioned negative factors, another important social aspect should be analysed - 

a large part of the Lithuanian children currently are separated from one or both parents. It happens when 

parents leave children to grandparents, other relatives or neighbours. Unfortunately, some parents simply 

forget their children. Psychologists and child protection experts agree that parents, while going abroad, 

should take their children with them. However, in many cases, this is very difficult, especially when 

people are leaving the country without being sure of their living conditions abroad. Many expect firstly to 

establish themselves, and then take the children. In addition, there are not enough of Lithuanian schools 

abroad. Usually, Lithuanian children attend the country of residence schools (Liaudanskiene 2005). In 

this way, children of parents who had emigrated, face learning difficulties (Butvilas 2011). Emigration 

from Lithuania causes significant damage to families and children - they not only are often separated 

from their parents, but also experience difficulties in socialization. This phenomenon not only negatively 

affects the country's social and economic development, but also complicates education, employment, 

health care and other areas. 

The most common opinion of the economists is that migration is a positive phenomenon, which 

levels off labour shortages and surpluses, and allows wages and overall well-being of the country to rise 

(Martinkus, Beržinskienės 2005). Emigration impact on the country‘s economy can be seen both 

positively and negatively. International emigration of the population at the same time has a positive 

impact on the country of origin and the negative impact on the country of attraction and vice versa. It is 

therefore extremely important to identify the causes of emigration and their impact on the countries of 

origin and countries of attraction, while at the same time to evaluate the final impact of migration on the 

country. Annex 3 contains the positive and the negative consequences of emigration on the country of 

origin by various authors. 

The non-decreasing scale of emigration presupposes emigration management tools creation 

(Petrukevičiūtė - Benkunskienė, Ignatius, 2005). Each country taking care of its well-being, is trying to 

regulate emigration flows by choosing a particular migration policy. 

 

Emigration statistics dynamics in Lithuania 

The first of May, 2004 – is one of the most important dates in the history of Lithuania. On the day 

Lithuania became a member of the European Union (hereinafter - EU). It has opened more opportunities 

for long-term economic and human welfare rise. The problem of emigration cannot disappear and may 

become even more relevant if one continues to believe that the better life is more beautiful things, tastier 

food, more housing, more secure children’s future. However, in the own country it is easier to achieve 

professional activity continuity. Many Lithuanians leave their homeland in search of a better life, tired of 

trying to escape from a non-transparent policy (Paukštė 2010). 

 
Table 1. Lithuanian population international migration flows  

Year  Emigrated  Immigrated  
Net 

migration 

Per population of 1000 

Emigrants Immigrants  Net migration 

2004 15165 5553 -9612 4,4 1,6 -2,8 

2005 15571 6789 -8782 4,6 2,0 -2,6 

2006 12602 7745 -4857 3,7 2,3 -1,4 

2007  13853 8609 -5244 4,1 2,6 -1,5 

2008  17015 9297 -7718 5,1 2,8 -2,3 

2009  21970 6487 -15483 6,6 1,9 -4,7 

2010  83157 5213 -77944 25,3 1,6 -23,7 

2011  53863 15685 -38178 16,7 4,9 -11,8 

2012 41100 19843 -21257 - - - 

2013 38818 22011 -16807 13,1 7,4 –5,7 

Source: Department of Statistics, 2014 
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According to the Department of Statistics census, in 1989, 3 million 675 thousand, in 2011 - 3 

million 43 thousand people lived in Lithuania. The results of the Lithuanian Department of Statistics of 

2001 suggest, that the population decreased by 12,6 per cent - i.e. 440,6 thousand, and in comparison with 

the 1989 population census results, the population decreased by almost 700000. 2012 January - August 

data on emigration shows, that the population decreased by approximately 20 thousand and on the 2
nd

 of 

September, 2012, 2 million 988 thousand people lived in Lithuania. According to the Department of 

Statistics, the year 2010 and 2011 were exceptional, during which the emigration was declared by 137 

000 people (Table 1). 

One of the most important questions, which is mostly discussed, is related to the present-day 

assessment of emigration - is today’s emigration from Lithuania a neutral and natural process or is it a 

national threat. One of the approaches presents the idea that today’s emigration from Lithuania "wave" is 

essentially a natural process related to the free movement of labour, which is a consequence of the 

entrance to the EU. Another approach suggests that today’s emigration is a negative process, jeopardizing 

threats (social, economic, political, cultural) to Lithuanian state and society, the nation and its national 

processes (Žibas 2006). 

The most significant contemporary intensive emigration from Lithuania factor is lower economic 

and social conditions than in developed Western countries. Assessing the effects of emigration and 

making public policy decisions, it is necessary to take into account the phenomenon of emigration, and 

more specifically to analyse the framework of its economic and social motives.  

 

Review of foreign and Lithuanian statistical indexes 

Due to the scale of emigration Lithuania loses not only those citizens, who are leaving, but also the 

unborn children, newly created and harmonious families. The number of emigrants, which is shown by 

the statistics, shows more losses (Table 2). The emigration process in Lithuania is analysed, its causes and 

consequences are specified, but this process is based on the examination of the classical theories of 

migration and emigration have been distinguished on the basis of the driving forces behind a particular 

emphasis on economic considerations. According to the data of 2012, provided by the Department of 

Statistics (Table 2), Lithuania’s situation in the context of other countries in terms of poverty risk level is 

highlighted. 

 
Table 2. Poverty risk level  

Country Latvia Romania Spain Bulgaria Lithuania Greece Poland 
United 

Kingdom 
Ireland Estonia 

Poverty 

risk level, 

% 

21,3 21,1 20,7 20,7 20,2 20,1 17,6 17,1 16,1 15,8 

Source: Department of Statistics, 2014 
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Picture 2. International migration saldo  

Source: Department of Statistics, 2014 

 

However, Table 2 and Picture 2 data comparison confirms the fact, that people are emigrating not 

only to improve the economic quality of life. The measurement of poverty according to the level of risk 

with other countries shows, that a similar economic situation is in Romania, Spain, Bulgaria, but the scale 

of migration of the above-mentioned countries vary considerably. Our situation in terms of emigration 

among the number of countries of the European Union remains one of the worst. 

 

Conclusions 

Each person’s choice to migrate is individual - driven by internal goals, needs and fulfilment of 

goals. The external environment is also assessed individually and may change over time. When analysing 

the underlying general factors of migration, we can conclude that these factors are affected by the 

evaluation decisions, motives and reasons for the migration choice made by an individual. Moreover, the 

majority of migration processes researchers argue, that not all people migrate due to similar economic, 

political or social conditions. Hence, it is necessary to look for "deeper" factors influencing the migration 

process. 

The influence of international emigration on the country of origin cause both positive and negative 

effects. Short-term emigration is seen as a positive phenomenon of emigration by most of the authors. 

The long-term migration by the residents of the country of origin is usually seen negatively. 

The most significant contemporary intensive emigration from Lithuania factor are worse social and 

economic conditions, than in developed Western countries,. Assessing the effects of emigration and 

making public policy decisions, it is necessary to take into account the phenomenon of emigration, and 

more specifically to analyse its economic and social motives. 

Although, while analysing migration and especially the emigration process, the main focus is on 

economic motives, but this analysis does not give a full answer - why do people emigrate? Thus, while 

providing suggestions to improve the country's migration policy, particular attention should be paid not 

only to the migration process management, but the factors and reasons leading to the emigration decision. 

This requires a constant monitoring, research and analysis of people intending to migrate. 
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LYGINAMOJI MIGRACIJOS TEORIJŲ ANALIZĖ  

 

Santrauka  

 

Migracija – tai daugialypis ir nuolat besikeičiantis procesas. Migracijos procesas keičiasi, ką atskleidžia 

statistikos duomenys. Todėl stengiamasi reguliuoti šį procesą, nustatyti migracijos veiksnius ir priežastis, 

skatinančias emigraciją. Migracijos valdymo ir stabilizavimo priemonių ir būdų yra nuolat ieškoma. Akademinėje 

aplinkoje ši sritis kelia daug diskusijų. Siekiant stabilizuoti migracijos procesą, nustatyti emigracijos valdymo 

modelį, būtinas migracijos teorijų palyginimas, atskleidžiant migracijos proceso veiksnius, jų priežastinį ryšį bei 

įtaką.  

Straipsnyje analizuojamas migracijos procesas, ypatingas dėmesys skiriamas veiksnių, prisidedančių prie 

migracijos procesų identifikavimui. 

Problema – veiksnių, skatinančių migracijos procesą, identifikavimas. 

Tyrimo objektas - tarptautinės migracijos teorijos. 

Tikslas – migracijos teorijų lyginamoji analizė. 

Tikslai: atlikti tarptautinį gyventojų migracijos teorijos palyginimas remiantis pirminių šaltinių mokslinės 

literatūros ir kitų leidinių pagrindu; atskirti migracijos veiksnius, jų lygį priežastinio ryšio ir pasekmes. 

Pagrindiniai žodžiai: migracijos teorijos, imigracijos, emigracijos procesas, veiksniai, įtakojantys 

imigracijos / emigracijos procesus.  
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DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKŲ KARJEROS 

KONSTRUKTAS IR JO DAUGIAMATIŠKUMO RAIŠKA 
 

Sonata Karaškevičiūtė  
Šiaulių futbolo akademija 

 

Laimutė Bobrova 
Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje analizuojamas didelio meistriškumo sportininkų karjeros planavimas šiuolaikinėje 

žinių visuomenėje. Įvairiapusiškas skirtingų mokslininkų požiūris į šį reiškinį formuoja platų ir integralų požiūrį, 

atveriantį galimybę suvokti, kad sportinė karjera – įvairialypis fenomenas, kurio pažinimui reikalingi įvairių mokslų 

konstruojami karjeros pažinimo modeliai, teikiantys metodologinį pagrindimą modeliuoti karjeros vystymą 

šiuolaikinėmis sąlygomis. Teorinių įžvalgų ir kokybinio tyrimo rezultatų pagrindu formuluojamos išvados, 

konstatuojančios, kad didelio meistriškumo sportininkų karjeros pereigos kokybė tiesiogiai priklauso nuo atleto 

individualaus pasirengimo, racionalaus suvokimo, ir nuoseklus karjeros projektavimas yra būtinas visais jos raidos 

etapais. Įveikiant sportinės karjeros baigtį, sportininkams iškilo tokie esminiai sunkumai: susitaikymo su situacija 

sudėtingumas, žalingų įpročių problema, nedarbas, nežinomybė ir ateities baimė. 

Pagrindiniai žodžiai: didelio meistriškumo sportininkas, karjera, karjeros pereiga, karjeros konstruktas, 

daugiamatiškumo raiška. 

 
Įvadas  

Aktualumas ir problema. Sportas svarbus socialinis fenomenas, kuris daro didelę įtaką 

pagrindinėms visuomenės gyvenimo sferoms: žmonių tarpusavio santykiams, darbinei veiklai, 

visuomeniniams santykiams, taip pat formuoja madą, etines vertybes, žmonių gyvenimo būdą. 

Šiuolaikiniai atletai sportui atiduoda visas savo fizines bei protines galias, tačiau sportinė karjera užima 

tik dalį atleto gyvenimo - pasitraukimas iš jos sukelia daugybę išgyvenimų, kurie gali nulemti tolimesnio 

gyvenimo eigą. 

Sportininkas savo karjeros pradžioje veiklą sieja su pomėgiu, vėliau dėl vis intensyvėjančių 

treniruočių bei nuolat didėjančio krūvio sportinė veikla pasiekia profesionalumo viršūnę. J. Taylor ir B. 

C. Ogilvie (2001) teigimu, dalyvavimas sporte sąlygoja unikalius išgyvenimus ir emocijas, kurios nėra 

būdingos didesnei daliai žmonių. Sportas tampa gyvenimo būdu, kuris suformuoja savitą gyvenimo stilių, 

išreiškiamą išsilavinimo siekimu, šeimyniniais santykiais, psichofizinės sveikatos sutrikimais ir t.t. 

N. B. Stambulova (Cтамбулова, 1999), J. Taylor, B. C. Ogilvie (2001) ir daugelis kiltų autorių 

bandė nustatyti lemiamus sportinės karjeros ir jos nutraukimo probleminius periodus, taip pat kūrė 

modelius, siekdami surasti veiksmingiausius sportinės karjeros pereigos ir prisitaikymo kitoje veikloje 

problemų sprendimo būdus. Karjeros pabaiga yra loginė sportinės veiklos pasekmė. Pasitraukimas iš 

sporto sąlygoja įvairius išgyvenimus. Minėtų autorių nuomone sportininko karjera yra daug trumpesnė nei 

kitos profesinės karjeros, nes daugelis sportininkų baigia savo profesinę veiklą savanoriškai arba priversti 

įvairių aplinkybių, nesulaukę keturiasdešimties metų. Tyrėjai teigia, kad ryškiausias ir daugiausiai nerimo 

sportininkui keliantis sportinės karjeros etapas yra jos pabaiga (Taylor ir Ogilvie, 2001). 

Visuomenėje, sparčiai didėjant sporto mokslo reikšmei, nuolat ieškoma efektyviausių būdų 

žmogaus sveikatos gerinimo bei psichosocialinių problemų sprendimui. Psichologinei krizei sportininkus 

labiausiai provokuoja negatyvios sportinės karjeros nutraukimo metu iškylančios situacijos. 

Didelio meistriškumo sportininkų karjeros ir jos projektavimo tyrimai atkreipia dėmesį į šios 

problemos aktualumą, pasireiškiantį tuo, kad sportininkas dažniausiai yra užmirštamas po to, kai 

pasitraukia iš aktyvios sportinės veiklos. Todėl svarbu nustatyti ir įvertinti sportinės veiklos nutraukimo 

priežastis, ieškoti būdų, padedančių sušvelninti karjeros konfliktus, susijusius su jos pereigos situacijomis. 

Suvokus ir įvertinus analizuojamos problemos sudėtingumą ir prieštaringumą, atsiranda galimybė ieškoti 

konkrečių būdų šios problemos sprendimui, išreiškiant jį sportininkų karjeros ypatumų analize ir karjeros 

pereigos konstrukto kūrimu. 

Tyrimo objektas – didelio meistriškumo sportininkų karjeros raiška. 

Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti didelio meistriškumo sportininkų karjeros ir 

jos pereigos ypatumus, įžvelgiant šio reiškinio daugiamatiškumą.  

Tyrimo uždaviniai: 
1. Teorinių įžvalgų pagrindu apibrėžti sportinės karjeros daugiamatiškumo raišką ir jos 

ypatumus.  



  

 109 

2. Ištirti didelio meistriškumo sportininkų karjeros pereigos ypatumus. 

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, interviu metodas.  

 
Teorinis tyrimo pagrindimas 

Sportininkų karjeros raiška ir jos ypatumai. Didelio meistriškumo sportininką S. Valasevičius 

(2004) apibūdina kaip žmogų, kurio pagrindinis užsiėmimas yra sportinė veikla. Sporto populiarumas ir 

sportininko socialinės rolės prestižiškumas daro šią profesiją pripažįstama ir gerbiama, o sportininko 

statusą visuomenėje iliustruoja sporto pasaulyje susiformavę tam tikri socialiniai laipteliai: kuo sportiniai 

pasiekimai aukštesni arba reikšmingesni, tuo reikšmingesnė ir labiau vertinama atleto karjera. Tačiau, kad 

ir kokia svarbi žmogui būtų sportinė veikla, ji sudaro tik dalį gyvenimo - sportinė karjera turi pradžią ir 

aiškią pabaigą. 

Analizuodami sportininkų karjeros ypatumus, pirmiausia pateikiame kelių skirtingų autorių 

sportinės karjeros sąvokos apibrėžimus. 

Sportinė karjera – tai sportinė veikla, siekiant geriausių rezultatų arba pergalių (Stambulova, 1999; 

Fisher, 2001; Malinauskas, 2010, p. 57). Sportinių terminų žodyne (Stonkus, 2002, p. 228) pateiktas 

sportininko karjeros apibrėžimas: „Sportininko karjera - sportinė karjera ir sportininko veikla, laimėjimai, 

gyvenimo kokybė baigus aktyviai sportuoti“, - dažniausiai vartojamas literatūroje. S. Stonkus (2002) 

sportininko karjerą įvardina kaip atleto karjerą jam sportuojant ir baigus aktyviai sportuoti. Tai - jo 

gyvenimo kokybė, išsimokslinimas, intelektas, sukuriantys gerovę jam, jo šeimai, visuomenei. Tuo pačiu 

sportinę karjerą galima nusakyti kaip daugiametę sportinę veiklą, nukreiptą į didelius pasiekimus ir 

susijusią su nuolatine sportininko saviraiška vienoje ar keliose sporto šakose (Cтамбулова, 1999). 

Daugelio sportininkų sportinė karjera prasideda ankstyvoje vaikystėje ir tęsiasi, priklausomai nuo 

sporto šakos specifikos - 10–20 metų, retais atvejais ir daugiau. N. B. Stambulovos (2001) nuomone, 

aktyviai sportuodami atletai praeina gyvenimo kelią – suformuoja savo asmenybės ir individualumo, kaip 

subjekto, istoriją. Socializacijos metu vyksta ir asmenybės psichinių savybių formavimasis – 

kryptingumo, charakterio, gabumų, tobulėja temperamento valdymas. Minėta autorė pastebi ir galimus 

sportinės karjeros kritinius taškus: karjeros pradžia, perėjimas į aukštesnį lygį, pasiektų rezultatų 

išlaikymas, rezultatų prastėjimas, pasiruošimas pasitraukti iš sporto, sportinės karjeros pabaiga, adaptacija 

baigus sportinę karjerą. Kiekviename kritiniame taške sportininkas susiduria su socialinėmis, 

psichologinėmis problemomis. Pablogėjus rezultatams, atsiranda nepageidaujamos emocinės problemos, 

nerimas dėl savo gebėjimų, o vėliau dėl persiorientavimo į kitą gyvenimo kokybę, baigus sportinę karjerą. 

Deja dažniausiai sportininkui jo sportinė karjera yra tiek svarbi, kad jis sunkiai suvokia save kitokiame 

kontekste. 

Karjeros ontogenezę sudaro 4 etapai: rengimasis, startas, kulminacija ir finišas (Cтамбулова, 

1999). Galimi du požiūriai į sportinę karjerą: pirmasis -  siauras, kai koncentruojamasi vien tik į sportą 

(pasiekimai, rekordai, titulai) ir antrasis -  platesnis požiūris, kai atsižvelgiama į asmens vystymąsi ir 

sėkmingą adaptaciją bei integraciją į visuomenę (Eurathlon, 2004), (Taylor, Ogilvie, 1998, p. 429-444). 

  Atsižvelgiant į tai, kad sportininko karjera, priešingai negu kitų darbinių veiklų, yra gana 

trumpa ir aktyviai sportuoti baigiama dar esant darbingo amžiaus, atletams labai sunku pradėti naują, su 

sportu nesusijusią darbinę veiklą – tam labai dažnai trukdo žinių ir įgūdžių stoka bei perdėtas sportininko 

identifikavimasis su savimi, kaip sportininku. Tai sąlygoja, kad šiems žmonėms pasitraukimas iš aktyvios 

sportinės veiklos yra labai reikšmingas įvykis, kurį atletai suvokia kaip netektį. Akivaizdu, kad 

išgyvenant tokius negatyvius jausmus, iškyla didelė grėsmė sėkmingai integracijai į darbo rinką, 

pasitraukus iš didžiojo sporto. 

 

Sportinės karjeros projektavimo teorinis - metodologinis konstruktas 
Sportinė karjera – sudėtingas daugiamatis tyrimų objektas. Todėl, tiriant sportinę karjerą, 

susiduriama su įvairiomis problemomis. R. Malinauskas (2010), išskiria tris: 

1. Netolygus įvairių jos etapų tyrimas – tirti tik didelio meistriškumo sportininkai; 

2. Reti sportinės karjeros pradžios ir pabaigos etapų tyrimai; 

3. Tyrimų fragmentiškumas. 

Sportininko karjeros analizei taikomas „kondensuotas/suspaustasis modelis arba kaip kažkieno 

gyvenimo atkarpos „miniatiūrinis kursas“ (Stambulova, 2001). Raidos psichologijoje gyvenimo atkarpa 

yra apibūdinama skirtingais psichologiniais modeliais. Tai neišvengiama, kadangi kiekvienas tyrimo 

objektas yra skirtingas. Kiekvienas modelis atskleidžia tik vieną gyvenimo atkarpos pusę ar aspektą, 

tačiau šių modelių grupė leidžia sukurti žymiai išsamesnį objekto aprašymą/vaizdą. Taigi sporto karjera 
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gali būti aprašoma/apibūdinama iš skirtingų taškų, remiantis skirtingais sporto karjeros modeliais 

(Лубышева, 2001). 

Sportinė karjera – įvairialypis fenomenas, kurio pažinimui reikalingi įvairių mokslų konstruojami 

karjeros pažinimo modeliai, teikiantys metodologinį pagrindimą modeliuoti karjeros vystymą 

šiuolaikinėmis sąlygomis. Čia galima išskirti sintetinį konstruktą, kuris remiasi objektyvia ir subjektyvia 

charakteristikomis, jos būtinos, kad aprašyti sporto karjerą, kaip visumą (Cтамбулова, 1997). Analitinis 

konstruktas į sportinę karjerą siūlo žvelgti kaip į vystymą, besitęsiantį laike, t. y. kaip į daugiametę 

sportinę veiklą, pasižyminčia tam tikrais etapais ir krizėmis (Cтамбулова, 1999). Sisteminis požiūris į 

sportinę karjerą – tai konstruktas, apimantis sistemos elementus ir stebintis jų veiklą, tiriantis to sąveikos 

padarinius ir jų kitimą laike. Konceptualusis sportinės karjeros konstruktas, kuriame yra apimti visi 

sportininkų poreikiai nuo jų karjeros pereigos pradžios iki galutinių pasekmių (Taylor, Ogilvie, 2001). 

Sintetinis konstruktas. Kai į sportinę karjerą žvelgiama kaip į visumą elementų, pagrindinė 

problema – skirti esminius sportinės karjeros požymius, kad šių požymių kompleksas padėtų susidaryti 

išsamų tiriamo reiškinio vaizdą. Šio konstrukto pagrindas paremtas penkių pagrindinių sudedamųjų  

koncepcija, kurią sudaro tyrimo objektas ir jo keturios objektyvios charakteristikos: laikas; erdvė; 

informacija; energija ir substrato sąvoka, kuri vienija šias keturias sąvokas. Tai gali būti interpretuojama 

kaip sintetinio konstrukto kūrimo pagrindas. R. Malinauskas (2010) išskiria keturis objektyvius 

požymius, apibūdinančius sportinę karjerą kaip visumą: sportinės karjeros trukmė (laiko požymis), 

diferenciacija ir koncentracija (erdvės požymis), laimėjimų lygis (informacijos požymis), sportinės 

karjeros kaina (energijos požymis). 

E. Vonžodienė (2006), tyrimo objektu pasirinkdama sportinę karjerą, objektyviomis 

charakteristikomis išskiria: sporto karjeros trukmę ir amžiaus ribas, sporto karjeros specializaciją ir 

generalizaciją / realizaciją, pasiekimų lygis, sporto karjeros „kaina“. Apibendrinant galima teigti, kad 

sportinės karjeros sintetinį konstruktą sudaro keturi ankščiau minėti objektyvūs požymiai, kuriuos papildo 

du subjektyvūs: pasitenkinimas sportine karjera; sportinės karjeros sėkmingumas. 

Analitinis konstruktas. Šis požiūris į sportinę karjerą žvelgia kaip į daugiametę sportinę veiklą, kuri 

pasižymi tam tikrais etapais ir krizėmis. R. Malinauskas (2010) daugiametės sportinės karjeros 

laikotarpius suskirstė taip: preliminarus sportinis pasirengimas, sportinės specializacijos pradžia, stipresnė 

orientacija į tam tikrą pasirinktą sporto šaką, sportinis tobulėjimas: pirmųjų didelių laimėjimų sritis; 

geriausių galimybių sritis; aukštų sportinių rezultatų sritis. R. Malinausko (2010) teigimu, ši klasifikacija 

atskleidžia, kaip tampama didelio meistriškumo sportininku. Pasak minėto autoriaus bet kurią sportinę 

karjerą apibūdina ši laikotarpių struktūra: pasirengimas; pradmė; kulminacija; baigmė. E. Vonžodienė 

(2006) išskiria tokias sporto karjeros stadijas: sporto specializacijos pradžia, pasirinkto sporto intensyvaus 

treniravimosi pereinamasis laikotarpis, aukštų pasiekimų ir suaugusiųjų sporto pereinamasis laikotarpis, 

perėjimas iš mėgėjiško į profesionalų sportą, nuo kulminacijos perėjimas į sporto karjeros pabaigą, 

sportinės karjeros pabaiga ir perėjimas į kitos profesijos karjerą. 

Labai panašiai sporto karjerą į kelias stadijas dalina užsienio mokslininkai: 

1. Pasiruošimas; startas; kulminacija; finišas. 

2. Įžanginė stadija; sporto specializacijos pradžia; pasirinkto sporto intensyvus treniravimasis; 

sporto tobulumas, remiantis sporto rezultatais (pirmojo pasisekimo zona, optimalių galimybių zona, ir 

palaikomų rezultatų zona (Cтамбулова, 2001). 

Sporto karjeros klasifikacijos grindžiamos ir sporto lygiais: mėgėjų sportas – tai sportas sveikatos 

palaikymui arba siekimas rezultatų, už kuriuos negaunamas kontraktinis atlygis; didysis sportas– sportinė 

veikla, kurios tikslas – siekti pačių geriausių rezultatų, ir, kiek įmanoma, išugdyti sportininko gebėjimus, 

sudarant geriausias materialines ir technines sąlygas, taikant veiksmingiausias sportinio rengimo 

priemones ir metodus; profesionalų sportas – sportinė veikla, kurios pagrindinis tikslas siekti pačių 

geriausių rezultatų, už kuriuos būtų gaunamas kuo didesnis materialus atlygis. 

Visų minėtų autorių pateikti analitinio požiūrio laikotarpiai labai panašūs ir atskleidžia 

reikšmingiausių sportinės karjeros etapų ribas. Sportininkams pereinant iš vienos sportinės karjeros fazės 

į kitą, tenka išgyventi kritinius laikotarpius. Raidos psichologijoje tokie pereinamieji laikotarpiai 

vadinami amžiaus krizėmis (Žukauskienė, 2002), o pedagogikoje – netobulais laikotarpiais (Juodaitytė, 

2003; Malinauskas, 2010, p. 68). 

 Sisteminis konstruktas. Šio požiūrio esmę atskleidžia šie teiginiai: 

1. Sisteminis požiūris – visuma metodų, kuriuos pasitelkus tiriamasis objektas apibūdinamas kaip 

sistema; 

2. Sisteminis požiūris – tai skaidymo ir jungimo vienovė, kai vyrauja jungimas; 
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3. Sisteminis požiūris apima tiriamo objekto sudėties (komponentų rinkinio), struktūros (ryšių tarp 

komponentų) ir funkcijos (sistemos ryšio su aplinka) tyrimą; 

4. Sisteminio tyrimo metu taikoma analizė ir sintezė. Atliekant analizę, sistema išskiriama iš 

aplinkos, nagrinėjama jos sudėtis, funkcijos, savybės. Sintezės rezultatas – sistemos modelio 

sukūrimas, jo kaitos laike apibūdinimas. 

5. Skiriami šie sisteminio požiūrio variantai: kompleksinis, struktūrinis ir vientisas;  

6. Sudarant psichologinės sistemos konstruktą, būtina apibrėžti jos tyrimo principus ir kriterijus. 

Pasirinktus skirtingus sistemos kūrimo kriterijus ir principus, galima susikurti skirtingus tos 

pačios sistemos modelius (Malinauskas, 2010). 

Neabejotinai labai didelį indėlį padarė mokslininkai, sukurdami sportinės karjeros modelius, kuriais 

remiantis galime įsigilinti į esmines karjeros baigimo problemas ir sumažinti galimos krizės stadijas, o 

sėkmės atveju net ir išvengti jų. Sudarinėjamų konstruktų pagalba mėginama išskirti pagrindinius 

sportinės karjeros bruožus, įžvelgiant jos daugiamatiškumo raišką, kurie dažnai ir nulemia sportininko 

gyvenimo eigą ir jo kokybę. 

Kiekvienas konstruktas atskleidžia tik vieną gyvenimo atkarpos pusę ar aspektą, tačiau šių 

konstruktų grupė leidžia sukurti žymiai išsamesnį objekto aprašymą / vaizdą. Sportinės karjeros tyrinėtoja 

L. I. Lubiševa (Лубышева, 2001) teigia, kad, remiantis skirtingais karjeros konstruktais, sporto karjera 

gali būti parašoma / apibūdinama iš skirtingų požiūrio taškų. 
 

Kokybinio tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Siekiant atskleisti didelio meistriškumo sportininkų karjeros pereigos ypatumus ir projektavimo 

galimybes, atliktas kokybinis tyrimas, grindžiamas fenomenologine prieiga, ir sudaręs galimybę nustatyti 

tiriamųjų suvokimą apie gyvenamąjį pasaulį, apibūdinti išgyvenimų, susijusių su karjeros pereiga, turinį ir 

struktūrą, nes fenomenologija remiasi atviru, refleksiniu požiūriu į tiriamą objektą (Bitinas, Rupšienė, 

Žydžiūnaitė, 2008). Analizuojant pusiau struktūruoto interviu turinį, diferencijavosi prasminės 

kategorijos, atspindinčios šio tyrimo problemą. 

Sportinės karjeros pasirinkimo motyvai 
Sportinės karjeros pasirinkimo motyvų kategoriją atspindi šios subkategorijos (1 pav.):  

atsitiktinumas; mokytojų paskatinimas; tėvų paskatinimas; sporto šakos populiarumas; sportininko 

autoritetas. 
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Didelio meistriškumo sportininkų karjeros pradžią išreiškia kategorija Sportinės karjeros 

pasirinkimo motyvai. Šią kategoriją pirmiausiai charakterizuoja subkategorija Atsitiktinumas, reiškianti, 

kad sportininkas savo karjerą pradėjo neplanuotai. Subkategorijos Mokytojų paskatinimas teiginiai 

parodo, kad tiriamieji savo sportininko karjerą pradėjo paskatinti savo mokytojų, tai reiškia, kad jie buvo 

pastebėti mokyklose dėl savo išskirtinai gerų fizinių gebėjimų ir, lyginant su bendraamžiais, gerų 

sportinių rezultatų. Neretai vaikus sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų skatina tėvai - tai 

charakterizuoja subkategorijos Tėvų paskatinimas teiginiai. Sporto šakos populiarumas ir Sportininko 

autoritetas - tai subkategorijos parodančios, kad sportininkai dar ankstyvoje vaikystėje, matydami 

populiarius sportininkus ir žavėdamiesi tam tikra sporto šaka, sieja savo ateitį su didžiuoju sportu. 

Sportinės karjeros raida dermėje su išsilavinimo siekiais. 
Sportinės karjeros raida dermėje su išsilavinimo siekiais kategoriją apibūdina šios subkategorijos 

(2 pav.): sportavimas vidurinėje mokykloje; kariuomenėje; sportinės karjeros tęstinumas universitete; 

nebaigtas aukštasis išsilavinimas. 

 

2 pav. Sportinės karjeros raida dermėje su išsilavinimo siekiais (kategorija ir subkategorijos) 
 
 Kategoriją Sportinės karjeros raida dermėje su išsilavinimo siekiais pirmiausiai 

charakterizuoja subkategorija Sportavimas vidurinėje mokykloje, reiškianti, kad tyrime dalyvavę didelio 

meistriškumo sportininkai pradėjo sportuoti jau mokykloje ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Subkategorija 

Kariuomenėje  reiškia, kad didelio meistriškumo sportininkai, tarnaudami kariuomenėje, tuo pat metu, 

intensyviai sportavo, žaidė kariniuose sporto klubuose, įgydami galimybę derinti privalomąją tarnybą su 

aktyvia sportine veikla. 

 Universitetinių studijų periodas – tai vienas iš svarbiausių žmogaus asmenybinio augimo, 

realaus jo tapsmo asmenybe etapų, tai kelio į savarankiško suaugusiųjų gyvenimo tarpsnį pradžia. 

Sėkminga adaptacija aukštojoje mokykloje gali lemti asmens požiūrį į save, savo galimybes, kitus 

žmones, pasirinktą profesiją bei gyvenimo tikslus (Bobrova, 2009, p. 24). Todėl aukštasis išsilavinimas 

svarbus didelio meistriškumo sportininkų gyvenime ne vien todėl, kad įgyti profesiją, bet ir tam, kad 

formuotų teigiamą požiūrį į save, savo gebėjimus ir galimybes, profesiją ir gyvenimo prioritetus. 

Subkategorijos Sportinės karjeros tęstinumas universitete turinys rodo, kad didelio meistriškumo 

sportininkai turi galimybę studijuoti universitete, įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir tai suderinti su didžiuoju 

sportu. Tačiau pažymėtina, kad tai padaryti yra labai sunku, ir neretai atletams nepavyksta. Tai įrodo 

subkategorijos Nebaigtas aukštasis išsilavinimas teiginiai. 
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Sportinės karjeros ir profesinės veiklos dermė 

Sportinės karjeros ir profesinės veiklos dermės kategorijos turinį išreiškia šios subkategorijos (3 

pav.): darbas sporto sektoriuje; darbas ne sporto sektoriuje; sportavimas nedirbant kito darbo. 

Sportinė karjera – tik vienas epizodas sportininko gyvenime, kuris plėtojamas paraleliai su kitais – 

asmeniniu gyvenimu, studijomis, neretai darbu ir t.t. Todėl svarbu gebėti siekti ne tik užsibrėžtų sportinių 

tikslų, bet ir planuoti visas asmeninio gyvenimo sritis, ieškant tarp jų dermės. Stichiškai karjerą pasiekti 

sudėtinga, todėl būtina ją planuoti ir valdyti. Karjeros valdymas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, 

žinių visuomenėje tampa ypač aktualus dėl darbo rinkos kaitos (Albrektaitė, 2007. p., 5). Sportininkui 

tenka dvigubas uždavinys, t.y. ne tik išsilaikyti nuolat tobulėjančioje darbo rinkoje, ypatingai jeigu 

profesinė veikla nesisieja su sporto sritimi, bet ir siekti maksimalių sportinių rezultatų. Kaip tik dėl 

ypatingai sunkiai derinamos situacijos sportininkai neretai pasirenka nedirbti kito darbo ir atsiduoda visas 

savo jėgas bei laiką sportui, ką ir įrodo teiginių analizė. 

3 pav. Sportinės karjeros ir darbo dermė (kategorija ir subkategorijos) 

  

Subkategorijų Darbas sporto srityje ir Darbas ne sporto srityje turinio raiška įrodo, kad tirtiems  

sportininkams pavyko suderinti sportinę veiklą su profesine veikla ir sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Subkategorija Sportavimas, nedirbant kito darbo išreiškiama tyrime dalyvavusių didelio meistriškumo 

sportininkų pozicija sportinės karjeros ir darbo dermės atžvilgiu. Informantai teigė, kad vienintelis jų 

darbas buvo sportas, jog uždirbamų pinigų iš šios srities užteko ir, kad tuo metu net negalvojo apie kitą 

profesinę veiklą, taip pat, pasak tiriamųjų, tam jie neturėjo laiko. 

 

Sportinė karjeros pereigos projektavimas / neprojektavimas 

Sportinė karjeros pereigos projektavimas / neprojektavimas kategorijos prasmė išreiškiama 

subkategorijomis (4 pav.): karjeros baigties suvokimas; karjeros savaiminė seka (neplanavimas); ateities 

planavimas baigus sportinę karjerą. 
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4 pav. Sportinė karjeros pereigos projektavimas / neprojektavimas (kategorija ir subkategorijos) 
 

Didelio meistriškumo sportininkų karjeros projektavimas prasmę įgyja tuomet, kai sportinė karjera 

nuo pat jos pradžios yra sąmoningai ir atsakingai planuojama, kai kryptingai ir nuosekliai projektuojamas 

kiekvienas karjeros etapas. Anot D. Augienės (2009), rinktis profesiją reikia racionaliai, sistemingai ir 

nepamirštant, kad atsitinka ir neplanuotų įvykių. Jos nuomone, racionalus profesijos pasirinkimas yra 

esminė ir svarbiausia karjeros projektavimo dalis, nes suklydus profesijos pasirinkimo etape karjeros 

planavimas nebus sėkmingas ir karjera bus planuojama toje profesinėje veikloje, kuri neatitinka 

prigimtinių žmogaus gabumų ar neturi paklausos darbo rinkoje. Tačiau šiandien ne visi didelio 

meistriškumo sportininkai geba tinkamai įvertinti savo veiklos galimybes ir sėkmingai projektuoti 

sportininko karjerą ir jos pereigą. 

Kategorija Karjeros pereigos projektavimas / neprojektavimas ir ją patvirtinančios subkategorijos 

rodo, kad didelio meistriškumo sportininkai suvokia tą faktą, kad sportinė karjera baigsis, ir galvoja apie 

savo ateitį, baigus sportinę karjerą, taip pat planuoja karjeros pereigos laikotarpį. Tiriamųjų atsakymų 

analizė išryškino ir šią kategoriją, paaiškinančią  subkategoriją Karjeros savaiminė seka (neplanuojama), 

kuri rodo, kad, karjerą baigę didelio meistriškumo sportininkai, negalvoja apie savo ateitį, pasitraukus iš 

sporto, ir neplanuoja karjeros pereigos laikotarpio. 

 

Sportinės karjeros baigties priežastys 

Sportinės karjeros baigties priežastys kategoriją apibendrina šios subkategorijos (5 pav.): amžius; 

traumos ir sveikatos problemos; finansinės problemos; šeimos planavimas; motyvacijos praradimas; 

kitos galimybės. 
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5 pav. Sportinės karjeros baigties priežastys (kategorija ir subkategorijos) 

 

Subategorijos Amžius teiginių turinys byloja apie sportininko amžiaus įtaką karjeros nutraukimui, 

Tiriamieji išreiškia savo būseną, teigdami, kaip sunku pasitraukti iš didžiojo sporto dėl to, kad nežinai, 

kas tavęs laukia ateityje. Dar sunkiau išgyventi šį periodą tuomet, kai sportininkai mato, kaip pasitraukia 

jų kolegos ir tai, kaip jie sunkiai išgyvena šį etapą. Subkategorija Traumos ir sveikatos problemos 

priverčia sportininką ilgam pasitraukti iš aktyvios sportinės veiklos. Net ir patiems geriausiems atletams, 

laikui bėgant, sunku varžytis su nuolat tobulėjančiais varžovais, ir tai neretai tampa staigia bei neplanuota 

karjeros nutraukimo priežastimi. J. Taylor ir B. C. Ogilvie, (2001) atlikti tyrimai rodo, kad net 14 – 32 % 

tirtų sportininkų metė sportą dėl traumų. Be to, sunkios traumos gali turėti ir psichologinių pasekmių, 

pavyzdžiui, baimė, nerimas, savivertės praradimas. Traumos turi pasekmių ir tada, kai sportininkai 

renkasi savo tolesnę karjerą. Fizinė negalia sukelia buvusiam sportininkui sunkumus įsidarbinti ne tik dėl 

fizinio neįgalumo, bet taip pat tampa ir daugelio psichologinių bei emocinių problemų priežastimi. 

Subkategorijos Šeimos planavimas turinį nusako sąvoka motinystė, rodanti, kad viena iš sportinės karjeros 

nutraukimo priežasčių yra didelio meistriškumo sportininkių apsisprendimas kurti šeimą. J. Taylor ir B. 

C. Ogilvie, (2001) šią priežastį nurodo, kaip nedažnai pasitaikančią. Tačiau, tikėtina, kad su amžiumi 

kinta sportininkų vertybės, išauga poreikis kurti šeimą. Subkategorijos Motyvacijos praradimas turinys 

reiškia, kad sportinę karjerą baigę didelio meistriškumo sportininkai, suvokia galimą motyvacijos sportui 

lygio žemėjimą karjeros eigoje. Subkategorija – motyvacijos praradimas parodo, kad sportininkas 

praranda ankščiau patirtą treniruočių, varžymosi ir aktyvios sportinės fizinės veiklos teikiamą džiaugsmą 

ir malonumą. Sportininkų motyvacijos mažėjimo priežastimi galimai tampa ir po patirtų traumų 

išgyvenamas ilgas reabilitacinis procesas. Subkategorijoje Finansinės problemos išryškėjo – finansiniai 

sunkumai, rodantys, kad viena iš profesionalios sportinės karjeros nutraukimo priežasčių gali būti 

nepakankamas uždarbis, gaunamas iš sportinės veiklos. Tikėtina, jog su šia problema dažniau susiduria 

nepopuliarių ir mažiau finansuojamų sporto šakų sportininkai. Subkategorijos Kitos galimybės turinys 

aiškiai atskleidžia dar vieną tyrimo metu paaiškėjusią sportinės karjeros nutraukimo priežastį, t. y., kai 

sportininkas gauną kito darbo pasiūlymą ir sąmoningai apsisprendžia jį priimti, ar ne, arba, kai  

sportininkui pateikiamas darbo pasiūlymas, išsaugojant galimybę toliau sportuoti (nors ir nebe 

profesionaliai). 

Laisvas pasirinkimas - tai dažnai ignoruojama sportinės karjeros nutraukimo priežastis, nors, anot J. 

Taylor ir B. C. Ogilvie, (2001) atliktų tyrimų išvadų, gana dažna ir labiausiai pageidaujama karjeros 

nutraukimo priežastis (nes ji visiškai kontroliuojama paties sportininko. 
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Psichologinė-moralinė pagalba. 

Psichologinė-moralinė pagalba kategoriją apibūdina šios subkategorijos (6 pav.): tėvai; 

vyras/žmona; draugai; sporto komanda/kolektyvas; niekas nepadėjo. 

6 pav. Psichologinė – moralinė pagalba, įveikiant karjeros baigties sunkumus (kategorija ir subkategorijos) 

 

Tyrime paaiškėjo, kad, baigdami sportinę karjerą, sportininkai dažnai patiria dramatiškus pokyčius 

asmeniniame ir socialiniame gyvenime (6 pav.). Kategoriją Psichologinė – moralinė pagalba konkretina 

subkategorija Tėvai. Sportinę karjerą baigę didelio meistriškumo sportininkai prisimena, kad pereigos 

laikotarpiu ir baigus aktyviai sportuoti, labiausiai padėjo ir palaikė jų tėvai. Kita minėtą kategoriją 

paaiškinanti subkategorija –Vyras / žmona – reiškia, kad baigus sportinę karjerą, atletus palaikė vyras 

arba žmona. Pokalbio turinio analizėje išaiškėjo subkategorijos Draugai ir Sporto komanda, kolektyvas – 

tai įrodo, kad didelio meistriškumo sportininkus, baigus aktyvią fizinę veiklą, palaikė draugai, komandos 

nariai ir kolektyvas. Analizuojant tyrimo dalyvių teiginių turinį, išryškėjo ir netikėta  didelio 

meistriškumo sportininkų išsakyta patirtis, jog jiems, pasitraukus iš didžiojo sporto, niekas nepadėjo. 

Apibendrinant didelio meistriškumo karjerą baigusių sportininkų atsakymus apie psichologinę – 

moralinę pagalbą įveikiant karjeros baigties problemas galima teigti, kad šį gyvenimo periodą padeda 

išgyventi artimiausi aplinkos žmonės, t. y.: tėvai; vyras arba žmona; draugai; komandos kolektyvas, 

tačiau yra ir tokių sportininkų, kuriems šį patiriamą dramatišką jų gyvenimo laikotarpį tenka išgyventi 

vieniems, nors pastarieji ir jautė poreikį, jog jiems kas nors padėtų. 

 

Sunkumai baigus sportinę karjerą 

Sunkumai baigus sportinę karjerą kategorijos turinį apibendrina šios subkategorijos (7 pav.): 

vidinio susitaikymo su situacija sunkumai; žalingi įpročiai; nedarbas; nežinomybė, ateities baimė. 
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7 pav. Sunkumai baigus sportinę karjerą (kategorija ir subkategorijos) 

 

Nesėkminga sportinės karjeros pabaiga gali būti labai pavojinga ir griaunanti. J. Taylor ir  

B. C. Ogilvie, (2001) atliktų tyrimų rezultatai paaiškina, kad apie trečdalis didelio meistriškumo 

sportininkų turi rimtų problemų, kai pasigenda socialinių sporto aspektų, netenka atitinkamo spaudimo ir 

finansų. Minėtų autorių pateikti duomenys rodo apie sportininkų polinkį piktnaudžiauti alkoholiu ir 

medikamentais,  nusikalstamą veiklą, ryškų nerimą, aštrią depresiją ir kitas emocines problemas. 

Manoma, kad šių problemų priežastis – per didelės gyvenimo investicijos į sportą ir per didelis 

pasiaukojimas sportui, mažiau dėmesio skiriant kitoms sritims.  

Analizuojant tyrimo dalyvių sunkumus, baigus sportinę karjerą, išryškėjo kategorija Sunkumai, 

baigus sportinę karjerą, kurią atspindi subkategorija Vidinio susitaikymo su situacija sunkumai, kurios 

turinyje didelio meistriškumo sportininkai išsako, kas buvo sunkiausia ir, su kokiais vidiniais sunkumais 

teko susidurti, baigus sportinę karjerą. Kita minėtą kategoriją paaiškinanti subkategorija yra Žalingi 

įpročiai, kurileidžia teigti, kad, tyrime dalyvavę ir jau karjerą baigę sportininkai, susiduria su žalingų 

įpročių problemomis. Subkategorijos Nedarbas turinyje akcentuojama, kad didelio meistriškumo 

sportininkai, baigę sportinę karjerą, patiria darbo neturėjimo ir negalėjimo jo susirasti sunkumais. 

Subkategorijoje Nežinomybė, ateities baimė išreiškiami didelio meistriškumo sportininkų sunkumai, 

baigus sportinę karjerą, susiję su ateities baimės ir nežinomybės to, kas bus ateityje, jausmu. 

Apibendrinat kokybinio tyrimo rezultatus, galima teigti, kad svarbiausia psichologinė problema, 

susijusi su sportininko karjeros pereiga, yra jo savivertė - sportininkai, baigę sportinę karjerą, dažniausiai 

nejaučia savo vertės, jie neturi progų dalyvauti sporte. Tačiau sportininkai, kurie, siekdami aukštų 

sportinių rezultatų, sugebėjo, daugiau ar mažiau, užsiimti ir kita darbine veikla, t. y., integruotis ir į kitas 

socialines erdves, karjeros pereigos laikotarpį išgyvena kur kas lengviau ir gali sėkmingai realizuoti savo 

tikslus su sportu nesusijusioje veikloje 

 

Išvados  
Teorinių įžvalgų pagrindu sportinę karjerą galima apibūdinti kaip daugiamatį fenomeną, kurio 

pažinimui reikalingi įvairių mokslų konstruojami karjeros pažinimo modeliai, teikiantys metodologinį 

pagrindimą projektuoti karjerą. 
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Šiuolaikinis socialinis gyvenimas, viena vertus, teikia daugybę galimybių didelio meistriškumo 

sportininko asmenybės saviraiškai, kita vertus, įpareigoja kiekvieną atletą atsakingai planuoti savo 

sportinę karjerą. Nuo to kaip savo karjerą projektuoja sportininkas, kokią vietą jame skiria profesinei 

veiklai ir išsilavinimui, didele dalimi priklauso ir sportinės karjeros pereigos etapo raidos kokybė. 

Didelio meistriškumo sportininko, kaip subjekto, adaptacija baigus aktyviai sportuoti, pasižymi 

individualumu ir specifiškumu, ir yra tiesiogiai priklausoma nuo psichologinės – moralinės pagalbos, 

kurios sulaukiama / nesulaukiama reikiamu momentu, įveikiant karjeros baigties sunkumus. Kokybinio 

tyrimo rezultatai patvirtina tai, kad vidinis susitaikymas su situacija, nežinomybė ir ateities baimė 

dominuoja, pasitraukus iš aktyvios fizinės veiklos. 

Karjerą baigę didelio meistriškumo sportininkai, įveikiant sportinės karjeros baigtį, dažnai patiria  

tokius sunkumus: susitaikymo su situacija išgyvenimai, žalingų įpročių problema, nedarbas, nežinomybė 

ir ateities baimė. Psichologinės – moralinės pagalbos sulaukia iš: tėvų, vyro / žmonos, draugų, sporto 

komandos, kolektyvo; dalis atletų pagalbos nesulaukia. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visi tyrime dalyvavę didelio meistriškumo sportininkai yra įgiję 

aukštąjį ir / ar universitetinį išsilavinimą, ar turi kitos profesinės patirties. Galbūt dėl šių priežasčių ne visi 

atletai pajėgia atrasti pusiausvyrą tarp savo siekių, išsikeltų tikslų ir egzistuojančios rinkos pasiūlos bei 

realių galimybių, planuojant profesinę ateitį po pasitraukimo iš aktyvios sportinės veiklos. 
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HIGHLY SKILLED ATHLETES CAREER CONSTRUCT AND ITS MULTIDIMENSIONAL 

RESOLUTION 

 

Summary 

 

Sport is an important social phenomena, which has an influence on the main society life spheres: relationship 

between people, working activities, public relations, it also form a fashion, ethnic values, people’s lifestyle. K. 

Kardelis and F. Motiejunas (1995), N. B. Stambulova (1999), J. Taylor and B. C. Ogilvie (2001) and many other 

authors tried to determine decisive problematic periods of sporting career and its termination. An athlete’s career is 

shorter than other professional careers, because many athletes finish their professional activity voluntarily or forced 

by various circumstances, before reaching age of 40. The researchers claim that the most noticeable athletic career 

stage which mainly causes anxiety to the athlete is its termination (Taylor and Ogilvie, 2001). The research object is 

highly skilled athletes’ career features. The research aim is to analyse career features of highly skilled athletes 

envisaging its multidimensional resolution. The goals of the research: 1. To do scientific literature theoretical 

perceptivity on multidimensional problem aspects and to give generalized conclusions. 2. To analyse features of 

highly skilled athletes career development. The research methods: In order to find out the designing possibilities of 

highly skilled athletes qualitative (questionaire or semi-structured interview of those who have finished sport career 

and those who are highly skilled) research method was chosen. The main findings. Adaptation processes are the 

most analysed as well as elements which have influence on sport achievements. But the matter of designing sport 

career like the all sport career period lasting is not enough analysed. The dominating  causes of choosing sport 

career of highly skilled athletes: encouragement of their teachers and parents; less common causes are chance; the 

populiarity of sport and athlete’s authority. The part of athletes stated that sport career is lasting not for the whole 

life. They also said that they were planning their future after resigning from the big sport. Therefore among 

researchers were such athletes who stated that they were not planning their future and being at the top of their sport 

career they did not think about its end. The reasons of highly skilled athletes career termination: the old age (as for 

an athlete), traumas or health problems, family planning, the loss of motivation to do sport, financial problems and 

acceptance of another possibilities.  

Keywords: highly skilled athletes, career, career transition, career construct, multidimensional resolution. 
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SOCIALINĖS MEDIJOS UŽSIENIO KALBOS MOKYMO/SI PROCESE 
 

Laima Kuprienė 
Klaipėdos universitetas 

 

Anotacija. Straipsnyje aptariamos socialinių medijų ypatybės bei pateikiamos jų taikymo galimybės užsienio 

kalbos paskaitose. Pasirinkti tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, turinio analizė, apklausa. Tyrimo 

rezultatai pateikiami analizuojant ir lyginant aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų apklausos rezultatus. 

Tyrimo pagalba aiškinamasi, kodėl studentai yra labiau linkę naująsias medijas pritaikyti studijų procese, t.y. būti 

ne tik pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs medijų vartotojai, o dėstytojai, priešingai, žinodami naujų medijų teikiamas 

galimybes, suprasdami ir pritardami jų reikalingumui, vengia diegti šias naujoves studijų procese. 

Pagrindiniai žodžiai: socialinės medijos, inovatyvūs mokymo metodai, užsienio kalbos mokymas. 

 
Įvadas 

Informacijos ir sparčiai besivystančių technologijų amžiuje vis daugiau žmonių tampa tinklinės 

struktūros internete dalimi. Dauguma gyvenimiškų procesų ir patirčių keliasi į virtualią erdvę – 

pradedant knygų skaitymu ir baigiant idėjų realizavimu. Vis dar negalima tiksliai pasakyti, ar 

intensyvi socialinių medijų plėtra vyksta dėl modernių technologinių sprendimų ir žmonių 

savirealizacijos poreikio, ar visgi nauji tinklai, naujai besikuriančios bendruomenės sugeba pačios 

įtraukti naujus vartotojus, kurti palankesnes sąlygas komunikacijos procesui, padėti rasti naujus 

technologinius sprendimus. C. Stoll‘as (1995)
 
savo knygoje „Interneto dykuma“ teigia, kad žmogus 

nėra pajėgus išlikti technologijų pasaulyje toks, koks buvo anksčiau. Medija, kurios pagalba 

komunikuojama, keičia žmogaus minčių konstravimą, jų formuluotes, bendravimo būdą. Žmogus 

mano, kad valdo kompiuterį, kuria jam programas, diegia naujoves, tačiau net nenujaučia, kad 

kompiuteris perprogramuoja jį patį, keičia bendravimo ypatumus, organizuoja jo laisvalaikį ir pan. 

2006 metais žurnalas TIME metų žmogumi išrinko beasmenį „Tu“, t.y. bet kurį žmogų sėdintį 

pasirinktoje pasaulio vietoje prieš kompiuterį ir naršantį internete. Kritikas L. Grossmann‘as retoriškai 

klausė, kas yra šis „Tu“? Anot jo, „Tu“ – tai žmogus, kuris po ilgos darbo dienos sėdi prieš kompiuterį, 

nežiūri televizijos, o pats kuria filmą apie savo gyvūno nuotykius, savo tinklaraštyje aprašo savo 

būseną ar kepsnį gretimoje kavinėje. Tai asmuo, laikantis pasaulinės žiniasklaidos vadeles, kuriantis 

skaitmeninę demokratiją, kuriantis ir skleidžiantis informaciją be užmokesčio (plg. Grossmann, 2006). 

Ir šis „Tu“ įvardintas asmuo ieško virtualioje erdvėje kitų „Tu“, bendrauja, jungiasi į organizacijas, 

dalijasi informacija, organizuoja įvairias akcijas, žaidžia, generuoja idėjas, t.y. technologijų pagalba jis 

iš dalies perkelia savo gyvenimą į virtualią erdvę. 

Tyrimo problema ir aktualumas. Virtuali komunikacija yra naujas socialinis reiškinys. 

Virtualios medijos prieš keletą dešimtmečių vienijo vos kelis šimtus tūkstančių vartotojų. Šiandien 

virtualioje erdvėje socialiniais tinklais naudojasi keli milijardai žmonių. Socialinės medijos 

mokslininkų dėmesio sulaukė nuo pat šio reiškinio atsiradimo pradžios. Sociologai, psichologai, 

kalbininkai, informatikai, ekonomistai bandė šį reiškinį analizuoti, remdamiesi savo sričių teorijomis, 

vykdydami tarpdisciplininius tyrimus. Tačiau vieningos teorijos, apimančios visus segmentus vis dar 

nėra. Lietuvos tyrėjų dėmesio sulaukia pavieniai, gana siauri virtualaus bendravimo ir socialinių medijų 

taikymo aspektai: elektroninės kalbos ypatumai (Ryklienė, 2000), virtualios bendruomenės išraiškos 

(Drevel, 2009), socialinė tinklaveika (Rutkauskienė, Gudonienė, 2010), tapatybės kūrimas (Savicka, 

2011), politinė komunikacija socialiniuose tinkluose (Šuminas, 2009), ekonominiai privalumai 

(Urniežiūtė, 2014). Medijų taikymas užsienio kalbos mokymo/si procese dažniausiai yra minimas 

tiriant inovatyvius mokymo metodus, kalbant apie tradicinių ir naujųjų metodų derinimą arba 

analizuojant kompiuterinių technologijų taikymą mokant užsienio kalbos (Žegunienė ir kt., 2014, 

Jankauskienė ir kt. 2013, Leonavičienė, Salienė, 2013). Tačiau kaip atskiras objektas, socialinės 

medijos mokymosi procese nėra dažnas reiškinys Lietuvos mokslininkų darbuose.  

Tyrimo problema išreiškiama šiuo probleminiu klausimu – kodėl socialinės medijos nėra 

taikomos užsienio kalbos mokymo/si procese, kodėl ši priemonė, būdama ypač populiari ir patraukli 

kasdienėje veikloje (ir privačioje, ir viešoje), nėra vertinama kaip efektyvi mokymo/si priemonė.    

Tyrimo objektas – socialinių medijų naudojamas užsienio kalbos mokymo/si procese.  

Tyrimo tikslas – nustatyti socialinių medijų naudojimo galimybes užsienio kalbos mokymo/si 

procese. 

Kelti tyrimo uždaviniai: 

 pateikti socialinės medijos požymius ir medijų naudojimosi mokymo/si procese ypatumus , 
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 išanalizuoti studentų požiūrį į mokymąsi, pasitelkiant socialines medijas, 

 atskleisti dėstytojų požiūrį į socialinių medijų panaudojimą mokant užsienio kalbos. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė bei apibendrinimas, turinio analizė, apklausa.  

 

Socialinės medijos: samprata, ypatumai ir galimybės 

Socialinės medijos atsirado XX a. 9-ajame dešimtmetyje. Nors šis reiškinys yra aktyviai 

analizuojamas, tačiau nesutariama, kas yra socialinės medijos, vis dar nėra, socialinių medijų 

klasifikacija vis papildoma naujais komponentais. Vieningai sutariama dėl vieno iš svarbiausių šių 

medijų požymio – interaktyvumo. Socialinės medijos yra kuriamos visų jų vartotojų, t.y. 

informacijos turinys priklauso ne nuo vienintelio informacijos skleidėjo (kaip yra tradicinėse 

medijose). Turinys gali būti kuriamas daugiaformatis, t.y. viename pranešime atsiranda galimybė 

pateikti tekstinio, vaizdinio ir garsinio elementų junginį, aktyvias nuorodas į pirminius šaltinius.  

Socialinėmis medijomis galima vadinti asmeninius tinklaraščius, enciklopediją „Wikipedija“, 

socialinius tinklus „LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“ ir pan. Šiose medijose dažnai egzistuoja 

atskiros bendruomenės, kurių nariai dalinasi juos dominančia medžiaga.  

Yra skaičiuojama apie 200 socialinių medijų apibrėžimų:  

 „Socialinės medijos yra informacijos demokratizacija, transformuojanti žmones iš turinio 

skaitytojų į turinio leidėjus. Tai perėjimas iš žinių transliavimo mechanizmo „vienas -visiems“ į 

„daugelis-daugeliui“ modelį, skatinant pokalbį tarp autoriaus ir skaitytojų“ (Solis, 2010). 

 „Socialinė medija – tai internete esanti informacija, sukurta žmonių, naudojančių tokias 

technologijas, kurios lengvai prieinamos ir leidžia nesudėtingai publikuoti informaciją“ (Dailey, 

2009). 

„Socialinė medija – interneto šaltiniai, kuriuos žmonės naudoja kaip sekamą turinį: vaizdo 

įrašai, nuotraukos, vaizdai, tekstas, idėjos, nuomonės, humoras, žinios etc.“ (Drury, 2008, p. 275). 

 „Socialinė medija yra priemonė, padedanti žmonėms tarpusavyje keistis informacija 

skaitmeninėje erdvėje“ (Garnytė, Perez, 2009, p. 43). 

Taigi, galima teigti, kad socialinė medija suprantama kaip tam tikra platforma, skirta 

bendravimui, bendradarbiavimui ir įvairaus turinio informacijos kūrybai bei jos viešinimui. Kaip 

matyti, socialinių medijų apibrėžimai išskiria tris pagrindinius socialinių medijų bruožus: vartotojus 

(skaitytojus-kūrėjus), informacijos turinį (kuriamą skaitytojų čia ir dabar) bei technologijų 

panaudojimą. Lyginant su tradicinėmis medijomis, matomas pagrindinis skirtumas – žmonės gali 

dalyvauti komunikacijos procese ne tik kaip informacijos gavėjai, bet ir kaip jos kūrėjai ir siuntėjai. 

Atsiranda galimybė ne tik klausyti, stebėti ir/ar skaityti, bet ir komentuoti, papildyti informaciją, 

skleisti savo žinias, idėjas ir patirtį. 

P. Dailey‘us (2009) išskiria keturis pagrindinius socialinių medijų požymius:  

a) autentiškumas (galimybė bendrauti, skelbti autentiškas žinutes);  

b) operatyvumas (galimybė ne tik skelbti informaciją, bet ir komentuoti ją tuoj pat po 

įvykio bet kuriuo paros metu);  

c) skaidrumas (galimybė skelbti kitokią nuomonę, pateikti patikslintas faktų versijas, 

patikrintais faktais paneigti melą); 

d) bendruomeniškumas (patikima, patraukli ir interaktyvi aplinka, skirta skleisti savo 

informaciją įvairiais formatais bei stebėti ir komentuoti kitų siunčiamas žinutes; galimybė 

bendrauti, plėsti socialinius ryšius). 

Panašius požymius išskiria ir A. Mayfield‘as (2008): 

a) dalyvavimas (galimybė pateikti informaciją ir ją komentuoti, t.y. sulaukti grįžtamojo 

ryšio, panaikinamas ryšys tarp medijos ir auditorijos, kiekvienas monologas gali tapti 

dialogu); 

b) atvirumas/prieinamumas (atvira prieiga visiems norintiems ir besidomintiems 

diskutuojama tema, galimybė dalintis informacija; galimybė vienu metu būti keliose 

vietose); 

c) pokalbis (dvikryptis bendravimas, keičiamasi klausytojo ir kalbėtojo vaidmenimis);  

d) bendruomenė (galimybė greičiau ir lengviau susiburti į bendruomenę nei įprastomis 

sąlygomis);  

e) suderinamumas (ryšių užmezgimas su kitais šaltiniais, žmonėmis; hipertekstualumas).  

Kaip matyti, abu autoriai pateikia panašius socialinės medijos požymius: bendravimą, atvirą 

prieigą, aktyvų dalyvavimą. Socialinė medija pateikia žmonėms galimybių ne tik komunikuoti 

tarpusavyje tam tikromis temomis, bet ir dalintis idėjomis bei turiniu, burtis į grupes. Čia galima ne 
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tik tekstinės informacijos sklaida, bet ir vaizdinės (t.y. nuotraukos ir filmuoti vaizdai), garsinės 

(muzikos įrašai), pramoginės (žaidimai)  informacijos dalinimasis. Įvairių veiklų vykdymui yra 

kuriami įvairūs portalai, forumai, bendruomenės, grupės, blogai ir pan. Įvertinus socialinei medijai 

būdingus požymius, galima nustatyti ir jų panaudojimo užsienio kalbos mokymo procese principus 

bei galimybes. Virtualioje erdvėje pasirinktoje platformoje besimokantys užsienio kalbos galėtų kurti 

ir skelbti informaciją, skaityti, vertinti ir komentuoti kolegų pasisakymus, papildyti jų pranešimus. 

Pasirinkta veikla galėtų būti vykdoma ne tik paskaitų metu, bet ir pasirinktu paskaitų dalyvių laiku. 

Studentas ir/ar dėstytojas nebūtų ribojamas ir konkrečios vietos (auditorijos) faktoriumi. Socialinė 

medija galėtų tapti ta platforma, kurioje studentai ne tik dalintųsi paskaitų medžiaga, bet ir kauptų 

savarankiškai surinktą įvairiaformatę informaciją ar šaltinių nuorodas nagrinėjamomis temomis.  

Užsienio internetiniuose puslapiuose galima rasti nemažai leidyklų svetainių, mokytojų ar 

organizacijų puslapių, kuriuose būtų galima mokytis užsienio kalbos arba rasti nuorodas į panašaus 

turinio puslapius. Čia dažnai randamas skyrius „Forumas“, kur vartotojai gali diskutuoti apie mokymo/si 

priemones, jų panaudojimo būdus, užduočių įvairovę bei burtis į grupes ir virtualiuose susitikimuose 

kartu mokytis užsienio kalbos. Lietuviškų puslapių, skirtų užsienio kalbos mokymuisi įvairiais 

lygmenimis, nėra arba jie nepilni, t.y. neatnaujinami įrašai, informacija pateikta eklektiškai arba 

pateikiama tik mokamų kalbos kursų reklama. Aukštosiose mokyklose veikia „Moodle“ sistema, tačiau ji 

neatskleidžia tiek daug kalbos mokymo/si galimybių, kiek būtų galima rasti socialinėse medijose.  

Kaip teigia V.Leonavičienė ir V.Salienė, kalbų mokymasis yra aktyvus įgūdžių kūrimo procesas, 

kuris turėtų būti nepertraukiamas. Suvokiant, kad kalbos mokymui svarbios yra ne tiek teorijos, bet pati 

kalbinė aplinka, dėstytojas turėtų stengtis pateikti kuo daugiau galimybių, nuorodų, kaip studentui girdėti 

ir mokytis ne tik vadovėlinių tiesų, bet ir gimtakalbių vartojamos kalbos ypatumų. Tokias galimybes 

suteikia ne tik garso ar vaizdo įrašai, pateikiami kartu su pasirinktu vadovėliu, bet ir socialinės medijos, 

t.y. laikraščių ar žurnalų internetinės svetainės, internetiniai klubai, įmonių ar organizacijų puslapiai, 

forumai, filmai, jų ištraukos ir pan.  

Užsienio kalbos mokymo/si procese dėmesys turi būti skiriamas keturių gebėjimų ugdymui, t.y. 

kalbėjimui, klausymui, rašymui ir skaitymui. Socialinių medijų ypatumai (atvirumas, operatyvumas, 

prieinamumas, bendruomeniškumas ir pan.) leidžia dėstytojui parinkti tinkamo kalbos mokymo lygio 

medžiagą, o studentui pasirinkti jį dominančias temas ir veiklas, nenutolstant nuo paskaitose nagrinėjamų 

klausimų. Dėstytojas lengviau galėtų taikyti individualizuotą mokymą mišraus studentų mokėjimo lygio 

grupėse. Socialinės medijos galėtų tapti ne tik medžiagos šaltiniu, bet ir atsiskaitymų organizavimo 

platforma. Egzistuoja galimybė sukurti virtualią klasę, grupės klubą ar tinklaraštį, kur būtų galima skelbti 

įvairaus formato (rašytinę, garsinę, vaizdinę) medžiagą, kurią matytų ir/ar girdėtų bei galėtų vertinti ne tik 

dėstytojas, bet ir kartu besimokantys asmenys.  

Įvertinus socialinių medijų savybes ir jų panaudojimo galimybes, kyla klausimas, kodėl retas 

dėstytojas naudoja šias priemones paskaitose. TNS interneto vartotojų apklausos duomenimis, beveik 

visi 15-30 m. apklaustieji yra aktyvūs interneto vartotojai (15-19 metų – 99 , 20-29 metų – 98). 

Šiuo metu interneto vartotojai kasdien naudojasi mažiausiai 2 socialiniais tinklais ar platformomis. 

Žiniasklaidos tyrimų apžvalgos rengėjai teigia, kad 2013 metais „Facebook“ tinklu Lietuvoje naudojasi 

apie 68 proc. žmonių (46 proc. įsijungia kasdien). 77 proc. naudojasi Youtube (kasdien 34 proc.). Nuo 

lyderių atsilieka „Google+“ tinklas, kuris turi apie 27 proc. vartotojų. Vis dar stebimas ir aktyvus 

tinklaraščių kūrimas. Apžvalgos rengėjai skirsto interneto vartotojų poreikius į 4 sritis: bendravimą, 

pramogavimą, informacijos gavimą ir valdymą bei administravimą.  Informaciją didžiausia dalis 

interneto vartotojų susirenka, naudodamiesi paieškos sistemomis, skaitydami internetinius spaudos 

leidinius bei komentarus naujienų portaluose, forumuose, tinklaraščiuose.  

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad studentai yra aktyvūs socialinių medijų vartotojai, t.y. 

žino socialinių medijų galimybes ir moka jomis dirbti. Jiems yra patraukli veikla virtualioje erdvėje, 

todėl galima būtų daryti prielaidą, kad jiems būtų patrauklu studijuoti, gilinti žinias, atlikti tam tikras 

užduotis socialinių medijų pagalba.  

 

Tyrimo metodika 

Siekiant išanalizuoti studentų ir dėstytojų požiūrį į socialinių medijų panaudojimą užsienio kalbos 

mokymo/si procese buvo atlikta anoniminė anketinė apklausa. Sudarytos dvi 15 klausimų anketos dviem 

tikslinėms grupėms: studentams ir dėstytojams. Pateikti buvo ir uždari, ir atviri klausimai. Anketos 

sudarytos straipsnio autorės. Studentų apklausa atlikta 2014 metų rugsėjo-spalio mėnesiais 4 Lietuvos 

aukštojo mokslo institucijose. Apklausoje dalyvavo 229 pirmojo ir antrojo kurso studentai, kuriems 

užsienio kalba yra bendrojo lavinimo dalykas. Klausimyną dėstytojams atsakė 64 užsienio kalbos 
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specialistės iš 8 Lietuvos aukštojo mokslo institucijų. Kadangi dalis klausimų buvo diagnostiniai, t.y. 

buvo stengiamasi išsiaiškinti, ką respondentai žino apie socialines medijas, medijinį raštingumą, elgesio 

taisykles virtualioje erdvėje, straipsnyje pateikiami tik tų klausimų atsakymai, kurie tiesiogiai susiję su 

analizuojama tema. 

 

Studentų požiūris į socialinių medijų taikymą mokymo procese 

Apklausti studentai galėjo įvardinti dvi socialines medijas, kuriomis jie naudojasi ne rečiau kaip 3 

kartus per savaitę.  

 

 
 

1 pav. Populiariausios studentų naudojamos medijos 

 

Gauti rezultatai nedaug skyrėsi nuo bendrų tendencijų, pateikiamų Žiniasklaidos tyrimų apžvalgoje. 

Visi apklaustieji laiką leidžia „Facebook“ tinkle, 85 proc. – „Youtube“ kanale, 32 proc. – „Google+“. 13 

proc. pasidairo „Wikipedia“ enciklopedijoje. Taip pat buvo paminėta turinio dalijimosi svetainė „Flikr“, 

rusakalbis bendravimo tinklas „vk“, tėvų klubas „supermama.lt“ ir kt. Visgi šis klausimas parodė, kad 

studentai socialinę mediją suvokia siauresniąja prasme, t.y. socialinę mediją tapatina su socialiniu tinklu 

Informaciniai portalai, pilnatekstės duomenų bazės  tebuvo paminėti 5 anketose. 

Studentai virtualioje erdvėje dažniausiai leidžia laisvalaikį. 

 

92 

82 

63 

36 

23 

Bendrauja su draugais

Ieško tekstinės informacijos

Dalijasi informacija

Ieško garso ir/ar vaizdo informacijos

Sėdi ir "goglina"

proc.

 
 

2 pav. Studentų veikla internete 

 
Dauguma respondentų, įvardindami dvi dažniausias veiklas internete, teigė socialinių medijų 

pagalba bendraujantys su draugais ir pažįstamais (92 proc.), ieškantys tekstinės informacijos (82 proc.). 

Daugiau nei pusė apklaustųjų (63 proc.) patys skelbia informaciją arba dalinasi naudingomis nuorodomis. 

Kiek mažiau ieško tam tikros garsinės ir/ar vaizdinės informacijos (36 proc.). Beveik ketvirtadalis 

atsakiusiųjų studentų savo veiklą įvardino „sėdžiu ir goglinu“ (23 proc.). Studijų ir/ ar mokymosi  

procesas paminėtas nebuvo. 

Studentai buvo paklausti, ar kalbų studijų procese (ieškodami informacijos, atliekant užduotis ir 

pan.) naudojasi internetu. 
 

 
 

3 pav. Interneto naudojimo dažnumas 

 
64 proc. studentų pasirinko variantą  „dažnai“, „kartais“ – 30 proc. Internetu nesinaudoja vos 6 

proc. Pastarieji du klausimai parodė tam tikrą prieštaravimą. Studentai paskaitoms ruošiasi, pasitelkdami 
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naująsias technologijas, tačiau patys savo veiklą virtualioje erdvėje labiau suvokia ir vertina kaip 

laisvalaikio leidimą, pramogavimą.  

Anketoje buvo siekiama išsiaiškinti, ar studentai užsienio kalbą aktyviai vartoja tik užsienio kalbos 

paskaitose, ar jie yra linkę skaityti, ieškoti informacijos, skelbti informaciją studijuojama užsienio kalba.  

 

 
 

4 pav. Užsienio kalbos žinių panaudojimas internete 

 
Dauguma studentų – 83 proc. – dažnai skaito ir/ar ieško reikalingos informacijos studijuojama 

užsienio kalba, kartais  – 13 proc. 4 proc. apklaustųjų virtualioje erdvėje skaito ir/ar skelbia informaciją 

tik lietuvių kalba. Šis atsakymas parodė, kad studentams užsienio kalba nėra tik užsienio kalbų paskaitų 

objektas, bet ir aktyviai vartojama priemonė kasdienėje veikloje. Jie mielai žiūri filmus, klausosi muzikos, 

knygų įrašų, skaito informacinių portalų informaciją ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalba. 

Paklausus, ar studentai dažnai sulaukia tiksliai suformuluotų užduočių, kuriose yra konkrečiai 

nurodoma viena iš socialinių medijų ir joje esamo turinio panaudojimo/analizavimo būdas, dauguma 

respondentų pateikė neigiamą atsakymą. 

 

 
 

5 pav. Užduočių, susijusių su naujosiomis medijomis, pateikimo dažnumas 

 
Tik 15 proc. respondentų nurodė atsakymą „dažnai“,  „kartais“ – 13 proc. Beveik trys ketvirtadaliai 

atsakiusiųjų  (72 proc.) teigė, kad tokių užduočių nebūna. Studentų teigimu, dėstytojai dažniausiai 

pateikia teksto analizavimo, santraukos ar esė nurodyta tema rašymo, referato rašymo užduotis, tačiau 

rekomenduojamų šaltinių (t.y. socialinių medijų) nenurodo. Vaizdinės ar garsinės medžiagos analizės ar 

kūrybinių užduočių, susietų su socialinės medijos panaudojimu, studentai taip pat nesulaukia. Čia 

atsiveria erdvė dėstytojo kūrybiškumui ir užduočių individualizavimui. Užuot nuolatos įspėdami 

studentus apie niekinės informacijos egzistavimą internete, reikėtų juos nukreipti į pilnatekstes virtualias 

bibliotekas, išmokyti pasinaudoti informacija, cituoti ją ir pan.  

Tyrimas parodė, kad studentai savarankiškai bando ieškoti informacijos internete. 

 

 
 

6 pav. Studentų naudojami informacijos šaltiniai virtualioje erdvėje 

 
Patys studentai informacijos užsienio kalbos studijoms dažniausiai ieško internetiniuose žodynuose 

ir žinynuose – 43 proc., užsienio kalba skelbiamuose asmeniniuose tinklaraščiuose – 22 proc., internete 

ieško pilnateksčių  knygų, straipsnių – 15 proc., klausia draugų užsienyje – 16 proc., ieško vaizdo ir/ar 

garso įrašų – 19 proc. Studentai nepaminėjo dalykinių svetainių, specializuotų puslapių (leidyklų, 

specialistų virtualių bendruomenių ir pan.). Galima daryti prielaidą, kad dėstytojai savo dalyko 
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pagrindinės ir papildomos literatūros sąrašuose pateikia tik spausdintus šaltinius, o naujųjų medijų į 

studentams rekomenduojamos literatūros sąrašus neįtraukia. 

Visgi studentai norėtų socialines medijas naudoti ne tik pramogoms, bet ir mokymosi procese.  

 

 
 

7 pav. Studentų nuomonė apie socialines medijas mokymosi procese 

 

Daugiau nei pusė (69 proc.) studentų nurodė, kad jiems būtų patrauklu atsiskaityti žodžiu ir/ar ne 

tik auditorijoje, bet ir įkelti garso ir/ar vaizdo įrašus į tam tikrą puslapį internete, kurti tinklaraštį 

(dienoraštį) užsienio kalba, rašyti esė, rašinius, pateikti surinktą medžiagą, komentuoti bendramokslių 

publikuojamus informacinius pranešimus ir pan. 64 proc. respondentų siūlytų dalį darbų pateikti ir/ar 

informacijos ieškoti, pasitelkiant „Facebook“ uždarą grupę. 34 proc. apklaustųjų mano, kad studijas 

paįvairintų grupės kuriamas tinklaraštis, 70 proc. – „Youtube“ kanalas, 13 proc. – internetiniai žaidimai, 

12 proc. – virtualios bendruomenės kūrimas ir pan. Atsakymai parodė, kad studentai nori mokytis, 

naudodami inovatyvius mokymosi metodus, tačiau galima įžvelgti ir norą nedalyvauti paskaitose, studijas 

derinti su kitomis veiklomis.  

Taigi, kaip parodė studentų nuomonės tyrimas, besimokantys užsienio kalbos mielai kalbos studijų 

procese naudotų ne tik įprastus informacinius portalus ar paieškos sistemas, bet ir socialines medijas, 

kurių pagalba būtų galima kurti ir dalintis daugiaformačiu turiniu. 

 

Dėstytojų požiūris į socialinių medijų taikymą mokymo procese 

Apklausti dėstytojai taip pat galėjo įvardinti dvi socialines medijas, kuriomis jie naudojasi ne rečiau 

kaip 3 kartus per savaitę.  
 

 
 

8 pav. Populiariausios dėstytojų naudojamos medijos 

 

Rezultatai skyrėsi nuo studentų atsakymų. 73 proc. naudojasi „Facebook“, 62 proc. – „Youtube“, 

13 proc. – „Google+“. Taip pat kas trečias apklaustasis paminėjo www.britishcouncil.org ir 

www.goethe.de puslapius, skirtus anglų ir vokiečių kalbų mokymui/si bei kultūrų pažinimui.   

Kaip ir studentų, taip ir dėstytojų buvo klausiama, kokia veikla jie užsiima virtualioje erdvėje.  

 

 
 

9 pav. Dėstytojų veikla internete 

 
Dėstytojai socialines medijas įvardina kaip bendravimo priemonę (73 proc.), reikalingos tekstinės 

medžiagos šaltinį (90 proc.). Trečdalis respondentų skelbia medijų pagalba savo kuriamą turinį  (32 

http://www.britishcouncil.org/
http://www.goethe.de/
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proc.), mažiau nei penktadalis ieško garsinės ir vaizdinės informacijos (16 proc.). Dėstytojai, skirtingai 

nei studentai, savo veiklą internete įvardino tiksliau. Visose anketose buvo rasti konkrečios veiklos 

apibūdinimai. 

Netikėtų rezultatų pateikė atsakymai į klausimą, ar dėstytojai skaito/rašo/ieško informacijos, 

nesusijusios su darbine veikla, ta užsienio kalba, kurios moko kitus.  

 

 
 

10 pav. Dėstytojų užsienio kalbos žinių panaudojimas internete 

 
Atsakymą „dažnai“ pateikė daugiau nei pusė apklaustųjų – 63 proc., kartais – 9 proc. Internete rašo 

ir skaito tik lietuviškai – 28 proc. Visgi buvo tikėtasi mažesnės apklaustųjų dalies, nenaudojančių užsienio 

kalbos virtualioje erdvėje. Palyginus rezultatus su studentų klausimo atsakymais, galima teigti, kad 

studentai dažniau komunikuoja, ieško informacijos, skleidžia ją užsienio kalba nei tikrieji šios srities 

specialistai. Tai leidžia daryti prielaidas, kad dėstytojai nėra aktyvūs socialinių medijų vartotojai, ir jų 

veikla virtualioje erdvėje yra tik lietuviškos informacijos skaitymas ir pagrindinių funkcijų atlikimas.  

Rengdamiesi paskaitoms dėstytojai dažnai ieško informacijos socialinėse medijose.  

 

 
 

11 pav. Interneto naudojimo dažnumas (dėstytojų požiūris) 

 
Net 84 proc. apklaustųjų ieško informacijos teorinėms medžiagos pateiktims, pratyboms, rengdami 

savarankiško darbo užduotis. Atsakymą „kartais“ pateikė 14 proc., socialinėmis medijomis nesinaudoja 2 

proc. Toks rezultatas galėtų paaiškinti ir aukščiau esantį rezultatą. Dėstytojai internete mažiau laiko 

leidžia pramogoms, įvairiems žaidimams ir veikloms, nesusijusioms su jų darbu ir bendravimu su 

draugais ir pažįstamais. 

Dėstytojai, kaip ir studentai, paminėjo po tris svarbiausius informacijos kalbų studijoms šaltinius.  

 

 
 

12 pav. Dėstytojų naudojami informacijos šaltiniai virtualioje erdvėje 

 
Dažniausiai buvo įvardijami internetiniai žodynai ir žinynai – 86 proc. Kiek mažiau paminėjo 

užsienio kalba kuriamus asmeninius tinklaraščius – 13 proc., pilnatekstes knygas ir straipsnius – 22 proc. 

Trečdalis ieško vaizdo ir/ar garso įrašų (32 proc.), naudoja vadovėlių leidyklų puslapiuose esančią 

papildomą medžiagą (37 proc.), naršo užsienio švietimo įstaigų ir/ar organizacijų puslapiuose (29 proc.). 

Pastebima tendencija, kad dėstytojai aktyviai naudojasi socialinėmis medijomis patys ruošdamiesi 

paskaitoms, tačiau studentai teigia, kad šių priemonių nepateikia literatūros sąrašuose, nerekomenduoja jų 

naudoti kalbų studijose.  
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Susiedami savo dėstomą dalyką su naujosiomis medijomis, dėstytojai kartu ugdytų ne tik kalbinę 

kompetenciją, bet ir studentų medijinį raštingumą, t.y. mokytų studentus kurti, suprasti, analizuoti ir 

vertinti įvairių medijų turinį. Dėl to nenukentėtų ir kiti užsienio kalbos paskaitų metu ugdomi gebėjimai – 

klausymas, rašymas, skaitymas ir kalbėjimas.  

 

48

23

13

80

Klausymas

Rašymas

Kalbėjimas

Skaitymas

proc.

 
 

13 pav. Kalbinių gebėjimų ugdymo galimybės virtualioje erdvėje 

 
Anot apklaustųjų, socialinės medijos daug galimybių suteikia ugdyti klausymo gebėjimus  –  48 

proc., rašymo – 23 proc., kalbėjimo – 13 proc. Palankiausiai medijas įvertino skaitymo gebėjimų ugdymo 

kontekste  – 80 proc.  

Gana palankiai vertinantys ir socialinių medijų reikšmę suvokiantys dėstytojai studentams 

užduočių, kuriose konkrečiai yra nurodoma socialinė medija ir joje esamo turinio 

panaudojimo/analizavimo būdas,  dažniausiai nepateikia. 

 

 
 

14 pav. Užduočių, susijusių su naujosiomis medijomis, pateikimo dažnumas (dėstytojų požiūriu) 

 
Inovatyvias užduotis pateikia tik vos dešimtadalis apklaustų dėstytojų. Kartais tokias užduotis 

pateikia 15 proc. apklaustųjų. Trys ketvirtadaliai respondentų (76 proc.) užduočių, kurių pagalba būtų 

ugdoma kalbinė kompetencija ir medijinis raštingumas, nepateikia. Paanalizavus ir susiejus dėstytojų 

atsakymus į kitus klausimus, galima daryti prielaidą, kad dėstytojus gąsdina tokių užduočių tikrinimas ir 

vertinimas, užduoties atlikimo savarankiškumo nustatymas ir panašūs faktoriai. 

Į klausimą, kurias socialines medijas norėtų ir galėtų naudoti užsienio kalbos mokymosi procese,  

dėstytojai paminėjo panašias socialines medijas kaip ir studentai. Skyrėsi tik jų paminėjimo dažnis.  

 

 
 

15 pav. Dėstytojų nuomonė apie socialines medijas mokymosi procese 

 

Trečdalis nurodė „Facebook“,  penktadalis – „Youtube“. 16 proc. apklaustųjų paminėjo virtualias 

bendruomenes, 34 proc. – įvairius forumus. Dažniausiai apklaustieji dėstytojai minėjo tinklaraštį – 64 

proc. Tinklaraščio populiarumą būtų galima paaiškinti jo naudojimo paprastumu ir aiškumu. 

Tinklaraščiuose pateikiami studentų tekstų formos ir pateikimas  labiausiai panašūs į tradicinius rašinius. 

Šiuos įrašus galima vertinti daugiau ar mažiau remiantis klasikinėmis taisymo ir vertinimo taisyklėmis.  

Dėstytojų apklausos rezultatai rodo, kad dėstytojai mato galimybių integruoti socialines medijas į 

užsienio kalbos mokymo procesą, tačiau jie labiau linkę naudoti tradicinius metodus ir tradicines 

mokymo priemones. 
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Taigi, studentų ir dėstytojų nuomonės tyrimas parodė, kad studentai yra palankesnės nuomonės apie 

socialines medijas ir labiau linkę naująsias medijas pritaikyti studijų procese, t.y. jie linkę būti ne tik 

pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs medijų vartotojai. Dėstytojai, priešingai, žinodami naujų medijų teikiamas 

galimybes, suprasdami ir pritardami jų reikalingumui, integruoti jų į studijų procesą nenori. Dėstytojai, 

pateikdami daugybę socialinių medijų teikiamų galimybių ir privalumų (tarptautinė komunikacija, 

gimtakalbio kalbos vartojimo ypatumų stebėjimas, žaismingumas, aplikacijos ir pan.), mato ir daugybę 

neigiamų elementų (laiko sąnaudos, netaisyklinga kalba, neetiškas turinys ir pan.). 

 

Išvados 

Socialinės medijos vartotoju gali tapti kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie interneto ir norintis 

bei galintis dalintis įvairaus turinio ir formato informacija, siekiantis bendrauti ir bendradarbiauti, 

susirasti bendraminčių, sekti ir komentuoti kitų narių publikuojamą turinį. Visus narius vienijantys 

faktoriai: bendri interesai ir tikslai socialiniuose tinkluose, čia ir dabar kuriamas informacijos turinys. 

Įvertinus socialinių medijų teikiamas galimybes ir studentų poreikius, galima šias priemones panaudoti 

užsienio kalbos paskaitose, siekiant ugdyti keturis pagrindinius gebėjimus: skaitymą, rašymą, kalbėjimą 

ir klausymą. To pasiekti galima kuriant tinklaraščius, forumus, virtualias bendruomenes, klubus, 

uždaras grupes ir pan. Taip pat socialinės medijos teikia galimybę sekti naujausią informaciją, rasti ir 

panaudoti įvairaus formato ir apimties medžiagą, būtiną šiuolaikinės užsienio kalbos mokymui/si. 

Studentai, būdami aktyvūs socialinių medijų vartotojai, yra linkę šias priemones aktyviai naudoti ir 

mokymosi procese. Nors ir nesulaukia užduočių, kurių atlikimui reikėtų panaudoti naujųjų medijų 

medžiagą, studentai ieško informacijos internete, skelbia savo sukurtą turinį. Studentų manymu, daugelį 

esančių socialinių medijų būtų galima panaudoti ne tik kaip paieškos sistemas, bet ir kaip atsiskaitymų 

organizavimo platformą. 

Nustatyta, kad užsienio kalbos dėstytojai, kasdien naudojasi socialinėmis medijomis, tačiau įtraukti 

į studijų procesą šių priemonių neskuba. Internete jie bendrauja, ieško informacijos asmeniniais tikslais, 

vykdo darbinę veiklą, tačiau studentų neskatina remtis informaciniais šaltiniais, esančiais internete. 

Dėstytojai, matydami ir teigiamai vertindami socialinių medijų teikiamas galimybes, šių priemonių 

nediegia dėl išankstinių baimių dėl nepasiektų studijų dalyko rezultatų. 
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SOCIAL MEDIA IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING 

 

Summary 

 

Scientists still can not explain whether the intensive development of social media is happening due to the 

need for modern technological solutions and human self-realization, or whether new networks, new communities 

themselves are able to attract new users, create more favourable conditions to communicate, find new 

technological solutions. Questionnaires and surveys reveal that more and more young people spend their time in 

the virtual space, i.e. search for information in the internet search systems, create contents and share them, 

communicate in social networks, forums. The article analyzes the viewpoints of students and teachers about the 

usage of social media in the process of foreign language teaching/leaning. On the basis of theoretical insights of 

scientists, the features of social media and peculiarities of their usage are being analyzed. Theoretical approaches 

are being formed by applying descriptive and analytical methods. The results of the research are presented by 

analyzing the survey results of students and teachers of the higher education schools. To sum up, it may be said 

that from the point of view of social media, students are more “flexible” and are more likely to adapt new media 

in the study process, i.e. not just passive observers, but active users of media. They can create information 

content in trial social networks, forums, blogs, and present information not only in the textual, but also visual 

format.  Teacher, on the other hand, knowing the possibilities offered by new media and understanding and 

agreeing that they are necessary, avoid applying these innovations in the study process and name the following 

reasons of social media unattractiveness: wasting time, loss of concentration, indecisiveness, poor language of 

new media, unethical content, etc. 

Keywords: social media, foreign language teaching, innovative methods of foreign language teaching. 
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VAIKŲ, GYVENANČIŲ GLOBOS NAMUOSE, SAVARANKIŠKO 

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ RAIŠKA 
 

Živilė Toliušytė, Aida Plaušinaitienė  
Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje siekiama atskleisti vaikų, gyvenančių globos namuose, savarankiško gyvenimo 

įgūdžių raišką, jų ugdymo/si galimybes. Atlikta mokslinės literatūros analizė ir empirinio tyrimo rezultatai suteikė 

informacijos apie vaikų, gyvenančių globos namuose, savarankiško gyvenimo ugdymo ypatumus, ugdytinių 

problemas. Tyrimas parodė, kad aplinkos ir psichologiniai veiksniai labiausiai veikia vaikų savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymą vaikų globos namuose.  

Analizuojant globos namuose gyvenančių vaikų savarankiškumo ugdymą paaiškėjo, kad Lietuvoje nėra daug 

tyrimų šia problematika, todėl gauti rezultatai  nurodo, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, siekiant 

kompleksiškai atskleisti dabartinę situaciją savarankiškumo ugdymo klausimais ir konstruojant efektyvesnį globos 

namų auklėtinių gyvenimo įgūdžių ugdymo modelį. 

Pagrindiniai žodžiai: vaikas,  globos namai, savarankiškumas, savarankiško gyvenimo įgūdžiai. 

 
Įvadas 
1989 m. priimta JT vaiko teisių konvencija bei per 26 metus įvykę svarbūs teisiniai, kultūriniai, 

socialiniai, politiniai bei vertybiniai pokyčiai lėmė pasikeitusį visuomenės požiūrį į globos namuose 

augančius vaikus, jų ugdymą, teisių ir interesų apsaugą, socialinę integraciją į visuomenę. Tačiau 

vertinant globos sistemoje vykstančių pokyčių tendencijas akivaizdu, kad jie tik iš dalies kompensuoja 

sunkumus, kylančius globos institucijose. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę bei pasirinkus demokratinį raidos kelią, pereita prie 

humanistinio, demokratiško, į vaiką orientuoto ugdymo (Samašonok, Gudonis, Juodraitis, 2010). 

Sustiprėjus visuomenės dėmesiui globos namuose augančių jaunuolių sėkmingai socialinei integracijai, 

tapo aktualus ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo aspektas. Pagal LR Civilinio kodekso (2015) 2.5 

straipsnio 1 dalį, fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės (18 m.) yra pripažįstamas savarankišku ir pilnai 

atsakančiu už save visuomenės piliečiu. Kiekvienas aštuoniolikos metų sulaukęs globotinis palieka globos 

instituciją ir pradeda savarankišką gyvenimą. Pagal Valstybinio audito ataskaitos (2014) pateiktus 

duomenis 2011 – 2013 metais tokių vaikų buvo 1027. 

Švedų mokslininkės I. Höjer ir Y. Sjöblom (2010) akcentuoja, kad globos namų ugdytinių 

perėjimas į savarankišką gyvenimą vyksta per labai trumpą laiko periodą, kuriame auklėtiniai jaučiasi 

vieniši, nes nesulaukia tinkamo palaikymo ir patarimų ruošiantis savarankiško gyvenimo etapui. 

Vieniems, pasak metodinės programos „Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programa“ (2007) kūrėjų, šis perėjimo etapas sąlyginai gali pasirodyti lengvas, kitiems - 

sunkus, pareikalaujantis daug jėgų bei laiko. Šiems vaikams tampa sunku susitaikyti su pasikeitusio 

statuso atsiradimu. Dažnai jaunuoliai stokoja pasiruošimo stadijos, neturi laiko ir erdvės laisvei, 

tyrinėjimams, refleksijoms, tapatumo ieškojimams. Nemažiau svarbu ir tai, kad „vaikų globos namų 

sąlygomis auklėjami vaikai yra izoliuoti nuo išorinio pasaulio, jų veikla reglamentuojama vidaus tvarkos 

taisyklėmis, todėl nėra patenkinami jų socialiniai poreikiai (tokie kaip neformalus bendravimas), jiems 

trūksta socialinio, emocinio pasitikėjimo, realaus gyvenimo įvaizdžio“ (Novodvorskienė, Pruskus, 2008, 

p. 166). 

Analizuojant vaikų globos namuose augančių vaikų savarankiškumo ugdymą paaiškėjo, kad 

Lietuvoje nėra daug tyrimų šia tema. Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų savarankiško gyvenimo 

ugdymo problemos analizuojamos K. Samašonok (2013), V. Gudžinskienės ir A. Railienės (2012), D. 

Snieškienės ir K. Bumblauskaitės (2005), J. Juodaitytės (2003), R. Braslauskienės (2001) ir kt. darbuose. 

Minėti autoriai atskleidė savarankiško gyvenimo ugdymo aktualijas, pabrėžė tokio ugdymo 

reikšmingumą. Analizuojant  užsienio mokslininkų tyrimus, paminėtini Asher, Hymel, Dodge, Pettit, 

McClaskey (pagal  K. Samašonok ir V. Gudonį (2007)) darbai, susiję su auklėtinių savarankiškumo 

ugdymu. 

2014 metais Valstybinio audito atliktas tyrimas (Valstybinio audito ataskaita, 2014) atskleidė, kad 

šiuo metu yra nepakankamai ugdomi vaikų gebėjimai, reikalingi savarankiško gyvenimo pradžiai, todėl 

didžioji dauguma vaikų yra tik iš dalies savarankiški. Tyrime nurodoma, kad vaikai galėtų būti 

savarankiškesni, jei juos daugiau mokytų atlikti įvairius buities darbus, dažniau leistų patiems viską daryti 

ir savimi rūpintis, labiau pasitikėtų vaikų gebėjimu tvarkytis. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką 

nepakankamam auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui, įvardijami kaip netinkamų sąlygų 



  

 131 

sudarymas, siekiant įgyti įgūdžius, vaikų parengimo savarankiškam gyvenimui programos nebuvimas ir 

metodinių priemonių, kaip ugdyti vaikų gebėjimus, trūkumas.  

Ši problema pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. L. Bell (2002) teigia, kad vaikų, 

gyvenančių globos namuose, perėjimas į savarankišką gyvenimą yra itin sudėtingas ir nerimą keliantis 

procesas. Jie susiduria su įvairiomis problemomis siekiant įsigyti būstą, tvarkant finansinius reikalus, 

planuojant profesinę ateitį, siekiant naudotis įvairiais kasdieninio gyvenimo įgūdžiais, stengiantis 

integruotis į visuomenės gyvenimą. 2011 metais Didžiosios Britanijos Ofstedo organizacijos (2012) 

atliktas tyrimas parodė, kad didžiajai daliai jaunuolių yra suteikiama parama rengiantis savarankiškam 

gyvenimui, siekiant įgyti išsilavinimą, padedama susirasti darbą, tačiau, tyrimas atskleidė ir tai, kad yra 

ugdytinių, kurie negauna jokio palaikymo, siekiant įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžių. 

Pabrėžtina, kad Lietuvos strateginiuose ir teisiniuose dokumentuose aktualizuojamas ir 

reglamentuojamas vaiko savarankiškumo ugdymas. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (1989), 12 

str. yra garantuojama skirti daug dėmesio vaiko teisei laisvai reikšti savo pažiūras į visus su juo susijusius 

klausimus. Dokumento 27 str., yra teigiama, kad kiekvienas vaikas turi teisę į tokias gyvenimo sąlygas, 

kokių  reikia  jo  fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcijos (2003) viename iš pagrindinių siekių yra nurodomas noras išugdyti 

visavertę asmenybę, gebančią greitai ir sėkmingai prisitaikyti prie kintančių gyvenimo sąlygų, o tam turi 

poveikį savarankiškumo ugdymas. Vienas iš LR Švietimo įstatymo (2011) tikslų pabrėžia, kad reikia 

ugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, kurios leistų tapti doru, savarankišku,  pilnaverčiu  

visuomenės piliečiu, atsakingu ir gebančiu savarankiškai kurti savo gyvenimą. Kiti valstybės dokumentai, 

kaip Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996), Vaiko globos įstatymas (1998), Našlaičių ir tėvų 

globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę 2005–2008 m. programa (2004), Vaiko globos 

organizavimo nuostatai (2012) ir kt. akcentuoja sėkmingą vaikų adaptaciją socialinėje aplinkoje bei 

skatina mažinti globotinių socialinę atskirtį visuomenėje. Tačiau tam, kad visi švietimo ir teisiniuose 

dokumentuose minimi straipsniai būtų įgyvendinami efektyviai, trukdo tai, kad „Lietuvoje nėra išplėtota 

specializuotų pagalbos ir paramos paslaugų sistema jaunuoliams, trūksta bendruomeninių paslaugų vaikų 

globos namuose gyvenantiems vaikams“ ir tai,  kad „Lietuvoje nėra kriterijų, kurie padėtų įvertinti vaikų 

pasirengimą savarankiškam gyvenimui“ (Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo rekomendacijos, 2007, p.12). Tuo pačiu ir pats „globos 

modelis Lietuvoje nėra orientuotas į asmenybės kaip visuomenės nario ugdymą“ (Palčinskienė, 2014, 

p.1). 

Tyrimo objektas. Globos namų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių raiška. 

Tyrimo tikslas. Ištirti vaikų, gyvenančių globos namuose nuomonę apie jų savarankiško gyvenimo 

įgūdžius. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Pagrįsti teorinius vaikų globos namų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo  

problemos ir aktualumo aspektus. 

2. Atlikti globos namų auklėtinių nuomonių apie savarankiško gyvenimo įgūdžius analizę. 

3. Numatyti savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo/si galimybes. 

Tyrimo metodika ir organizavimas. 

Tyrimo metodai: Teoriniai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; empiriniai: kiekybinio 

tyrimo metodas – uždaro ir atviro tipo globos namų auklėtinių apklausa; tyrimo duomenų analizė. 

Tyrimo instrumentas. Siekiant atskleisti duomenis apie mažai tirtą socialinį reiškinį,  pasirinkti 

konkretūs generalinės aibės vienetai – vaikai, gyvenantys globos namuose. Tyrimui atlikti taikyta mišraus 

tipo anketinė apklausa, kurią sudarė 9 uždaro ir 5 atviro tipo klausimai. Anketoje nebuvo „teisingų“ ar 

„neteisingų“ atsakymų. Globotiniams tiesiog reikėjo išsirinkti ir pažymėti [X] tokį atsakymą, kuris 

tiksliausiai atspindėtų jų nuomonę arba išreikštų individualią nuomonę vienu ar kitu klausimu. 

Respondentai galėjo žymėti kelis atsakymo variantus. Atviro tipo klausimais siekta  išsiaiškinti globotinių 

požiūrį į tai, kaip jie suprantą teiginį „savarankiškas gyvenimas“, geriausiai įvaldytus ir tobulinamus 

savarankiško gyvenimo įgūdžius.  

Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimas atliktas 2014 metais lapkričio – gruodžio mėnesį 

Lietuvos regione esančiuose 5 miestų vaikų globos namuose. Atrinktuose vaikų globos namuose tirti 12 – 

17 metų vaikai. Tyrime dalyvavo  96 globos namų auklėtiniai (56 merginos ir 40 vaikinų). Siekiant 

nepažeisti socialinių tyrimų etikos, anketinė apklausa buvo atliekama gavus vaikų globos namų 

direktorių, dirbančių auklėtojų ir vaikų sutikimus. Tyrimo metu buvo užtikrinamas informantų 

anonimiškumas ir konfidencialumas. 
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Tyrimo rezultatai ir jų analizė 
Teorinės įžvalgos atskleidė, kad savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas turi itin stiprų poveikį, 

siekiant susikurti sėkmingą ateitį. Tačiau šalies vaikų globos namuose ugdytiniai nesulaukia tinkamo 

palaikymo ir patarimų,  ruošiantis savarankiško gyvenimo etapui.  

Tyrimo procese globos namų auklėtinių buvo pasiteirauta, kaip jie supranta teiginį „savarankiškas 

gyvenimas“. Iš 96 respondentų, atsakė 92 (žr. 1 pav.).   

                                   

                                

1 pav. Savarankiško gyvenimo sampratos raiška: tiriamųjų nuomonė (N=92) 

 1 pav. pateikti duomenys rodo, kad daugiau nei pusei atsakiusiųjų (68 proc.) savarankiškas 

gyvenimas siejasi su gebėjimu pasirūpinti savimi. Mažiau nei trečdalis (9 proc.) tiriamųjų savarankišką 

gyvenimą įsivaizduoja kaip buto, šeimos ir pinigų turėjimą, galimybę juos išleisti pagal savo poreikius. 

Taip pat jaunuoliai paminėjo, kad savarankiškas gyvenimas jiems asocijuojasi su nepriklausomybe (9 

proc.), o 5 proc. akcentavo, kad jiems savarankiškas gyvenimas asocijuojasi su atsakomybe už savo 

veiksmus, savikontrole bei gyvenimu, sulaukus 18 metų. Vertėtų paminėti, kad 2010 metais atlikta 

„Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo vaikų ir jaunimo dienos centruose analizė“ (2010) parodė, kad 

net 60 proc. apklaustųjų savarankišką gyvenimą tapatina su mokėjimu atsakyti už savo veiksmus bei 

gebėjimu būti visiškai nepriklausomam nuo kitų. Lyginant abu tyrimus, galima daryti prielaidą, kad 

dauguma apklaustųjų savarankišką gyvenimą supranta kaip gebėjimą pasirūpinti savimi, gebėjimą būti 

nuo nieko nepriklausomam bei atsakyti už savo veiksmus.  

Tyrime siekta išsiaiškinti, ar pats vaikas jaučiasi savarankišku. Didžioji dalis globotinių atsakė 

teigiamai  (77 proc.), tačiau, atsakant į prieš tai jau minėtą klausimą kaip jie supranta savarankišką 

gyvenimą pastebėta, kad ne visi vaikai yra išsiaiškinę tokio gyvenimo sąvoką.  

K. Samošonok (2013) teigimu,  rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui, yra būtinas tikslingas 

ugdymo organizavimas. Tik tinkamas auklėtinių užimtumas, savarankiškumo skatinimas, užsiėmimų 

įvairovė, neformalios veiklos organizavimas skatina sėkmingą vaikų pasirengimą savarankiškam 

gyvenimui. Tyrimo metu globotinių buvo klausta, ar globos namuose dirbantys darbuotojai gerai parengia 

savarankiškam gyvenimui (žr. 2 pav.).  

     

                       

2 pav. Globotinių nuomonė, ar globos namuose dirbantys darbuotojai gerai parengia savarankiškam 

gyvenimui (N=96) 
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Tyrime dalyvavusių respondentų nuomone, dominuoja du atsakymai į pateiktą klausimą: daugiau 

nei pusė respondentų (69,2 proc.) mano, kad darbuotojai tinkamai paruošia savarankiškam gyvenimui. 23 

proc. mano, kad nepakankamai. Likusi dalis tiriamųjų nežinojo arba neturėjo nuomonės dėl pateikto 

klausimo. 

Respondentų buvo pasiteirauta, kuri iš įvardintų veiklų, jiems atrodo efektyviausia, ugdantis 

savarankiškumą (žr. 3 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

3 pav. Efektyviausios veiklos, ugdant/is savarankiško gyvenimo įgūdžius (N=96) 

 
Gauti rezultatai rodo, kad net trys globos namuose taikomos veiklos ypač dominuoja tarp 

globotinių: maisto gaminimas, savarankiškos užduotys bei sportas (62 proc) efektyviausiai padeda jiems 

įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžių, realizuoti save, ugdytis kritinį mąstymą, išmokti bendradarbiauti su 

bendraamžiais ir kt.  

Globotinių požiūriu, antra pagal svarbumą išskiriama individuali konsultacija (54 proc.), padedanti 

ugdytis  ne tik savarankiškumą, bet ir kitus gyvenimui reikalingus įgūdžius. Mažiau nei pusė (41 proc.) 

tiriamųjų teigia, kad diskusijos ir užsiėmimai taip pat skatina savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą. 

Tačiau vertėtų paminėti tai, kad grupiniai užsiėmimai jiems nesukelia tokių gerų emocijų, kaip 

individualios konsultacijos. Galima prielaida, kad per individualias konsultacijas visas dėmesys yra 

kreipiamas į vieną vaiką, vaikai gali atvirai pasikalbėti su žmogumi, kuriuo pasitiki, ar kuris jam gali 

padėti išspręsti iškilusias problemas, o grupiniuose užsiėmimuose dėmesys skiriamas visiems, todėl 

vaikas galbūt jaučiasi neišgirstas, nesuprastas, atstumtas.  

Atsakusiųjų nuomone, mažiausiai naudos teikia sveikos gyvensenos ugdymas ir rankdarbiai (23 

proc.), specialistų ir psichologinės konsultacijos (19 proc.), socialinių įgūdžių lavinimo grupės, tam tikrų 

atvejų analizės, dailės terapija (15 proc.) bei vaidmeniniai žaidimai (12 proc.). 

Išanalizavus globotinių požiūrį į savarankišką gyvenimą, taikomų veiklų efektyvumą, toliau siekta 

išsiaiškinti, kuriuos savarankiško gyvenimo įgūdžius vaikai jau yra įgiję. Remiantis E. Astapovičienės, V. 

Liaudanskienės ir A. Viliūnienės (2003) pasiūlytu savarankiškų gyvenimo įgūdžių mokymu, tyrime 

domėtasi apie vaikų savitvarkos, namų ruošos, informacinių-komunikacinių savarankiško gyvenimo 

įgūdžius. Duomenys pateikti 4, 5, 6 paveiksluose. 

Pasak Jurdaičių socialinės globos namuose dirbančių socialinių darbuotojų  (2011), savitvarkos 

įgūdžių palaikymas yra viena iš pagrindinių kasdieninio gyvenimo veiklų. Todėl analizuojant respondentų 

atsakymus paaiškėjo, kad savitvarkos įgūdžiams globos namų auklėtiniai skiria ypatingą dėmesį. 92 proc. 

apklaustųjų pažymėjo kad, drabužių rūšiavimas bei jų priežiūra kasdieniniame gyvenime užima svarbią 

vietą. Daugiau nei pusė (81–85 proc.) akcentavo, kad moka ir labai rūpinasi sveikatos priežiūra bei 

asmens higiena. 73 – 77 proc. paminėjo, kad apsirengimo ir nusirengimo bei avalynės priežiūrai skiria 

nemažai dėmesio. Mažiausiai dėmesio skiriama valgymo įgūdžiams (58 proc.).  
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4 pav. Globos namuose įgyti savitvarkos įgūdžiai (N=96) 

 

Gauti rezultatai rodo, kad savitvarkos įgūdžiai ugdytiniams labiausiai suprantami bei lengviausiai 

įgyjami, todėl vaikai, gyvenantys globos namuose, geba pasirūpinti savimi, savo sveikata, asmens higiena 

bei kitais kasdieniniam gyvenimui reikalingais įgūdžiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                 5 pav.  Globos namuose įgytų namų ruošos įgūdžių procentinis skirstinys (N=96) 
 

Tiriant globotinių jau įgytus savarankiško gyvenimo įgūdžius, dėmesys telktas į namų ruošos 

įgūdžius. Apžvelgus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad vaikai geba atlikti namų ruošos darbus. Pastebėta, 

kad šis klausimas sukėlė teigiamas vaikų emocijas. 92 proc. vaikų pažymėjo, kad valymo ir tvarkymo 

įgūdžius jie įvaldę geriausiai, nes ugdytiniams patinka švara, tvarkingai sudėti daiktai. Šiomis dienomis 

vaikai puikiai moka naudotis būtiniausiomis valymo ir tvarkymo priemonėmis ir be jokių pastangų 

palaiko švarą ne tik savo kambariuose, bet ir kitose patalpose. 77 proc. atskleidė, kad moka naudotis kai 

kuriais buitiniais prietaisais. Tačiau tam, kad galėtų jais naudotis be jokių trukdžių, jiems dar trūksta žinių 

bei specifinių gebėjimų. 62 proc. vaikų moka skalbti, ir teigia, kad šis įgūdis nebuvo sunkiai įvaldomas. 

Užteko vieno karto, ir jie jau žinojo, kaip elgtis su skalbimo mašina, kokie tinkamiausi skalbimo milteliai 

vieniems ar kitokiems rūbams ir t.t. Kaip vieną iš labiausiai išsiskiriančių įgūdžių, vaikai akcentavo 

maisto gaminimą (58 proc.), kuris jiems sukelia daugiausiai teigiamų emocijų. Tačiau gauti rezultatai 

rodo, kad nors šis įgūdis ir sukelia teigiamų emocijų, jį pasirinko tik pusė atsakiusiųjų. Apibendrinant 

tyrimo duomenis, galima daryti išvadą, kad tyrime dalyvavę vaikai, geba  atlikti namų ruošos darbus, 

kurie jiems yra reikalingi gyvenant ne tik globos namuose, bet ir ateityje, pradėjus savarankišką 

gyvenimą.  

Kaip pabrėžiama leidinyje „Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese 

galimybės: rekomendacijos mokytojui“ (2005), informacinės - komunikacinės technologijos vis labiau 

skverbiasi į švietimą, o gebėjimas naudotis šiomis technologijomis atveria plačias galimybes ugdymo 

proceso kaitai. Ypač tai turėtų būti svarbu vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams, kadangi šių 

vaikų žinių lygis įprastai yra žemesnis (žr.6 pav.) 



  

 135 

  

              

6 pav. Globos namuose įgytų informacinių-komunikacinių procentinis skirstinys (N=96) 

 

Rezultatai rodo, kad 92 proc. respondentų moka naudotis pinigais, tačiau taupyti jiems yra 

sudėtinga. 89 proc. tiriamųjų yra įvaldę naudojimosi telefonu įgūdžius. Šis įgūdis padeda komunikuoti, 

ieškoti informacijos, įamžinti vaizdus, kurie jiems yra labai svarbūs. Tai leidžia palaikyti ne tik ryšį su 

visuomene, bet ir integruotis į ją. 85 proc. pažįsta laikrodį. Šis įgūdis taip pat yra svarbus, nes laiko 

pažinimas padeda vaikams planuoti laiką. Pažymėtina, kad globos namų auklėtiniai yra išsiugdę 

nežinomų ženklų atpažinimo įgūdžius. Šis įgūdis vaikams pasirodė vienas iš sunkesnių, kadangi 

šiuolaikiniai ženklai yra gana sunkūs. Susidūrus viešoje erdvėje su įvairiu ženklinimu (prekių, etikečių ir 

t.t.), vaikams sunkiau matyti, suvokti jų prasmę, nes nėra suaugusiojo, kuris jiems paaiškintų. Matome, 

kad vaikai pakankamai gerai moka naudotis šiomis priemonėmis, nors tobulėti yra kur.  

Apibendrinant teigtina, kad globotiniai labiausiai geba naudotis savitvarkos, namų ruošos ir 

informaciniais-komunikaciniais įgūdžiais. Savitvarkos įgūdžiuose dominuoja gebėjimas prižiūrėti 

drabužius, namų ruošos – valymas ir tvarkymas, informaciniuose-komunikaciniuose – gebėjimas pažinti 

ir naudotis pinigais, bei ryšio priemonėmis.  

Įvertinus gautus duomenis, pažymėtina, kad globotiniai moka naudotis ir yra įgiję savarankiškų 

gyvenimo įgūdžių, kurių taikymo dažnumą lemia kiekvieno vaiko asmenybė. Prie adekvataus įgūdžių 

ugdymo/si Lietuvoje prisideda ir vykdomos programos, kurios, pasak K. Samašonok (2013), yra 

veiksmingos ir prisideda prie auklėtinio sėkmingos adaptacijos, rengiant juos savarankiškam gyvenimui. 

Žymiausios Lietuvos lygiu vykdomos programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ (2004), ir 

„Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių programa (2007), įgūdžius 

ugdo specialistų užsiėmimų ar pamokų metu, bendraujant su mokytojais ne pamokų metu, vykdo 

papildomo ugdymo užsiėmimus. „Sveikatos ugdymo bendroji programa“ (2012), „Rengimo šeimai ir 

lytiškumo programa“ (2007), padeda integruoti sveikatos ir lytiškumo ugdymo žinias į kitų dalykų turinį 

ir neformalųjį švietimą, siekiant rengti ugdytinius savarankiškai, funkcionaliai, gyvybingai ir sveikai 

veiklai, galinčiai užtikrinti pilnavertį gyvenimą. „Socialinių įgūdžių lavinimo programa“ (2011), kuri 

praktinių užduočių kaip „savęs pažinimas“, „darbo rinkos pažinimas“, „įsidarbinimo gebėjimų 

lavinimas“, “bendravimo įgūdžių lavinimas“ pagalba padeda ugdytiniams lengviau integruotis 

visuomenėje. 

Tarptautiniu lygiu vykdomos programos kaip LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 

„Paauglystės kryžkelės“, „Zipio draugai“, šiuo metu vis labiau populiarėjanti VŠĮ „Vaikų labui“ 

inicijuota ankstyvosios prevencijos programa ,,Įveikiame kartu”, ir itin sėkminga šių dienų programa - 

„OLWEUS“ patyčių prevencijos programa, prisideda prie globotinių asmenybės ugdymo/si ir gyvenimo 

įgūdžių formavimo. Programomis siekiama geresnės emocinės vaikų savijautos, padedama vaikams įgyti 

socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Ugdomas auklėtinių psichologinis atsparumas, 

stiprinama atsakomybė, pasitikėjimas savimi, duodantys pirminius pagrindus sėkmingo savarankiškumo 

link. 

Akivaizdu, kad Lietuvoje ir užsienio šalyse vykdomos programos prisideda prie įgūdžių ugdymo, 

tačiau minėtos programos tik iš dalies padeda ugdytinių sunkumams įveikti, nes R. Braslauskienės (2000) 

teigimu, globotiniai neįgyja reikiamų gebėjimų, kurie yra būtini pilnaverčiam integravimuisi į visuomenę. 

„Rengimas savarankiškai gyventi turėtų būti viena pagrindinių ir tęstinių švietimo įstaigos darbo krypčių. 

Norint sukurti darnią ir vientisą įgūdžių formavimo sistemą, svarbu nuolat tvirtinti tuos pačius įgūdžius 

įvairiose situacijose: pamokose, po pamokų, globos namuose, sutelktus specialistų komandas ir tėvų, 
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globėjų pastangas“ (Astapovičienė, Liaudanskienė, Viliūnienė, 2003, p.9). Kita vertus, didesnis dėmesys 

turi būti skiriamas taikomų programų tęstinumui, užtikrinant taikomų programų teikiamą naudą. Lietuvai 

pravartu domėtis gerąja užsienio patirtimi bei palaikyti itin stiprius bendradarbiavimo santykius su 

įvairiomis pasaulio vaikų globos institucijomis. 

 

Išvados 

Išanalizavus mokslinę literatūrą paaiškėjo, kad savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas yra vienas 

iš svarbiausių gyvenimo kokybės veiksnių, padedančių ugdytiniui adaptuotis visuomenėje, sėkmingai 

susidoroti su kasdieninėmis savarankiško gyvenimo problemomis. Lietuvoje sukurtas vaiko globos 

mechanizmas, kuriame akcentuojamas savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas nuolat tobulinamas, 

tačiau vertinant globos sistemoje vykstančių pokyčių tendencijas akivaizdu, kad įvykę pokyčiai tik iš 

dalies kompensuoja sunkumus, kylančius globos institucijose. 

Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma auklėtinių jaučiasi savarankiški ir savarankiško 

gyvenimo terminą supranta kaip gebėjimą pasirūpinti savimi, gebėjimą būti nuo nieko nepriklausomu bei 

atsakyti už savo veiksmus. Daugiau nei pusė respondentų mano, kad globos namuose dirbantys 

darbuotojai gerai paruošia savarankiškam gyvenimui, o tinkamiausia veikla ugdant juos savarankiškam 

gyvenimui yra maisto gaminimas, savarankiškos užduotys, sportas bei individualios konsultacijos. 

Savitvarkos, namų ruošos bei informaciniai – komunikaciniai įgūdžiai auklėtiniams yra gerai įvaldyti, o 

tai rodo, kad auklėtiniai yra įgiję savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių, kurie jiems yra reikalingi 

pradėjus savarankišką gyvenimą. 

Vertinant vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo tendencijas, akivaizdu, kad šiai sričiai yra 

skiriamas pakankamai didelis dėmesys. Lietuvoje ir užsienio šalyse vykdomos programos, taikomi įvairūs 

mokymo metodai prisideda prie įgūdžių ugdymo. Tačiau minėtos programos ir metodai tik iš dalies 

padeda ugdytinių sunkumams įveikti, o ypatingai su kuriais yra susiduriama savarankiško gyvenimo 

pradžios kelyje. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas taikomų programų tęstinumui, užtikrinant taikomų 

programų teikiamą naudą. 
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EXPRESSION OF FOSTER HOME PUPIL INDEPENDENT LIFE SKILLS 
 

Summary 

 

According to a Swedish scientist I. Höjer ir Y. Sjöblom (2010) the period for Foster Home pupil of getting to 

an independent life from the one that they had in the home is very short. Through this period, pupil feel very lonely 

because they do not receive the expected encouragement and advice during the preparation for independent life. The 

lessons of how to handle the independence in pupils life has a really strong effect in helping them to create a 

fortunate future. It can help them to feel as full – fledged persons in the community where they could get used not 

only to the changing living conditions but also take the right decisions influencing their future lives. 

The object of the research is the expression of Foster Home pupil independent life skills. The main aim of the 

research is to analyze pupil opinion about their independent living skills. 

Methods of the research: a mixed type survey is chosen with closed and opened type questions involved. The 

survey was held at November – December Lithuanian region located 5 city children foster care homes. There were 

96 custodial home pupil (56 girls and 40 boys) doing the survey where they could mark a few answers to each 

question. The age of respondents was from 12 to 17 years. In order to respect the social research ethics questionnaire 

the pupil for the survey were chosen randomly by getting the agreement from the principal of the Foster Homes, 

teachers, social educationists, psychologists and pupil themselves. 

The theoretical part of the research gave results that teaching pupils of independent life has a major influence 

on creating the successful future for them. However, the pupils living in Foster Homes in this country do not receive 

the right type of encouragement and advice when they are prepared for independent life. The results of the survey 

show that pupils living in Foster Home receive the essential skills in receiving information, communication, self-

management and housework. From the survey it can be said that they get the basic skills and preparation for the start 

of their own independent and personal life.The results obtained from the study was to determine the basic needs that 

require special attention of foster care children. The results of the survey show that pupils living in Foster Home 

need develop their living skills, communication skills, financial skills, physiological - the knowledge of the needs of 

leisure. The main problems faced by students educated independent living skills of children distrust, children's 

isolation from the outside world, financial and material resources and the lack of home care workers, lack of 

expertise in educating their children for independent living. 

Keywords: child, Foster Care Home, independence, independent life skills. 
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VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ TĘSTINIS 

MOKYMASIS DARNIOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROBLEMŲ 

KONTEKSTE 
 

Vilma Vetrenkienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Anotacija. Straipsnyje analizuojama visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio mokymosi situacija 

ir problemos globalių visuomenės sveikatos problemų kontekste. Tobulinant sveikatos priežiūros specialistų tęstinio 

mokymosi sistemą, akcentuojama ligų prevencija. Autorių siūlomos tęstinio mokymosi koncepcijos esmė -  sveiko 

gyvenimo būdo, gyventojų ilgaamžiškumo ir gyvenimo kokybės prielaida – pakankamas  visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų kompetentingumas pirminėje sveikatos priežiūroje.  

Pagrindiniai žodžiai: visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, tęstinis 

mokymasis, sveikatos stiprinimas. 

 

Įvadas 

Tyrimo aktualumas. Lietuvoje  visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pirminio profesinio 

rengimo ir tęstinio mokymosi strategija susilaukia vis daugiau diskusijų ir yra mažai tyrinėjama. Esminiai 

diskusiniai klausimai – ar ši strategija atitinka holistinę sveikatos sampratą; ar specialistai pasirengę 

priimti globalizacijos ir demografinių problemų iššūkius; ar savo profesinėje veikloje jie pajėgūs 

įgyvendinti žmogaus ir visuomenės sveikatos priežiūrai keliamus naujus uždavinius; ar pastangos 

reformuoti Lietuvos aukštąjį mokslą (tame tarpe ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimą) 

yra kryptingos ir atitinkančios visuomenės sveikatos priežiūros poreikius. Sveikatos priežiūros sistemos 

lygiu siekiama atskleisti visų sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių specialistų tęstinio mokymosi 

plėtros tendencijas, numatyti arba patikslinti strateginius sveikatos priežiūros tikslus visoms sveikatos 

priežiūros sistemos posistemėms. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirba beveik visose 

visuomenės sveikatos priežiūros posistemėse: tiek pirminėje, tiek antrinėje, tiek tretinėje sveikatos 

priežiūroje. Efektyvesnis visuomenės  sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir tęstinis mokymasis 

įmanomas tik suderinus globalius ir regioninius visuomenės sveikatos priežiūros problemų sprendimo 

poreikius.  

Pristatomas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio mokymosi modelis galėtų padėti 

sveikatos apsaugos sistemos organizatoriams, ekspertams ir praktikams, kuriems rūpi išsaugoti 

visuomenės narių sveikatą, akcentuojant prevencinį momentą, gyvenimo kokybę bei sveiką gyvenimo 

būdą.  

Tyrimo problema. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio mokymosi problematika 

apima poreikių ir tikslų sąveikos aspektą ir išteklius, tokius kaip: finansai, personalas, technologijos, 

valdymo schemos, informacija, patirtis ir žinios (Janušonis, 2000; Мintzber ir kt., 2002).  Tęstinis 

mokymasis turėtų  padėti užtikrinti, kad profesinė praktika atitiktų naujausius reikalavimus, prisidėtų prie 

geresnių rezultatų ir didintų viuomenės pasitikėjimą visuomenės sveikatos specialistais. Svarbu įvertinti 

globalines sveikatos problemas ir remtis pasauline praktika bei globalios darnios plėtros principais, 

apimančiais visas visuomenės sritis. 

Tyrimo objektas – visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinis mokymasis. 

Tyrimo tikslas – pateikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio mokymosi plėtros 

tendencijas.  

Tyrimo uždaviniai:  
1) išanalizuoti žmogaus gerovės sampratą, darnios visuomenės plėtros kontekste; 

2) įvertinti Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimo situaciją;  

3) aptarti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą;  

4) nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio mokymosi poreikius. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, modeliavimas. 

  

Žmogaus gerovės samprata visuomenės darnios plėtros kontekste 

 Lietuvos mokslo ir technologijų baltojoje knygoje (2001) esminis valstybės tikslas įvardijamas 

kaip „žmogaus ir visuomenės raida“. Žmogaus raida reiškia žmogaus galių stiprinimą per švietimą, 

sveikatos priežiūrą ir sąlygų naudotis savo galiomis sudarymą. Schultz (1971), apibūdindamas žmogaus 

gerovės sampratą, išskiria šiuos pagrindinius aspektus: gyventojų sveikatingumo gerinimas, asmens 
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ugdymas šeimoje ir mokykloje, profesijos mokymas, nuolatinio mokymosi sistema. Bell (1999), teigia, kad 

postindustrinės visuomenės tobulėjimo sąlyga apima du aspektus: visuomenės sveikatą ir švietimą.  

Valstybės sveikatingumas neatsiejamas nuo jos konkurencingumo ne tik verslo srityje, bet ir 

sveikatos priežiūros, socialinio aprūpinimo, švietimo, mokslo ir technologijų kūrimo srityse. Žmogaus 

gerovės sampratoje itin akcentuojama žmogaus asmeninė atsakomybė, kuri gali padėti užtikrinti visuotinę 

harmoniją ir gausą (Europos paktas dėl psichinės sveikatos ir gerovės, 2008). Svarbi sąlyga yra ta, kad 

žmonės turi suprasti, jog turi prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. 

Asmens gyvenimo kokybės užtikrinimui, visuomenės gerovei ir saugumui didelę įtaką turi  

išmintingai suderintos ekonomikos, visuomenės plėtotės bei aplinkos apsaugos reikmės. Tai atitinka 

visuomenės darnaus vystymosi principus. Visose gyvenimo srityse didėja darnaus vystymosi sampratos ir 

žinių svarba bei jų praktinis pritaikymas. Darnus vystymasis yra ilgalaikė, nuolatinė visuomenės plėtra, 

kurios tikslas — visame pasaulyje ir kiekvienoje atskiroje valstybėje, visose socialinio gyvenimo srityse 

užtikrinti geras gyvenimo sąlygas ne tik dabartinei, bet ir būsimoms kartoms, išlaikant kompromisą tarp 

aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų (Gaigalienė, Petkevičienė, 2011 ). Darnios 

plėtros principai ypač svarbūs visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikloje. Tai akivaizdžiai rodo 

dar 1951 m. Winslow (2006) pasiūlytas ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl. WHO) priimtas 

visuomenės sveikatos sampratos apibrėžimas: ,,Visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas 

organizuotomis visuomenės pastangomis išvengti ligų, pailginti gyvenimą bei sustiprinti fizinę ir dvasinę 

sveikatą, rūpinantis aplinkos sauga, kontroliuojant užkrečiamas ligas, mokant individualios higienos, 

organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant 

socialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai sudarytų jam galimybes 

stiprinti sveikatą, taigi suteiktų teisę į sveikatą ir ilgą gyvenimą“ (http://www.who.int/en/).  

Visuomenės sveikatos priežiūros sudedamosios dalys yra asmens sveikatos priežiūra, visuomenės 

sveikatos priežiūra ir farmacinė veikla. Šios trys sveikatos priežiūros dalys yra skirtos žmonių sveikatos 

priežiūrai, palaikymui ir atstatymui. Visuomenės sveikatos specialistų veikla sutelkta į prevencinę veiklą, 

kurios pagrindinis tikslas -  visuomenės sveikatos stiprinimas, ligų profilaktikos ir kontrolės 

įgyvendinimas bei sveikatai saugios aplinkos sukūrimas. Esmingiausias visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų veiklos požymis yra dėmesio sukoncentravimas į visuomenės fizinės, psichinės bei socialinės 

sveikatos gerovę (Čelkis, 2010).  Šios gerovės siekiama  padedant žmogui pasirūpinti ir palaikyti 

socialinę, psichinę, fizinę sveikatą ir taip siekti geresnės gyvenimo kokybės. Tik turėdamas pakankamai 

gerą fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą žmogus turi optimalias galimybes būti visuomenėje, dalyvauti 

gyvenime, dirbti ir realizuoti save  (Juozulynas, 2001). Būdama geriau informuota sveikatos klausimais, 

visuomenė daugiau tikisi iš sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių specialistų. Žmonėms reikalinga 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konsultacinė, švietėjiška ir profilaktinė veikla. Asmens 

sveikatos problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, integruotai. Tai reikalauja dar vieno itin 

reikšmingo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų gebėjimo dirbti komandoje. 

Šiame kontekste visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tikslingas ir kryptingas tęstinis 

mokymasis tampa svarbia jų profesinės veiklos kompetentingumo užtikrinimo sąlyga. 

 

Lietuvos gyventojų sveikatos problemos bei sveikatos stiprinimas 

 Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad būtų 

sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekonominiai iššūkiai. 

Visuomenės sveikata yra nacionalinis turtas ir kapitalas, kurio saugojimas ir puoselėjimas yra 

svarbiausias valstybės tikslas. Sveiki ir darbingi žmonės – šalies ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi 

garantas (Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa, 2014).  

Gyventojų sveikata priklauso nuo daugybės veiksnių – sveikatos determinantų. Bloga sveikata 

neatsiranda atsitiktinai ar dėl nesėkmės. Gyventojų sveikatos skirtumus (nelygybę) sąlygoja socialinės ir 

ekonominės sąlygos (neturtas, nedarbas, netinkamas būstas, stresinės ar pavojingos darbo sąlygos, 

užterštumas, socialinės paramos stygius), elgsenos ir gyvensenos ypatumai (žalingi įpročiai, mityba, 

fizinis aktyvumas). Daugelį visuomenės gyvenimo sričių apimanti sveikatos gerinimo veikla vadinama 

visuomenės sveikata (Kalėdienė ir kt., 1999). Visuomenės sveikata orientuojasi į visų gyventojų sveikatos 

stiprinimą, jai nebūdingas ,,aukos kaltinimo“ požiūris, nes asmenys negali būti atsakingi už veiksnius, 

kurių jie negali valdyti. 

Visuomenės sveikatai svarbūs veiksniai yra šalies demografiniai rodikliai, socialiniai ir sveikatos 

netolygumai, fizinė darbo ir gyvenamoji aplinka, asmens gyvensenos ypatumai, sveikatos priežiūros 

sistema. Mažas pajamas ir žemą socialinį statusą turintys asmenys patiria ekonominių nepriteklių, turi 

psichologinių ir socialinio saugumo problemų, mažiau palankias sveikos gyvensenos formavimosi 
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galimybes. Tačiau didėjant asmeninėms pajamoms ir keičiantis socialiniam statusui socialinės 

hierarchijos sistemoje, paprastai gerėja ir asmens sveikata. Tam šalies socialinės apsaugos sistema turi 

užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas. Vieni iš didžiausių gyventojų sveikatos gerinimo išteklių išlieka 

skurdo ir kitų socialinės atskirties aspektų mažinimas.  

Lietuvoje gyventojų sergamumo statistinius duomenis pateikia Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo (PSDF) informacinė sistema SVEIDRA. Pagal 2013 m. pateiktus duomenis daugiausiai 

suaugusiųjų sirgo kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ligomis (žr. 1 lentelę), vaikų – kvėpavimo ir 

virškinimo sistemos bei akies ir jos priedinių organų ligomis (Sveikatos statistika, 2013). 

 
1 lentelė. Lietuvos gyventojų ligotumas 2013 m.  (%)  

Ligų klasės  Suaugusieji (nuo 18 m.) Vaikai (0-17 m.) 

Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos 4.5 11.4 

Navikai 7.1 1.3 

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 13.6 9.8 

Nervų sistemos ligos 11.3 3.5 

Akies ir jos priedinių organų ligos 13 25.1 

Kraujotakos sistemos ligos 28.6 3.1 

Kvėpavimo sistemos ligos 24.3 65.5 

Virškinimo sistemos ligos 17 27.4 

Odos ir poodžio ligos 7.8 13.5 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos 18.4 10.8 

Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai 12.7 15.2 

Šaltinis: Sveikatos statistika, 2013 

 

Lyginant su ankstesnių metų  duomenimis (nuo 2004 iki 2013) ligų paplitimas tik didėja (žr. 2 

lentelę). Tiek vaikų, tiek suaugusiųjų tarpe rodikliai didėja regėjimo, kvėpavimo takų bei virškinimo ligų 

tarpe. Suaugusieji vis daugiau serga kraujotakos sistemos ligomis (Sveikatos statistika, 2013). 

 
2 lentelė. Kai kurių ligų paplitimas tarp Lietuvos gyventojų, 1000 gyventojų  

Ligos 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-17 m. vaikai   

Anemijos  12.8 12.4 11.8 11.4 11.6 11.7 12.5 14.9 18.8 19.2 

Cukrinis diabetas 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Regėjimo sutrikimai  98.3 113 124.9 133.4 148.4 159.7 171.6 180.5 191.8 216.4 

Ūminės viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos 

508 510.3 501.6 496.6 464.8 511.8 488.1 545.8 496.3 579.5 

Astma, astminė būklė 17 18.5 20.8 24.1 27.1 29.3 32.7 36.2 38.7 42.1 

Stemplės, skrandžio ir 

dvylikapirštės žarnos ligos 

61.8 61.8 59.9 53 56.9 60 60.7 67.5 68.5 74.9 

Nenormali laikysena 19.2 22.2 25.8 27.7 28.1 29.7 30.4 31.9 33.1 34.1 

Suaugusieji nuo 18 m.   

Anemijos 6.6 7 7.3 7.1 7.8 8.4 9.3 13.1 18.4 19.1 

Cukrinis diabetas  20 21.1 22.6 24 26.3 28.1 30 34 37.4 38.9 

Katarakta  19.2 20.1 21.6 22.7 23.3 23.6 25.4 27.4 28.9 30.2 

Glaukoma 16.8 18.1 19 20.4 21.4 22.3 23.9 25.5 27.1 29.1 

Hipertenzinės ligos 130.4 139.8 151.4 159 172.5 179.8 188.4 208.2 225.5 229.9 

Išeminė širdies liga 56.6 56.8 57.4 57.3 58.6 59.5 62.3 69.8 78.7 76.6 

Ūminės viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos  

109.6 119.2 112.9 124.9 113.4 113.2 96 116.4 102.4 125.4 

Astma 7.9 8.7 9.2 9.9 10.5 11 11.8 12.6 13.5 14.1 

Stemplės, skrandžio ir 

dvylikapirštės žarnos ligos 

42.2 43.2 42.5 42.6 47.8 45.1 45.6 48.7 53.2 55.8 

 Šaltinis: Sveikatos statistika, 2013 

 
Siekiant, kad šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų 

sveikata bei sumažėtų sveikatos netolygumai buvo patvirtinta Lietuvos Sveikatos programa 2014–2025 

metams. Pastarojoje akcentuojama, kad sveiki žmonės turi geresnes galimybes dirbti, tobulėti, siekti aukštos 

gyvenimo kokybės. Programoje numatyta, kad potencialiai daugiausia gyvybių bus išsaugota dėl kraujotakos 
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sistemos ligų prevencijos ir kontrolės, nes kol kas šios ligos lemia didžiausią absoliutų mirčių skaičių 

Lietuvoje. Todėl gyventojų sveikatos lygio pagerėjimo reikėtų siekti per (Sveikatos programa, 2014): 

 saugesnės socialinės aplinkos sukūrimą; 

 sveiktai palankios fizinės darbo ir gyvenamosios aplinkos sukūrimą; 

 sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimą; 

 kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros. 

 Vienas išskirtiniausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos bruožų – visos visuomenės, jos struktūrų 

bei individų atsakomybė už savo ir kitų sveikatą bei aktyvus dalyvavimas sprendžiant sveikatos 

problemas. Ši integruota sąvoka vadinama naująja visuomenės sveikata. Šiuolaikinė visuomenės 

naujosios sveikatos koncepcija susiformavo kilus sveikatos stiprinimo sąjūdžio bangai, mokslui įrodžius, 

kad pagrindinės visuomenės sveikatos problemos negali būti išspręstos vien medicinos sektoriuje 

(Javtokas, 2010). Jeigu sveikata yra plati ir sudėtinga sąvoka, tai ir sveikatos stiprinimas nėra paprasta 

veikla. Sveikatos stiprinimo procesai gali apimti: sveikos gyvensenos skatinimą; sveikatos paslaugų 

prieinamumo gerinimą; aplinkos, kurioje sveikas pasirinkimas tampa lengviausiu pasirinkimu, kūrimą; 

mokymą apie sveikatos išsaugojimą ir palaikymą. 

Otavos chartijoje (1986) pateiktas sveikatos stiprinimo apibrėžimas yra priimtas visame pasaulyje 

ir pateikiamas visų svarbiausiųjų Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentų preambulėse: „sveikatos 

stiprinimas yra procesas, suteikiantis daugiau galimybių  rūpintis savo sveikata ir ją gerinti“. Sveikatos 

stiprinimas dar gali būti apibrėžiamas kaip mokslas ir menas, padedantis žmonėms keisti savo gyvenseną 

ir siekti optimalios sveikatos būklės (American Journal of Health Promotion, 1989). Gyvenseną lengviau 

pakeisti gerinant suvokimą, keičiant elgseną ir kuriant sveikatą palaikančią aplinką. 

Sveikatos mokymas yra pagrindinė sveikatos stiprinimo priemonė. Jo tikslas – ugdyti elgesį, 

požiūrį į vertybes, formuojančias ne tik individo, bet ir visos visuomenės sveikos gyvensenos pamatus. 

Pasaulio sveikatos organizacija sveikatos mokymą apibrėžia kaip sąmoningą žinių perdavimo veiklą, 

kurios tikslas – padidinti supratimą apie sveikatą, plėtoti gyvensenos įgūdžius, siejamus su asmens ir 

bendruomenės sveikata. 

Remiantis Tannahill (1985) išskirtomis sveikatos stiprinimo veiklos sritimis (Ligų profilaktika, 

profilaktinis sveikatos mokymas, profilaktinė sveikatos sauga, profilaktinės sveikatos saugos mokymas, 

sveikatos mokymas, sveikatos sauga, sveikatos saugos mokymas) galima pateikti sveikatos stiprinimo 

modelį (žr. 1 pav.), kuriame išryškėja pagrindinės veiklos sritys. 

                                      
1 pav. Sveikatos stiprinimo veiklos sritys (adaptuota pagal Tannahil, 1985) 

 
Lietuvos sveikatos terminų ir apibrėžimų standarte (LST 1452:1997) sveikatos mokymas 

apibrėžiamas kaip ,,sveikatos priežiūros įstaigų veikla, kurios tikslas – mokyti atskiras gyventojų grupes 

saugoti ir stiprinti sveikatą“. Į sveikatos stiprinimą reikia žiūrėti kaip į veiklą, turinčią aiškų tikslą 

išvengti ligų ir blogos sveikatos, mokyti žmones sveikesnės gyvensenos ar nukreipti veiklą į platesnius 

socialinius ir aplinkos veiksnius, kurie daro įtaką gyventojų sveikatai. Į sveikatos stiprinimą taip pat 

galima žiūrėti kaip į principų kompleksą orientuoti sveikatos veiklą, veikiant nelygybę, skatinant 

bendradarbiavimą ir dalyvavimą. Todėl sveikatos stiprintojai turi aiškiai suprasti, kas yra sveikata, kokį 

sveikatos aspektą jie stiprina, ir būdus, kuriais sveikata paveikiama plačiau negu individualus elgesys. 

Šiandien naujosios visuomenės sveikatos misija – institucijų ir visuomenės organizuotos veiklos 

pastangomis pasiekti norimos gyventojų sveikatos būklės ir šalinti sveikatos netolygumus (National 

Public Health Performance Standards Program, 2015). Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę lemia 
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žmonių gyvensena, aplinka, paveldimumas ir sveikatos priežiūros sistema. Globalizacijos procese 

sveikatos grėsmių paplitimas tampa universaliu sveikatos kaip mokslo ir praktikos objektu.  

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikla ir pagrindiniai uždaviniai. Dažniausiai 

lemiamas vaidmuo sprendžiant įvairias sveikatos problemas tenka biomedicinos srities visuomenės 

sveikatos krypties studijų programų absolventams, kurių studijų programų turinys ir vykdymo būdai turi 

sudaryti sąlygas įsidarbinti, ugdyti pilietiškumą, būti pripažinti akademinės bendruomenės. Šių 

reikalavimų pagrindu turėtų būti formuojamos dalykinės ir bendrosios kompetencijos, numatomi studijų 

siekiniai, užtikrinantys tų kompetencijų plėtotę per studijų procesą. Visuomenės sveikatos studijų 

kryptyje vykdomų studijų programų aprašus  pristatyti gan sudėtinga, nes programos turiniui įtaką daro 

platus visuomenės sveikatos turinys. Paccaud ir kt. (2011) visuomenės sveikatos rengimą apibrėžia kaip 

formalizuotą žinių ir įgūdžių perdavimą, kurį užtikrina kvalifikuoti dėstytojai ir absolventai praktikantai.   

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas pilietis turi prigimtinę teisę 

į sveikatą. Siekiant užtikrinti šią nuostatą, visuomenės sveikatos specialisto profesinė veikla turėtų 

varijuoti nuo poveikio visuomenės narių elgsenai bei gyvensenai iki dalyvavimo formuojant sveikatos 

politiką. 

Sveikatos sistemos įstatymas Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą dalija į dvi dalis: asmens 

sveikatos priežiūrą ir visuomenės sveikatos priežiūrą (Mačiūnas, 2004). Visuomenės sveikatos  

specialistai priskiriami visuomenės sveikatos priežiūros grupei. Lietuvos Respublikos įstatymas 

visuomenės sveikatos specialistus apibrėžia teigdamas, kas tai asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją (LR įsakymas, 

2007). Nuo 2008 m. birželio 1 d. Lietuvoje vykdomos visuomenės sveikatos studijų krypties programos, 

turi atitikti Visuomenės sveikatos studijų krypties reglamentą (2007), kuriame nurodyta, ką visuomenės 

sveikatos specialistas turi mokėti bei kokios disciplinos privalomos jų mokymosi programoje.  O nuo 

2011  m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje vykdomos visuomenės sveikatos studijų krypties programos, turi atitikti 

„Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų“ (2010) ir „Magistrantūros studijų 

programų bendrųjų reikalavimų“ aprašus (2010).   

Šiuo metu Lietuvoje biomedicinos mokslų srityje visuomenės sveikatos krypties pirmosios pakopos 

(bakalauro kvalifikacinio laipsnio) specialistus rengia keturi universitetai 

(http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), 

Lietuvos sporto universitetas (LSU), Klaipėdos universitetas (KU) bei Vilniaus universitetas (VU). 

Studijų programos yra keturių metų studijų nuolatinės formos.  LSMU (Veterinarinė maisto sauga) yra ir 

ištęstinės bakalauro studijos, kurios trunka 6 metus. Visų bakalauro visuomenės sveikatos programų 

apimtis lygi 240 ECTS kreditų.   

Visuomenės sveikatos antrosios pakopos (magistro kvalifikacinio laipsnio) specialistus rengia  taip 

pat keturios aukštosios mokyklos: LSMU, LSU bei VU. Magistrantūros programų apimtis Lietuvos 

universitetuose yra vienoda – 120 ECTS kreditų. Studijų programos yra nuolatinės studijos formos ir 

trunka 2 metus. LSMU Visuomenės sveikatos vadybos ir Veterinarinės maisto saugos ištęstinių studijų 

programų trukmė ilgesnė - 3 metai.  

Visuomenės sveikatos specialistų profesiniame veiklos lauke turi būti įgyvendinami pagrindiniai 

PSO visuomenės sveikatos priežiūros principai, Lietuvos nacionalinės sveikatos koncepcijos, Lietuvos 

sveikatos programos, Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos tikslai.   

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras „Nacionalinėje visuomenės sveikatos veiklos standarto 

programoje (NPHPSP)“  išskiria tris pagrindines visuomenės sveikatos funkcijas: vertinimą, sveikatos 

politikos plėtrą ir užtikrinimą, jos realizuojamos per pagrindines visuomenės sveikatos paslaugas (pvz. 

bendruomenės partnerystės mobilizavimą sveikatos problemoms nustatyti ir spręsti; asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių planavimą ir profesinio tobulėjimo užtikrinimą; 

naujų moksliškai pagrįstų sveikatos problemų sprendimo būdų paiešką ir kt.).  

Lietuvos visuomenės sveikatos specialisto profesinės veiklos lauke yra teikiamos minėtos 

paslaugos. Šių specialistų veiklos procese labai ryškiai sąveikauja sveikatos priežiūra bei sveikatos 

ugdymas. Tai pasireiškia per tokius vaidmenis, kaip: konfidencialių konsultacijų teikimą mokyklos 

bendruomenei; programų, susijusių su mokinių sveikatos programomis rėmimą; sveikatos stiprinimo 

strategijų planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą; ryšių su kitomis organizacijomis palaikymą; 

pagalbos ir informacijos teikimą; mokinių ugdymą (Barnes ir kt., 2004; Petrauskienė ir kt., 2008). Pasak 

Groot ir kt. (2007) sveikata ir švietimas – dvi svarbiausios investicijos į žmogaus kapitalą, o sveikos 

gyvensenos ugdymas – faktorius, turinis didelę įtaką kiekvieno žmogaus individualiai gerovei. 
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Visuomenės sveikatos specialisto dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas, studijų siekinių 

formulavimas labai siejasi su studijų pakopomis, Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, 

grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema, kurią nustato Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros aprašas ir tarptautiniai Bolonijos proceso dokumentai (Dublino aprašai, 2005). 

Jankauskienės ir kt. (2011) nuomone visuomenės sveikatos specialisto veikloje turėtų dominuoti įvairios 

dalykinės kompetencijos, pvz.: visuomenės sveikatos problemų nustatymas; bendradarbiavimas su 

sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais, sveikatos mokymo organizavimas ir įgyvendinimas ir kt.  

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, būtina tikrinti, kokie yra socialiniai 

specialistų profesinės ir akademinės kvalifikacijos poreikiai. Svarbiausiu elementu tampa kompetencijos, 

padedančios atsirinkti tam tikrai paslaugai teikti reikalingas žinias, įgūdžius ir nuostatas (Poviliūnas, 

2010). Visuomenės sveikatos specialisto įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos plėtojamos 

pasitelkus holistinį ir sisteminį požiūrį, grindžiamą visuomenės narių socialine partneryste ir darnaus 

visuomenės vystymosi strategija. Šios kompetencijos turėtų būti pagrindas ruošiant visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų rengimo programas ir juose formuojant studijų programų siekinius, taip pat 

apibrėžiant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą jų darbo srityje bei organizuojant jų tęstinį 

mokymą.  

  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinis mokymasis 

 Sveikatos priežiūros sistemos kokybės užtikrinimui daug padeda naujos technologijos, nauji 

valdymo metodai ir tarptautinė kooperacija. Tačiau nepaisant šių priemonių neišvengiama sveikatos 

problemų evoliucijos.  Integracija į ES ekonominę erdvę atveria Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos 

vystymui technologinius ir finansinius išteklius, naują patirtį, kurią svarbu tinkamai pasinaudoti, tačiau ne 

mažiau svarbu tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimą ir tinkamo jų tęstinio 

mokymosi, kuris padėtų užtikrinti pastovų pastarųjų kompetentingumo palaikymą. 

Viena iš galimybių neatsilikti nuo visuomenės mokslinės, kultūrinės ir technologinės raidos, 

išsaugoti savo kvalifikaciją, tolydžio tobulinti savo profesijos žinias, gebėjimus ar kompetencijas. 

Švietimas ir specialistų rengimas ypatingai svarbus ekonomikos plėtrai, visuomenės atsinaujinimui bei 

asmeniniam tobulėjimui. Todėl pagrindiniu tikslu tampa švietimo ir mokymo sistemos ryšių su darbine 

aplinka, visuomene stiprinimas. Tik investavimas į žinias, ateities kvalifikuotą darbo jėgą užtikrina šalies 

konkurencingumą, sugebėjimą kurti ir ateityje išlaikyti darbo vietas (Beresnevičienė D., 1999). 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos atliktame tyrime  “Suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių 

plėtra mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste”  (2004) teigiama, kad suaugusiųjų 

tęstinis mokymasis Lietuvoje nėra pakankamai išplėtotas. Šį teiginį pagrindžia tendencija: nepakankamai 

suformuota suaugusiųjų švietimo politika, tik nedidelė dalis suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių 

plėtra mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste suaugusiųjų dalyvauja tęstinio 

mokymosi programose, dalies gyventojų turima kvalifikacija neatitinka darbo rinkos reikalavimų, 

stokojama tikslingų mokymo programų, nepakankamai kryptingai išplėtota profesinio rengimo sistema, 

lyginant su ES išsivysčiusiomis valstybėmis („Lietuvos švietimas”, 2002). 

Tęstinis mokymasis realizuoja mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Šiuolaikinėje visuomenėje 

naujų žinių poreikis sparčiai auga, todėl tęstinis mokymasis tampa vis svarbesniu tiek patiems 

visuomenės sveikatos specialistams, tiek valstybei, bendruomenėms ir organizacijoms, nes žmonių žinios 

ir nuostatos lemia jų tobulėjimą ir gerovę. Todėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tęstinio 

mokymosi tobulinimas bei plėtra Lietuvoje įgyja ypatingą reikšmę, kur demografiniai veiksniai lemia, jog 

žmonės ilgiau liks darbo rinkoje, o dėl technologijos ir mokslo vystymosi jiems reikės nuolatos mokytis.  

Tęstiniu ugdymu siekiama ne tik asmenybės tobulėjimo, bet ir organizacijos ir visos visuomenės 

vystymosi. Todėl tęstinio ugdymo misija ugdymo mokslo požiūriu yra sudaryti galimybes asmens 

realizavimuisi (Gudaitytė, 2001). Stiprėjantis visuomenės sveikatos specialistų tęstinis švietimas – 

demokratėjanti visuomenė, kurios nariai pasižymi tolerancija, bendradarbiavimu, pilietiniu aktyvumu, 

darnios plėtros supratimu ir skatinimu, suvokia atsakomybę už savo paties ir savo šalies gyvenimą, 

užtikrina visuomenės (žmonių) socialinę, fizinę bei psichinę sveikatos gerovę. 

Sveikatos priežiūros specialistų tęstinį kvalifikacijos mokymąsi, remiantis Europos komisijos 

siūlymu, galima apibrėžti kaip viso gyvenimo žinių, įgūdžių ir gebėjimų išsaugojimą, gerinimą ir 

nuolatinį įgijimą ir (arba) stiprinimą. Tęstinis mokymasis yra ir etinis įsipareigojimas, kuriuo užtikrinama, 

kad visuomenės sveikatos specialistų praktika atitiktų naujausius reikalavimus. Europos Sąjungos (ES) 

šalyse yra diegiamos privalomos (pagrįstas aiškiai apibrėžtu reikalavimu) arba savanoriškos (profesinės 

asociacijos nustato reikalavimus savo nariams) sveikatos priežiūros specialistų tęstinio kvalifikacijos 

mokymosi sistemos, taikant formaų ir (arba) neformalų tęstinį mokymą. Daugumoje ES šalių tęstinio 
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mokymo veiklą organizuoja profesinės institucijos ir mokslo draugijos.  Populiariausia mokymų 

įgyvendinimo forma yra konferencijos, simpoziumai, paskaitos arba seminarai, ypač mokymasis 

internete. Pagrindinės kliūtys, trugdančios sveikato spcialistams įsitraukti į tęstinį mokymosi veiklą yra 

išlaidų našta ir laiko trūkumas (Europos komisijos tyrimo ataskaita, 2015). 

Lietuvoje sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų suderinimas vykdomas 

vadovaujantis ,,Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų 

vertinimo komisijos nuostatais", patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 (Žin., 2011, Nr.81-3981). Visuomenės sveikatos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo programą pateikia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Joje įvairioms 

tikslinėms klausytojų grupėms, pateikiama 285 programos, iš kurių  26 temos, skirtos visuomenės 

sveikatos specialistams. Išanalizavus ir apibendrinus SAM pateiktą visuomenės sveikatos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą galima atpažinti kompetenciją, į kurią yra nukreipta mokymo 

programa bei pamatyti, ar tos programos koreliuoja su pagrindinėmis sveikatos problemomis (3 lentelė) 

 
3 lentelė. Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos ir ją atitinkanti  

kompetencija (2011) 

Programos pavadinimas Trukmė 

val. 

Įgyjama kompetencija Mokymų 

organizatorius 

Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadovo 

dokumentų rengimas 

8 Sveikatos politikos 

formavimas, įgyvendinimas 

ir vertinimas 

Saugos ir kokybės 

ekspertų biuras 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo 

kursų programos moduliai: 

Visuomenės sveikatos programų rengimas ir 

įgyvendinimas 

12 Prevencinių programų 

valdymas  

 

Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos 

centras 

 Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 16 Sveikatos mokymo 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių 

tobulinimas 

32 Visuomenės sveikatos 

saugos vykdymas 

Šiuolaikinė vaikų ir jaunimo sveikatos 

samprata 

8 Visuomenės sveikatos 

priežiūra  

Vaikų sveikos mitybos principai ir maitinimo 

organizavimas 

8 Sveikatos mokymo 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Mokyklos bendruomenės įtraukimas į 

visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą 

8 Bendradarbiavimas su 

sveikatos priežiūros ir kitų 

sričių specialistais 

Vaikų augimo ir vystymosi ypatumai 12 Populiacijos sveikatos 

vertinimas  

Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos priežiūra 

ir jos organizavimas 

24 Visuomenės sveikatos 

problemų nustatymas  

Epidemiologijos pagrindai ir populiacijos 

sveikatos vertinimas 

24 Populiacijos sveikatos 

vertinimas  

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

bendravimo menas 

8 Bendradarbiavimas su 

sveikatos priežiūros ir kitų 

sričių specialistais 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stebėsena 8 Populiacijos sveikatos 

vertinimas  

 Mokymo metodai ir jų taikymas sveikatos mokymo veikloje: 

Salutogeninio modelio panaudojimas mokinių 

sveikatai stiprinti 

6 Sveikatos mokymo 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos 

centras 

 Kvalifikacijos tobulinimo kursų programa 

„Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos 

skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencija“ 

18 Sveikatos mokymo 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

 Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių 

prevencija 

18 Aplinkos poveikio 

visuomenės ir atskirų jos 
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grupių sveikatai vertinimas 

ir jo valdymo būdų 

numatymas 

 
Visi minėti renginiai, skirti visuomenės sveikatos specialistui, sudaro tik 5 proc. visų SAM siūlomų 

mokymo programų. Tai leidžia daryti išvadą, kad renginiai menkai prisideda prie sveikatos problemų 

sprendimo.  Mokymų temų sudarymas nepagrįstas jokiais tyrimais ar metodika, tad sunku spręsti apie šio 

tęstinio mokymo kokybę bei naudą. Renginiai, kuriuos pateikia visuomenės sveikatos specialistams, 

orientuoti į sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. Šiek tiek mažiau į sveikatos priežiūros gerinimą bei 

tobulinimą. Tačiau menkai arba visai neaprėpia šių, būtinų visuomenės sveikatos specialistui, dalykinių 

kompetencijų: visuomenės sveikatos problemų nustatymo; socialinių bei ekonominių veiksnių, turinčių 

įtakos gyventojų sveikatai stebėjimo bei vertinimo; įrodymais grįstos praktikos taikymo, ieškant naujų 

visuomenės sveikatos problemų sprendimo būdų. Taip pat išryškėja faktas, kad specialistams mokymus 

organizuoja tik dvi organizacijos: Saugos ir kokybės ekspertų biuras bei Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras. Tai sudaro prielaidas menkam specialistų pasirinkimui. Analizuojant Lietuvos 

gyventojų sveikatos situaciją ir problemas, išryškėjo pagrindiniai sergamumo statistiniai duomenys. 

Atsižvelgiant į tai, kvalifikacijos kėlimo seminarai nėra nukreipti būtent šių problemų sprendimui.  

Siekiant efektyvaus tęstinio visuomenės sveikatos specialisto tęstinio mokymosi, tinkamai 

tobulinamos kvalifikacijos, kuri atitiktų veiklos ir specialistų kompetetingumo poreikius, pateikiamas 

tęstinio mokymo  modelis (žr. 2 paveikslą).  

 

 
2 pav. Visuomenės sveikatos specialistų tęstinio mokymo (-si) modelis 

 (pagal L.Sajienę, V.Vetrenkienę, 2015) 

 
Modelio funkcija – tinkamai įvertinti sveikatos būklę (analizuojant mokyklų, pirminės, antrinės ir 

tretinės sveikatos priežiūros įstaigų metines ataskaitas), atpažinti esmines visuomenės sveikatos 

specialistų problemas jų tiesioginėje veikloje, pateikti reikalingų kompetencijų sąrašą, kurios padėtų 

išspręsti iškilusias problemas, taip pat nustatyti tęstinio mokymosi poreikį, vykdyti kvalifikacijos kėlimo 

renginius bei įvertinti įgytas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kompetencijas, taip išsiaiškinant 

kvalifikacijos kėlimo renginio efektyvumą ir naudingumą. 

 

Išvados 

Darnios plėtros principai ypač svarbūs visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikloje. 

Dėmesio koncentravimas į visuomenės fizinės, psichinės bei socialinės sveikatos gerovę yra svarbiausias 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos požymis, tad siekiant šios gerovės reikėtų padėti 

žmonėms pasirūpinti ir palaikyti socialinę, psichinę, fizinę sveikatą ir taip siekti geresnės jų gyvenimo 

kokybės: dalyvavimo visuomenės gyvenime, galimybės dirbti ir realizuoti save. Vis labiau svarbi tampa  

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konsultacinė, švietėjiška ir profilaktinė veikla. Tad 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tikslu tampa kryptingai vykdyti tęstinį mokymąsi, kuris 

šiandieninėje visuomenėje tampa svarbia jų profesinės veiklos kompetentingumo užtikrinimo sąlyga. 

Pagrindinės sveikatos problemos susijusios su Lietuvos gyventojų gyvensena ir elgsena. Vis labiau 

didėja paplitimas kraujotakos sistemos, regėjimo, kvėpavimo takų bei virškinimo ligų tarpe. Siekiant 

išspręsti šias problemas turėtų vykti nuolatinis sveikatos stiprinimas, kurio pagrindinis uždavinys – 

sveikatos mokymas, didinantis supratimą apie asmens bei bendruomenės sveikatą, gyvensenos įgūdžių 

plėtojimą. Todėl sveikatos stiprinime svarbiausia ligų profilaktika, sveikatos priežiūros mokymas bei 

sveikatos sauga. 

Visuomenės sveikatos specialisto įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos plėtojamos 

pasitelkus holistinį ir sisteminį požiūrį, grindžiamą visuomenės narių socialine partneryste ir darnaus 

Tęstinio mokymosi 

poreikis 
Kvalifikacijos 

kėlimo  renginiai 
Kompetencijos 

vertinimas 

Sveikatos būklės 

nustatymas 
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problemos 

Reikalinga 
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visuomenės vystymosi strategija. Šios kompetencijos turėtų būti pagrindas ruošiant visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų rengimo programas ir juose formuojant studijų programų siekinius, taip pat 

apibrėžiant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą jų darbo srityje bei organizuojant jų tęstinį 

mokymą.  

Svarbu tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimą ir tinkamo jų tęstinio 

mokymosi, kuris padėtų užtikrinti pastovų pastarųjų kompetentingumo palaikymą. Stiprėjantis 

visuomenės sveikatos specialistų tęstinis švietimas – demokratėjanti visuomenė, kurios nariai pasižymi 

tolerancija, bendradarbiavimu, pilietiniu aktyvumu, darnios plėtros supratimu ir skatinimu, suvokia 

atsakomybę už savo paties ir savo šalies gyvenimą, užtikrina visuomenės socialinę, fizinę bei psichinę 

sveikatos gerovę. 
 

Literatūra 

 

1. Atviro informavimo konsultavimo orientavimo sistema (AIKOS). (2015). Žiūrėta 2015, kovo 2 per 

internetą: < http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm>. 

2. Barnes, M., Courtney, M.D., Pratt, J., Walsh, A.M. (2004). School-Based Youth Health Nurses: Roles, 

Responsibilities, Challenges, and Rewards. Public Health Nursing, 22(4), 316-322.  

3. Bell, D. (1999). The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books. 

4. Beresnevičienė, D. (1999). Suaugusiųjų švietimo vaidmuo Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Acta 

Paedagogica Vilnensia, 6, 42-57. 

5. Čelkis, P. (2010). Visuomenės sveikatos priežiūra, kaip asmens teisės į sveikatą įgyvendinimo priemonė. 

Visuomenės sveikata, 1 (48), 9-20. 

6. Europos komisijos tyrimo ataskaita (2015). Žiūrėta 2015 liepos 15 per internetą: 

<.http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/cpd_mapping_summary_lt.pdf>.  

7. Europos paktas dėl psichinės sveikatos ir gerovės. (2008).  EU summit conference together for mental 

health and well-being. Briuselis, 2008 m. birželio 12–13 d.  

8. Gaigalienė, R., Petkevičienė, V. (2011). Pabaltijo šalių darnaus vystymosi įvertinimas. Žiūrėta 2015, 

vasario 27 per internetą: < www.slk.lt/studentu-konferencijos/.../8_Gaigaliene_Petkeviciene_SU.doc>. 

9. Gudaitytė, D. (2001). Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai. Socialiniai 

mokslai, 2 (28), 28-38. 

10. Groot, W, Maassen van den Brink, H. (2007). The health effects of education. Economics of Education 

Review, 26, 186–200. 

11. Janušonis, V. (2000). Sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymas: XXI amžių pasitinkant. 

Klaipėda: Klaipėdos rytas. 

12. Javtokas, Z. (2010). Sveikatos stiprinimo samprata. Paskaitų konspektas. Žiūrėta 2015, kovo 2 per 

internetą:< www.sdtsc.lt/get.php?f.120>  

13. Juozulynas, A. (2001). Gyvenimo kokybės įvertinimo 2001-2004 metų programa. Vilnius. 

14. Kalėdienė, R., Petrauskienė, J., Rimpela, A. (1999). Šiuolaikinio visuomenės sveikatos mokslo teorija ir 

praktika. Sveikatos mokslai, 1, 71-74. 

15. Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų aprašas. LR švietimo ir mokslo 

ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-501. Žiūrėta 2015, kovo 2 per internetą: 

<http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=135937> 

16. Lietuvos mokslo ir technologijų baltoji knyga. (2001). Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir 

mokslo ministerijos. Vilnius. 

17. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. XII-964. Žiūrėta 2015, vasario 28 per internetą: <http://www.sam.lt/go.php/Projektai-ir-

programos7791254>. 

18. Lietuvos sveikatos terminų ir apibrėžimų standartas (1997). LST 1452. Žiūrėta 2015, vasario 28 per 

internetą: <http://www.lsd.lt/standards/tb.php?tbid=35&jobid=2>. 

19. Lietuvos švietimas 2002. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras 

Vilnius. 

20. Mačiūnas, E. (2004). Sveikatos priežiūra mokyklose. Žiūrėta 2015, vasario 28 per internetą: 

<oldvasc.sam.lt/mokykl_sveikat_priez.pdf>. 

21. Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas. LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 

balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-326. Žiūrėta 2015, vasario 28 per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374821&p_query=&p_tr2=>. 

22. Мintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J.B., Ghoshal, S. (2002). The Strategy Process. New York: Prentice Hall 

College Division. 

23. National Public Health Performance Standards Program. Essential Public Health Services. Žiūrėta 2015, 

vasario 28 per internetą:  

24. <http://www.cdc.gov/nphpsp/documents/Essential%20Services%20Presentation.ppt>. 

25. Otavos chartija. Ottava Charter for Health Promotion. (1986). WHO, Geneva. 



  

 149 

26. Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization). Žiūrėta 2015, vasario 27 per internetą: 

<http://www.who.int/en/>. 

27. Petrauskienė, A., Žydžiūnaitė, V. (2008). Mokyklos mediko vaidmens kompleksiškumas ugdant mokinių 

sveikatą. Specialusis ugdymas. 1(18), 91-100. 

28. Poviliūnas, A. (2010). Nuo profesinės veiklos tyrimų prie profesinės veiklos lauko tyrimų. ECTS projekto 

ekspertų seminaras. Vilnius. 

29. Schultz,  W.T. (1971). Investment in Human Capital. New York: Free Press. 

30. Suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių plėtra mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste, 

tyrimo ataskaita. (2004). Žiūrėta 2015, vasario 27 per internetą: 

<www.smm.lt/svietimo.../suaugusiuju_testinio_mokymo_ataskaita.doc>. 

31. Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos 

nuostatai. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645. Žiūrėta 2015, vasario 

27 per internetą:< http://www.sam.lt/go.php/Sveikatos_sistemos_specialistai487 >. 

32. Sveikatos statistika (2013). Higienos institutas. Žiūrėta 2015, vasario 27 per internetą: 

<sic.hi.lt/html/sv_statistika.htm>. 

33. Tannahill, A. (1985). What is health promotion? Health Education Journal, 44(4), 167-168. 

34. Taruškienė, J. (1997). Tęstinio ugdymo plėtros Lietuvoje prielaidos. Disertacijos santrauka: socialiniai 

mokslai, edukologija / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius. 

35. School Health Services: Council on School Health. The Journal of School Nursing, 24, 269. 

36. The Bologna Framework and National Qualifications Frameworks. (2005). Žiūrėta 2015, vasario 27 per 

internetą: < http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=69>. 

37. Visuomenės sveikatos studijų krypties reglamentas. (2007). LR švietimo ir mokslo ministro 2007-02-27 d. 

įsakymas Nr. ISAK-276. Žiūrėta 2015, kovo 2 per internetą:  

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE0304BEDD6C>. 

38. Winslow, C. E. (2006). The cost of sickness and the price of health. World health organization. Palais des 

Nadion. Geneva. Bulletin of World Health Organization. February 2006 (1951), 85(2), 153-158. 

 

LIFE-LONG LEARNING OF PUBLIC HEALTH CARE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE PUBLIC HEALTH PROBLEMS 

 

Summary 

 

Introduction. The article analyses the situation of life-long learning of public health care specialists and 

problems in the context of global public health problems. While implementing the life-long learning system of 

health care specialists, prevention from diseases is emphasized. The public health care specialists essence of the 

concept of lifelong learning - competences healthy lifestyles, population longevity and quality of life, hygiene 

training primary health care, development.  

The purpose. To provide health care professionals for the development of lifelong learning. 

Methods. Literature review, documentation analysis, the model of life-long learning model preparation. 

Results. The essence of life-long learning conception proposed by the author (healthy life-style, longevity of 

residents and the assumption of life quality) is a sufficient competence of health care professionals. The life-long 

learning model, as a group of health care professionals working in the area of primary health care, is presented, 

which could help for the organizers of health care system, experts and practitioners, who aim at a maximum 

protection of health of the contemporary society (its each member), emphasizing prevention, healthy life-style and 

life quality. 

Conclusion: 1. The principles of harmonious development are especially important in the activity of public 

health care specialists. Concentration on physical, psychic and social welfare is the most important feature of public 

health care specialist activity; thus in order to reach the welfare, the people need help with taking care and 

maintaining their health and, this way, reaching a better life quality. Therefore, the aim of public health care 

specialists is to pursue a purposeful life-long learning. 2. The main health problems are related to the lifestyle and 

behaviour of Lithuanian residents. In order to solve these problems, constant health promotion should be carried out, 

the main objective of which is education about health. 3. The subject and general competencies acquired by a public 

health specialist are developed by using a holistic and systemic points of view based on social partnership of society 

members and the strategy of harmonious society development. These competencies should form the basis in the 

training programmes of public health care specialists and forming study outcomes, as well as defining the activity of 

public health care specialists and organizing their life-long training. 4. It is especially important to develop the 

training of public health care specialists and their life-long learning, which would ensure constant maintenance of 

competence. Increasing life-long learning of public health care specialists reflects a more democratic society, the 

members of which are tolerant, cooperative, active, understanding and reinforcing harmonious development, 

realizing the responsibility for their and their country life and ensuring the social, physical and psychic health 

welfare of the society.  

Keywords: public health care, public health care specialist, life-long learning, health promotion. 
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MOKYMOSI MOODLE APLINKOJE VERTINIMAS: STUDENTŲ 

POŽIŪRIS 

 
Laima Kyburienė, Albertas Juodeika  

Kauno kolegija 

 
Anotacija. Palyginti neseniai aukštosiose mokyklose pradėtos naudoti virtualios mokymo(si) aplinkos 

(sutrumpintai VMA) užima vis svarbesnę vietą mokymo(si) procese. Kauno kolegijoje jau eilę metų yra naudojama 

VMA Moodle. Taigi siekiant tinkamiau panaudoti VMA siūlomas galimybes ir geriau atliepti studijuojančiųjų 

mokymosi poreikius, tampa vis aktualiau tirti, kaip VMA siūlomas galimybes vertina patys studentai. Straipsnyje 

siekiama atskleisti kaip KK KJRSC studentai vertina VMA MOODLE suteikiamas mokymosi galimybes, 

pateikiama nuotolinio mokymosi samprata, aptariamos VMA Moodle suteikiamos galimybės, atskleidžiama kaip 

Kauno Kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro (toliau KK KJRSC) studentai vertina VMA MOODLE 

suteikiamas mokymosi galimybes ir analizuojami studentų įvardinti mokymosi VMA Moodle privalumai ir 

trūkumai. 

Pagrindiniai žodžiai: virtuali mokymosi aplinka Moodle, nuotolinės studijos, virtuali klasė. 

 
Įvadas. Informacija, žinios ir įgūdžiai šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje yra ypač vertingi. 

Tačiau gyvenimo tempas taip pat didėja nenumaldomu greičiu. Dauguma Lietuvos dirbančių asmenų, 

norinčių atnaujinti savo žinias, neturi galimybės atsitraukti nuo savo kasdienių darbų ir įsirašyti į savaitės 

ar mėnesio kursus norimoje mokymo įstaigoje. Puiki išeitis – nuotolinis mokymasis. Pastaruoju metu 

Lietuvoje nuotolinio mokymo metodai vystosi ypatingai sparčiai. Nuotolinis mokymas apibūdinamas kaip 

didesnės dalies mokymosi proceso valdymo ir kontrolės perdavimu pačiam besimokančiajam bei 

netiesioginiu mokytojo ir besimokančiojo bendravimu, paremtu šiuolaikinėmis informacijos 

technologijomis. Tai leidžia suderinti norą tobulėti su patogumu, kadangi galime studijuoti savarankiškai, 

paties pasirinktu laiku, pasirinktoje vietoje ir pasirinktu krūviu. Ši lanksti studijų forma pirmiausia skirta 

užimtiems, dirbantiems žmonėms, pageidaujantiems tobulinti savo kvalifikaciją (Eidukaitis, 2008). 

Palyginti neseniai aukštosiose mokyklose pradėtos naudoti virtualios mokymo(si) aplinkos 

(sutrumpintai VMA) užima vis svarbesnę vietą mokymo(si) procese. VMA – tai kompiuterių tinklais ir 

kitomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta ugdymo sistema, kurioje mokytojų 

padedami mokosi mokiniai (Mokyklų tobulinimo programa, 2002-2005). Iš pradžių VMA taikytos 

nuotoliniame mokyme(si). Jos padėdavo palaikyti ryšį tarp studentų ir dėstytojų, kai tarpusavyje jie 

susitikdavo labai retai. Šiuolaikiniame judriame pasaulyje, kai tenka derinti mokslą bei darbą, kai 

paskaitų lankymui nebeužtenkama laiko, norima studijuoti dalykus, kurių nesiūlo arti esančios mokymosi 

įstaigos, VMA siūlomos galimybės buvo greitai įvertintos ir jų populiarumas sparčiai auga (Mačiulskis, 

Turskienė, 2010). 

Tyrimo problema. Kauno kolegijoje jau eilę metų yra naudojama VMA Moodle. Taigi siekiant 

tinkamiau panaudoti VMA siūlomas galimybes ir geriau atliepti studijuojančiųjų mokymosi poreikius, 

tampa vis aktualiau tirti, kaip VMA siūlomas galimybes vertina patys studentai. Todėl keliamas 

probleminis klausimas – kaip Kauno Kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro (toliau KK 

KJRSC) studentai vertina VMA MOODLE suteikiamas mokymosi galimybes? 

Tyrimo objektas – KK KJRSC studentų požiūriu VMA MOODLE suteikiamų mokymosi 

galimybių vertinimas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti kaip KK KJRSC studentai vertina VMA MOODLE suteikiamas 

mokymosi galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Pateikti nuotolinio mokymosi sampratą. 

2. Aptarti VMA Moodle suteikiamas galimybes. 

3. Atskleisti studentų požiūriu mokymosi galimybių VMA Moodle vertinimą. 

4. Atskleisti studentų požiūriu mokymosi VMA Moodle  privalumus ir trūkumus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; empiriniai duomenys surinkti vykdant anketinę 

apklausą; duomenys apdoroti atliekant statistinę duomenų analizę (duomenys apdoroti SPSS programa, 

skaičiuojami vidurkių įverčiai, taikytas chi-kvadrat testas: visais atvejais, t.y. visų VMA Moodle 

galimybių atvejais, apskaičiuotas p>0,05 (Pearson‘o Chi-Square), todėl reikšmingo skirtumo tarp 

skirtingų studijų programų ir skirtingų kursų studentų atsakymų nėra ir visų studijų programų studentų 

atsakymai bus analizuojami apibendrintai, neišskiriant atskirų studijų programų. Atskirai aptariamos tik 

skirtingos studijų formos (nuolatinė ir ištęstinė); skalės patikimumas tikrintas nustatant Cronbach‘o Alpha 
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koeficientą (Cronbach‘o Alpha=0,776)) ir turinio (content) analizę (taikyta atvirų klausimų duomenims 

apdoroti).  

Tyrimas vykdytas internetinėje erdvėje
13

 2015 m. sausio mėn. Jame dalyvavo 48 KK KJRSC  

studentai, kurie mokėsi VMA Moodle aplinkoje ir per semestrą šioje aplinkoje studijavo nuo 3 iki 5 

dalykų. 

 

Nuotolinio mokymosi samprata. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje svarbiausiomis 

vertybėmis tampa informacija ir naujos technologijos. Vis labiau populiarėja nuotolinis mokymasis, kurio 

dalyviams suteikiama galimybė mokytis jiems patogiu metu ir priimtina sparta pasirinktoje vietoje. 

Nuotolinės studijos suteikia galimybę mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, leidžia lengviau prisitaikyti ir 

įsitvirtinti nuolat kintančioje ir vis daugiau reikalavimų keliančioje darbo rinkoje. Tobulėjančios 

informacinės ir komunikacinės technologijos daro įtaką ir nuotolinio mokymo plėtrai (Eidukaitis, 2008).  

Nuotolinio mokymosi terminą sunku formaliai apibrėžti, kadangi tai kelių mokslo krypčių 

laimėjimų ar sanglaudos rezultatas. Nuotolinis mokymasis – tai mokymasis, kuris dažniausiai vyksta 

kitoje vietoje negu pats mokymo procesas ir kuriam reikia savitos kurso skaidymo ir dėstymo metodikos, 

tam tikrų bendravimo metodų bei kitokio negu įprasta organizacinio ir administracinio pasirengimo. 

Nuotolinės studijos apibrėžiamos ir tokiu atveju, kai „studentai studijuodami lieka savo gyvenamojoje 

vietoje ir neatsitraukia nuo savo darbo ar kitos veiklos. Nuotolinis švietimas neapsiriboja kuriuo nors 

švietimo tipu ar etapu, žmonių kategorija ar gyvenimo tarpsniu, nors studijų medžiagai, jos pateikimo 

būdui ir studijų metodikai tuo suteikiama tam tikros specifikos. Nuotolinėse studijose gali būti teikiamas 

vidurinis arba aukštasis išsilavinimas, vykdomas neformalusis visuomenės švietimas, suaugusiųjų ar 

tęstinis mokymas. Todėl nuotolinės studijos yra įrankis, kuris vienodai sėkmingai gali būti naudojamas 

teikiant įvairų išsilavinimą, taip pat ir kvalifikacinius laipsnius (Rutkauskienė ir kt., 2007). 

Nuotolinės studijos mums labiausiai pažįstamos kaip ištęstinės (anksčiau neakivaizdinės) studijos 

aukštosiose mokyklose. Jos organizuojamos paštu siunčiant užduotis ir kontrolinius darbus, du kartus per 

metus rengiamos sesijos. Dieninių ir ištęstinių (nuotolinių) studentų grupių skirtumas tas, kad 

„nuotoliniams" studentams stinga svarbaus studijų elemento - gyvo, pastovaus bendravimo su dėstytoju 

arba ši galimybė yra ribota. Kurdami nuotolinių studijų programas, jų autoriai privalo atsižvelgti į šią 

aplinkybę. Vadovėlio (konspekto ar kitos mokymosi medžiagos)  kalba, išryškintos teksto dalys, 

iliustracijos, yra reikšmingos nuotolinėms studijoms. Todėl vadovėliai turi būti parašyti labai 

suprantamai. 

Priklausomai nuo tikslų, turimų techninių priemonių ir mokymo proceso organizavimo, nuotolinės 

studijos gali būti realizuojamos sinchronine, asinchronine ir mišria formomis.  

 

VMA Moodle suteikiamos galimybės. Virtualioji mokymosi aplinka – tai tokia programa, kuri 

leidžia suburti mokinius į virtualiąją klasę ir aprūpinti juos įvairiomis mokymosi galimybėmis. Nors čia 

pasakėme, kad virtualioji mokymosi aplinka yra programa, tačiau, 

suprantama, dėmesys bus kreipiamas ne į pačią programą, o į tai, ką ji leidžia daryti, kaip ji talkina 

mokiniams ir mokytojams. E. Eidukaitis (2008) pateikia griežtesnį ir tikslesnį apibrėžimą – virtualioji 

mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis pagrįsta ugdymo sistema, kurioje mokytojų padedami mokosi mokiniai. 

Moodle – atviro kodo virtuali mokymosi aplinka suprojektuota padėti pedagogams organizuoti 

mokymosi kursus tinkle. Privalumas tarp kitų sistemų yra tai, kad ji projektuojama remiantis socialinės 

konstruktyvistinės pedagogikos principais (bendradarbiavimas, aktyvumas, kritinis vertinimas ir kt.). 

Sistema sėkmingai taikoma vidurinėse mokyklose ir universitetuose visame pasaulyje. Suprojektuota 

Australijoje. Kadangi programa yra atviroji, bet kuris norintysis gali ją išsiversti, pritaikyti savo 

poreikiams ir naudoti (Giedrimas, Giedrimienė, 2007). 

Moodle remiasi socialinio konstruktyvizmo teorija ir yra pripažįstama pedagoginiu aspektu 

lanksčiausia virtualaus mokymo aplinka. Ji tinka tiek nuotoliniam mokymui, tiek užduočių pateikimui 

mokantis kompiuterių klasėje. Tai PHP ir MySQL pagrindu sukurta atviro kodo sistema, besiorientuojanti 

į pagrindinius technologinius standartus. Sistema reikalauja minimalaus administratoriaus darbo. Veiklų 

užduotis gali kurti patys mokytojai, naudodami Moodle vizualų html redaktorių. Pagrindinės sistemos 

savybės: tinka ir nuotoliniam mokymui(si), ir naudojimui klasėje (Eidukaitis, 2008). 

Svarbus studijų aplinkos interaktyvumas - galimybė dėstytojui ir studentui operatyviai bendrauti. 

Tai viena iš svarbiausių ir sunkiausiai realizuojamų nuotolinių studijų organizavimo priemonių. 

                                                 
13

 Prieiga perinternetą: <www.manoapklausa.lt/apklausa/641999570/>. 

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/641999570/
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Neakivaizdinėse studijose interaktyvumui palaikyti reikia titaniškų pastangų, galima panaudoti tik 

atskirus jo elementus, pateikiant standartinių klausimų ir atsakymų rinkinius ar išsamius praktinių 

situacijų analizės aprašymus. Efektyvios interaktyvaus bendravimo formos yra disputai, grupinis 

problemų sprendimas, dalykiniai žaidimai, operatyvios konsultacijos, grupiniai projektai. Norint pritaikyti 

šiuos elementus nuotoliniam švietimui, būtina moderni ryšio bei kompiuterinė technika ir tokios 

technikos naudojimu paremta pedagoginė metodika (Rutkauskienė ir kt., 2003). 

VMA Moodle vyksta visas ugdymo procesas: pateikiamas visas kurso ar modulio turinys, 

bendraujama diskutuojant (diskusijų forumuose, pokalbiuose ar elektroniniu paštu), atliekamos praktinės 

užduotys, vyksta darbas grupėse, o įgytos žinios bei gebėjimai tikrinami kompiuteriniais testais, 

vertinama automatinėmis priemonėmis ir pan. VMA leidžia įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. 

Panašiai, kaip ir tikrąja mokymosi aplinka, VMA siekiama padėti studentams mokytis, stebėti mokymosi 

procesą, tobulinti jo turinį. Taigi VMA galėtume apibūdinti kaip mokomosios medžiagos, užduočių, 

bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, leidžiančią lanksčiai valdyti ugdymo procesą. 

 

Tyrimo rezultatai 

Mokymosi galimybių VMA Moodle vertinimas KK KJRSC studentų požiūriu 
Studentų buvo prašoma įvertinti 16 VMA Moodle suteikiamų mokymosi galimybių balais nuo  

1 iki 10 (žr. 1 lentelę). Tokia skalė pasirinkta todėl, kad ji studentams yra geriausiai pažįstama ir 

suprantama. Buvo siekiama išsiaiškinti ar yra skirtumą tarp nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studentų 

vertinimų, todėl šių studijų formų studentų vertinimai analizuoti atskirai.  

Nuolatinės studijų formos studentai aukščiausią vertinimą skyrė galimybei iš kart po atsiskaitymo 

matyti savo pažymius. Taip pat didžioji dalis (77,3%) šios studijų formos studentų puikiai vertino 

galimybę studijuoti patogiu laiku ir patogioje vietoje. Puikiai vertinamos ir kitos galimybės susijusios su 

laiko, vietos, tempo patogumu, t.y. galimybės atlikti praktinius ir kontrolinius darbus patogiu laiku, 

patogioje vietoje ir atitinkamu tempu bei galimybę „neiškristi“ iš bendro grupės mokymosi konteksto kai 

nėra galimybės dalyvauti paskaitose. Tokie studentų vertinimai rodo, kad ir nuolatinių studijų studentams 

yra gan aktualu turėti galimybę studijuoti neatvykus į mokymo įstaigą (žr. 1 lentelę).  

Žemiausiai nuolatinių studijų studentai vertino galimybę bendrauti su dėstytoju (palikti žinutę, 

gauti atsakymą, matyti darbų komentarus ir kt.). Tokie rezultatai rodo, kad nepaisant didelio poreikio 

turėti galimybę studijuoti neatvykus į mokymo įstaigą, vis tik išlieka labai aktualus gyvas studento ir 

dėstytojo kontaktas (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. Nuolatinės studijų formos studentų mokymosi galimybių VMA Moodle vertinimas 
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Galimybė studijuoti patogiu laiku 4,5 0 0 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 77,3 

Galimybė studijuoti  patogioje vietoje 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5 4,5 77,3 

Galimybė studijuoti patogiu tempu 4,5 0 0 0 4,5 0 0 18,9 13,6 59,1 

Galimybė pasitikrinti savo pasirengimo lygį 

prieš kontrolinius darbus ir egzaminus 

(bandomieji testai) 

4,5 0 0 0 0 4,5 0 4,5 22,7 63,6 

Galimybė iš kart po atsiskaitymų matyti 

savo pažymius 

9,1 0 0 0 0 0 0 0 9,1 81,8 

Galimybė gauti visą dalykų studijoms 

reikalingą medžiagą 

4,5 0 0 0 0 0 9,1 11,5 22,7 50 

Galimybė atlikti praktinius darbus patogiu 

laiku 

4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5 9,1 73,1 

Galimybė atlikti praktinius darbus patogioje 

vietoje 

4,5 0 0 0 0 0 4,5 9,1 9,1 72,7 

Galimybė atlikti praktinius darbus patogiu 

tempu 

4,5 0 0 0 0 4,5 9,1 9,1 13,6 59,1 
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Galimybė atlikti kontrolinius darbus  patogiu 

laiku 

4,5 0 0 0 4,5 0 0 9,1 13,6 68,2 

Galimybė atlikti kontrolinius darbus patogiu 

tempu 

4,5 0 0 0 4,5 0 0 4,5 27,8 59,1 

Galimybė atlikti kontrolinius darbus 

patogioje vietoje 

4,5 0 0 0 0 0 0 4,5 18,2 73,1 

Galimybė naudotis interaktyviomis 

priemonėmis atliekant užduotis 

4,5 0 0 0 0 0 0 13,6 22,7 59,1 

Galimybė bendrauti su dėstytoju (palikti 

žinutę, gauti atsakymą, matyti darbų 

komentarus ir kt.) 

9,1 0 0 0 4,5 4,5 18,1 9,1 13,6 40,9 

Galimybė vizualizuoti, paįvairinti mokymąsi 

paskaitų metu 

4,5 4,5 0 0 0 0 9,1 13,6 22,7 45,5 

Galimybė „neiškristi“ iš bendro grupės 

mokymosi konteksto kai nėra galimybės 

dalyvauti paskaitose 

4,5 0 0 0 0 4,5 0 4,5 18,2 68,2 

 

Ištęstinės studijų formos studentai aukščiausią vertinimą skyrė galimybei studijuoti patogiu laiku 

(88,5% studentų) ir patogioje vietoje (84,6% studentų). Puikiai vertinamos ir kitos galimybės susijusios 

su laiko, vietos, tempo patogumu, t.y. galimybės atlikti praktinius ir kontrolinius darbus patogiu laiku, 

patogioje vietoje ir atitinkamu tempu. Tokie studentų vertinimai rodo, kad ir ištęstinių studijų studentams 

aktualiausia turėti galimybę studijuoti neatvykus į mokymo įstaigą. Taip pat nemaža dalis (76,9%) šios 

studijų formos studentų puikiai vertino galimybę iš kart po atsiskaitymo matyti savo pažymius (žr. 2 

lentelę).  

 
2 lentelė. Ištęstinės studijų formos studentų mokymosi galimybių VMA Moodle vertinimas 

  

Ištęstinė studijų forma 

(%) 

y
p

a
ti

n
g

a
i 

b
lo

g
a

i 

la
b

a
i 

b
lo

g
a

i 

b
lo

g
a

i 

la
b

a
i 

si
lp

n
a

i 

si
lp

n
a

i 

p
a

te
n

k
in

a
m

a
i 

v
id

u
ti

n
iš

k
a

i 

g
er

a
i 

la
b

a
i 

g
er

a
i 

p
u

ik
ia

i 

Galimybė studijuoti patogiu laiku 0 0 0 0 0 0 3,85 3,85 3,85 88,5 

Galimybė studijuoti  patogioje vietoje 0 0 0 0 0 0 3,85 3,85 7,7 84,6 

Galimybė studijuoti patogiu tempu 0 0 7,7 0 3,85 3,85 7,7 7,7 3,85 59,1 

Galimybė pasitikrinti savo pasirengimo 

lygį prieš kontrolinius darbus ir 

egzaminus (bandomieji testai) 

0 3,85 3,85 3,85 0 7,7 7,7 7,7 15,4 50 

Galimybė iš kart po atsiskaitymų matyti 

savo pažymius 

3,85 3,85 0 0 0 3,85 0 3,85 7,7 76,9 

Galimybė gauti visą dalykų studijoms 

reikalingą medžiagą 

0 0 3,85 0 3,85 3,85 11,5 15,4 11,5 50 

Galimybė atlikti praktinius darbus 

patogiu laiku 

3,85 0 0 0 3,85 0 11,5 3,85 3,85 73,1 

Galimybė atlikti praktinius darbus 

patogioje vietoje 

0 0 0 3,85 0 0 7,7 7,7 0 80,8 

Galimybė atlikti praktinius darbus 

patogiu tempu 

0 0 0 3,85 3,85 0 7,7 7,7 0 76,9 

Galimybė atlikti kontrolinius darbus  

patogiu laiku 

0 0 7,7 0 3,85 0 3,85 3,85 7,7 73,1 

Galimybė atlikti kontrolinius darbus 

patogiu tempu 

3,85 0 0 0 0 3,85 11,5 7,7 11,5 61,5 

Galimybė atlikti kontrolinius darbus 

patogioje vietoje 

0 0 3,85 0 0 3,85 3,85 7,7 7,7 73,1 

Galimybė naudotis interaktyviomis 

priemonėmis atliekant užduotis 

0 0 0 0 0 0 3,85 23,1 11,5 61,5 
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Galimybė bendrauti su dėstytoju (palikti 

žinutę, gauti atsakymą, matyti darbų 

komentarus ir kt.) 

0 3,85 3,85 0 3,85 0 7,7 7,7 7,7 65,4 

Galimybė vizualizuoti, paįvairinti 

mokymąsi paskaitų metu 

0 0 3,85 0 3,85 0 7,7 11,5 19,2 53,9 

Galimybė „neiškristi“ iš bendro grupės 

mokymosi konteksto kai nėra galimybės 

dalyvauti paskaitose 

0 3,85 0 7,7 0 0 7,7 23,1 3,85 53.9 

 

Apibendrinant galima teigti, kad tiek ištęstinių, tiek nuolatinių studijų studentams yra itin aktualu, 

turėti galimybę studijuoti jiems patogiu laiku ir jiems tinkamu tempu, neatvykus į mokymo įstaigą. 

Tačiau nuolatinių studijų studentams išlieka itin svarbus gyvas ryšys su dėstytoju, o aukščiausiu balu jie 

vertina galimybę iš kart matyti savo pažymius. 

Apibendrinus abiejų studijų formų studentų mokymosi galimybių VMA Moodle vertinimus balais 

ir apskaičiavus balų vidurkius, nustatyta, kad aukščiausią balą (9,46) studentai skyrė vietos ir laiko 

patogumui, o žemiausią (8,37) balą skyrė galimybei bendrauti su dėstytoju, palikti žinutę, gauti atsakymą, 

matyti darbų komentarus ir kt. (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Studentų mokymosi galimybių VMA Moodle apibendrintas vertinimas balais 

 

Moodle aplinkos suteikiamos galimybės  

Vertinimo 

vidurkis  

(nuo 1 iki 10)  

Galimybė studijuoti patogiu laiku  9,46  

Galimybė studijuoti  patogioje vietoje  9,46  

Galimybė atlikti praktinius darbus patogioje vietoje  9,29  

Galimybė atlikti kontrolinius darbus patogioje vietoje  9,27  

Galimybė naudotis interaktyviomis priemonėmis atliekant užduotis  9,21  

Galimybė iš kart po atsiskaitymų matyti savo pažymius  9,06  

Galimybė atlikti praktinius darbus patogiu laiku  9,04  

Galimybė atlikti praktinius darbus patogiu tempu  9,02  

Galimybė atlikti kontrolinius darbus  patogiu laiku 9,02  

Galimybė atlikti kontrolinius darbus patogiu tempu  8,94  

Galimybė „neiškristi“ iš bendro grupės mokymosi konteksto kai nėra galimybės dalyvauti 

paskaitose  
8,79  

Galimybė studijuoti patogiu tempu  8,77  

Galimybė gauti visą dalykų studijoms reikalingą medžiagą  8,71  

Galimybė pasitikrinti savo pasirengimo lygį prieš kontrolinius darbus ir egzaminus (bandomieji 

testai)  
8,69  

Galimybė vizualizuoti, paįvairinti mokymąsi paskaitų metu  8,69  

Galimybė bendrauti su dėstytoju (palikti žinutę, gauti atsakymą, matyti darbų komentarus ir 

kt.)  
8,37  

 
Remiantis tyrimo rezultatais, galime teigti, kad iš esmės studentai VMA Moodle suteikiamas 

mokymosi galimybes vertina teigiamai. Vertinimo balų vidurkiai pasiskirstė tarp 9,46 (puikiai) ir 8,37 

(gerai). 

 

KK KJRSC studentų požiūriu mokymosi VMA Moodle  privalumai ir trūkumai  
Studentų atsakymai į atvirus klausimus apie VMA Moodle privalumus ir trūkumus buvo 

apdorojami turinio (content) analize. Išskirti 8 studentų įvardinti privalumais: laiko ir vietos patogumas, 

informacijos prieinamumas ir aiškumas, bandomieji testai mokantis, galimybė pasitikrinti žinias, 

galimybė matyti pažymius, galimybė mokytis individualiai, galimybė matyti savo vietą pagal mokymosi 

vidurkį grupėje. Atlikus studentų atsakymų į atvirus klausimus analizę, paaiškėjo, kad didžiausiu 

privalumu yra laikomas laiko ir vietos patogumas bei informacijos prieinamumas ir aiškumas (žr. 4 

lentelę). 
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4 lentelė. Studentų įvardinti mokymosi VMA Moodle privalumai  

Moodle 

aplinkos 

privalumai 

Teiginių 

skaičius 

 

Iliustruojantys studentų teiginių pavyzdžiai 

Laiko ir vietos 

patogumas 

23 „...galimybė mokytis ir būti įvertintam nedalyvaujant paskaitose/atliekant praktiką, 

galimybė mokytis norimu laiku “. „...labiausiai patiko galimybė atsiskaitinėti kitose 

vietose“. „...tai kad gali bet kuriuo paros metu sėsti ir studijuoti“. „...galimybė 

suderinti darbą ir mokslą“.  „...gali atlikti jas bet kuriuo metu iki tam tikro termino“. 

„...suteikiama galimybė studijuoti, netgi jei nėra galimybės dalyvauti paskaitose. 

„...kadangi važinėju į paskaitas 35km į priekį ir atgal, buvo gerai, kad paskaitos 

kartais vykdavo moodle aplinkoje, nereikėjo niekur važiuoti galėjau visą medžiagą 

analizuoti namuose“. „...praktiniams darbams mes turėjome pakankamai laiko, 

galėjome juos atlikti patogiu sau metu“. 

Informacijos 

prieinamumas 

ir aiškumas 

23 „... egzaminai, praktiniai ir pan. atliekami internetu, moodle sistemoje, kas yra labai 

patogu ištęstinių studijų studentams“.  „... prie užduoties pridėti vaizdo įrašai“. ,,... 

yra visa informacija sukelta nereikia visko rašyti ranka per paskaitas“. 

,,Informacijos prieigos galimybės“. ,,Labai patogu, kad visa mokomoji medžiaga 

yra patalpinta sistemoje“. „Yra didžioji dalis informacijos, tai palengvina mokymąsi 

, nereikia bijoti, kad bus sunku gauti informaciją praleidus paskaitą‘‘. ,,Galimybė 

viską patogiai rasti vienoje vietoje, dirbti savo tempu‘‘. ,,Galima sekti, kas vyksta 

per paskaitas, kai nėra galimybės lankyti‘‘. ,,...taip pat galimybė parsisiųsti reikiamą 

informaciją...‘‘ ,,Tai, kad bet kada gali atsidaryti bet kurią temą ir aiškiai matai kas 

parašyta‘‘.  ,,Labiausiai patiko tai, kad darydami įvairius darbus, mes pilnai 

galėjome naudotis įvairia informacija‘‘. ,,Privalumai tokie, kad gali matyti visa 

mokymosi medžiaga ir įvertinimus už darbus...‘‘ ,,Patiko tai, kad visa medžiaga yra 

vienoj vietoje ir nereikia blaškytis po keletą skirtingų, kad susidėliotum viską į 

krūvą ir tik tada atliktum užduotis‘‘. 

Bandomieji 

testai mokantis 

9 ,,Patiko -  galimybė naudotis bandomaisiais testais, tai ženkliai pagerina egzamino 

rezultatą“. ,,Testai, kurie padeda geriau įsisavinti tema“. ,,Bandomieji testai, 

reikalinga medžiaga mokymuisi, kuri yra patalpinta moodle aplinkoje“. ,,Galima 

mokytis ne tik paskaitoje, bet atlikti užduotis sistemoje“. ,,Patinka  kontroliniai 

darbai moodle aplinkoje, kadangi matau savo pažymį ir padarytas klaidas“. 

,,...galima spręsti testus kurie būna egzaminų metu“. ,,...bandomieji testai, tai labai 

gera priemonė ruošiantis egzaminams“.  

Galimybė 

pasitikrinti 

žinias 

3 ,,Mokantis kai kuriuos dalykus buvo galima atlikti įvairius bandomuosius testus ir 

taip pasitikrinti savo žinias“. ,,...pasitikrinti žinias prieš kontrolinius darbus bei 

egzaminus, matyti kurioje vietoje esu pagal mokymosi vidurkį“. ,,Galima mokytis 

ne tik paskaitoje, bet atlikti užduotis sistemoje“. ,,Patinka  kontroliniai darbai 

moodle aplinkoje, kadangi matau savo pažymį ir padarytas klaidas“. 

,,...bandomieji testai, tai labai gera priemonė ruošiantis egzaminams“. 

Galimybė 

matyti 

pažymius 

2 ,,...po kontrolinių darbų iš karto aiškus pažymys“. ,,Galima mokytis ne tik 

paskaitoje, bet atlikti užduotis sistemoje“. ,,Patinka  kontroliniai darbai moodle 

aplinkoje, kadangi matau savo pažymį ir padarytas klaidas“. 

Galimybė 

mokytis 

individualiai 

1   ,,Tai, kad mokymasis vyksta individualiai. Bet kurią akimirką kai tik užsimanai 

mokytis gali prisijungti prie Moodle aplinkos“.  

Galimybė 

matyti savo 

vietą pagal 

mokymosi 

vidurkį 

grupėje 

1 „...pasitikrinti žinias prieš kontrolinius darbus bei egzaminus, matyti kurioje 

vietoje esu pagal mokymosi vidurkį...“ 

 

Atlikus studentų atsakymų į atvirus klausimus analizę, išskirta 13 studentų įvardintų VMA Moodle 

trūkumų: VMA Moodle sisteminiai nesklandumai (13), studijų medžiagos trūkumas (7), ne visi dalykai 

sukurti Moodle aplinkoje (6), tiesioginio kontakto „studentas-dėstytojas“ trūkumas (6), mokymasis 

Moodle reikalauja daug savarankiškumo (3), sudėtinga registracija (3), nepatogus darbas dėl techninių 

galimybių ribotumo (2), per trumpi terminai užduotims atlikti (2), sudėtinga rasti įvertinimus (2), per 

daug informacijos (1), per daug darbų (1), per ilgai vertinami darbai (1), galimybė studentų 

nesąžiningumui (1) (žr. 5 lentelę).11 studentų teigė, kad jokių trūkumų nepastebėjo. 
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5 lentelė. Studentų įvardinti mokymosi VMA Moodle trūkumai 

Moodle aplinkos 

trūkumai 

Teiginių 

skaičius 

Iliustruojantys studentų teiginių pavyzdžiai 

Moodle 

sisteminiai 

nesklandumai 

13 „Moodle pastoviai striginėjo ir nebuvo galimybės spręsti kai kurių mokomųjų 

testų.“ „...kai įkeli darbą jįi visą iškraipo“. „Kai užstringa moodle aplinka“.  

„...sistemos užstrigimas savaitgaliais“. „...stringa moodle, ji tvarkoma - 

negalima prisijungti“. „Negalėjau prisijungti prie sistemos, netiko slaptažodis 

nors ir buvo įvestas teisingai“. „Tai, kad dažnai galima pastebėti sutrikimus, kai 

moodle puslapis neveikia“. „Sistemos sutrikimai labai "išveda" iš 

pusiausvyros“. „Būna, kad sutrinka veikla , kartais negaliu prisijungti pora ar 

daugiau valandų prie sistemos...“. „Moodle trikdžiai“. „Moodle sistemos 

neveikimas ir strigimas“. „...kartais sistema stringa“. „Būdavo, jog ypač 

savaitgaliais moodle sistema neveikdavo“ 

Studijų 

medžiagos 

trūkumas  

7 „Didžiausias trūkumas, kad ne visi dėstytojai įkelia pilną medžiagą, kuri yra 

dėstoma paskaitoje“.  „Įkelia tik santraukas“.  „...dėstytojai nekelia medžiagos į 

sistemą, ir jei nedalyvavai paskaitose- turi suktis kaip tik nori, medžiagą gauti 

sunku“. „Dėstytojai pateikia nevisą medžiagą“. „Dėstomos dalyko medžiagos 

trūkumas“. „Nerandama visa reikalinga dalyko medžiaga ar užduotys bei 

įvertinimai“. „Praleidus paskaitas internete medžiagos nerasi, tenka prašyti kitų 

studentų“. 

Ne visi dalykai 

sukurti Moodle 

aplinkoje 

6 „Ne visų dėstytojų programas galima rasti“. „Nepatiko,  kad nebuvo sudarytos 

sąlygos visus mokomuosius dalykus atsiskaityti moodle aplinkoje“. „Ne visos 

paskaitos buvo užregistruotos moodle ir turėjo savo dėžutę su konspektais“. 

„...nevisi dėstytojai turi susikūrę moodle“. „Ne visi dėstytojai turėjo moodle 

aplinką“. „Galėtų visą paskaitų informacija, užduotis kelti visi dėstytojai, o ne 

tik keli“.  

Tiesioginio 

kontakto 

„studentas-

dėstytojas“ 

trūkumas 

6 „...sunku susisiekti su dėstytojais ir pasikonsultuoti“. „...nėra dėstytojo, su 

kuriuo galima normaliai bendrauti kaip paskaitose“. „Trūko pačių dėstytojų 

komentarų, pavyzdžių“. „...kartais užduotims ar temoms reikia dar papildomo 

paaiškinimo, todėl dirbti vien su moodle nepatiktų“. „...savo įvertinimo visiškai 

nepaaiškina“. „Turi būti balansas tarp moodle ir tiesioginio kontakto studentas 

– dėstytojas“. 

Mokymasis 

Moodle 

reikalauja daug 

savarankiškumo  

3 „Mokantis savarankiškai reikia turėti daugiau  motyvacijos nei dirbant 

auditorijoje kartu su grupe“. „ Viską reik skaityti savarankiškai (paskaitose bent 

dėstytojas aiškina, o čia reik savarankiškai)“. „Moodle aplinkoje mokintis 

savarankiškai yra sunkiau, negu esant paskaitose“. 

Sudėtinga 

registracija 

3 „...sunku prisiregistruoti“. „Na gal sudėtinga buvo susikurti vartotojo 

prisijungimo slaptažodį, galima gal būtų ir vartotojo vardą paprastesnį 

padaryti“. „Sudėtinga registracija“. 

Nepatogus 

darbas dėl 

techninių 

galimybių 

ribotumo 

2 „Trukdė turbūt tai, kad verčiantis tekstus, ieškant nežinomų žodžių reikšmės 

yra nepatogu, nes negali jų susirašyti virš nežinomų žodžių tekste. Šiuo atveju 

reikėtų spausdintis tekstą ar panašiai“. „...negalima atsisiųsti įrašo, kurį reikia 

paklausyti ir atlikti užduotį. Taip būtų patogiau“. 

Per trumpi 

terminai 

užduotims 

atlikti 

2 „Terminas atlikti darbams kartais būdavo per trumpas“. „Duotas trumpas laikas 

atlikti užduotims“. 

Sudėtinga rasti 

įvertinimus 

2 „Taip pat galėtų visi pažymiai gauti arba galutiniai būti moodle sistemoje, kad 

matytų ir studentai“. „...nerandu egzaminų vertinimo knygelės“. 

Per daug 

informacijos 

1 „Per daug informacijos“ 

Per daug darbų 1 „Darbų gausa“ 

Per ilgai 

vertinami darbai 

1 „Reikia laukti 2-3savaites kol dėstytojas įvertins darbą“. 

Galimybė 

studentų 

nesąžiningumui 

1 „Daugelis studentų naudojasi akademiniu nesąžiningumu“. 

 
Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai, vertindami VMA Moodle suteikiamas mokymosi 

galimybes, įžvelgė ne tik privalumus, bet ir keletą trūkumų. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, 
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kad Kauno kolegijoje gan dažnai pasireiškia VMA Moodle sisteminiai nesklandumai, kai ši aplinka 

neveikia savaitgaliais. Tai yra tuo laiku, kai ypač ištęstinių studijų studentams yra pats patogiausias laikas 

mokymuisi. Studentai įvardino VMA Moodle techninių galimybių ribotumą, dėl kurio darbas tampa 

nepatogus („Trukdė turbūt tai, kad verčiantis tekstus, ieškant nežinomų žodžių reikšmės yra nepatogu, nes 

negali jų susirašyti virš nežinomų žodžių tekste. Šiuo atveju reikėtų spausdintis tekstą ar panašiai“). Taip 

pat studentai kaip trūkumą įvardino tai, kad ne visi dalykus jie gali studijuoti šioje aplinkoje. Studentų 

teigimu VMA Moodle reikalauja iš jų daug savarankiškumo, kai kuriems yra sudėtinga užsiregistruoti, 

rasti savo įvertinimus, per mažai laiko skiriama užduotims atlikti. Vienas iš apklausoje dalyvavusiųjų 

teigė, kad mokantis VMA Moodle yra galimybė studentų akademiniam nesąžiningumui. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus tenka pripažinti, kad nepaisant puikių galimybių mokytis ir turimų 

privalumų, VMA Moodle studentų (pagrindinių vartotojų) vertinimu dar turi ne mažiai trūkumų, kuriuos 

būtina šalinti. 

 

Išvados 

Nuotolinėse studijose gali būti teikiamas vidurinis arba aukštasis išsilavinimas, vykdomas 

neformalusis visuomenės švietimas, suaugusiųjų ar tęstinis mokymas. Todėl nuotolinės studijos yra 

įrankis, kuris vienodai sėkmingai gali būti naudojamas teikiant įvairų išsilavinimą, taip pat ir 

kvalifikacinius laipsnius.  

VMA Moodle vyksta visas ugdymo procesas: pateikiamas visas kurso ar modulio turinys, 

bendraujama diskutuojant (diskusijų forumuose, pokalbiuose ar elektroniniu paštu), atliekamos praktinės 

užduotys, vyksta darbas grupėse, o įgytos žinios bei gebėjimai tikrinami kompiuteriniais testais, 

vertinama automatinėmis priemonėmis ir pan. VMA Moodle leidžia įvairius mokymosi scenarijus ir 

metodus. Panašiai, kaip ir tikrąja mokymosi aplinka, VMA Moodle siekiama padėti studentams mokytis, 

stebėti mokymosi procesą, tobulinti jo turinį. VMA Moodle apibūdinama kaip mokomosios medžiagos, 

užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, leidžiančią lanksčiai valdyti ugdymo procesą. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad: 

 aukščiausiu balu studentai vertina VMA Moodle galimybę mokytis patogiu laiku ir 

patogioje vietoje, reiškia studentams aktualiausias užimtumo klausimas ir galimybė derinti 

studijas ir darbą; 

 žemiausiu balu studentai įvertino galimybę bendrauti su dėstytoju (palikti žinutę, gauti 

atsakymą, matyti darbų komentarus ir kt.), reiškia studentams išlieka gan svarbus gyvas 

kontaktas su dėstytoju ir visiškas kontaktinių studijų pakeitimas į nuotolines galėtų 

pakenkti studijų kokybei; 

 pagrindiniai VMA Moodle privalumai yra laiko ir vietos patogumas, informacijos 

prieinamumas ir aiškumas, bandomieji testai mokantis;  

 pagrindiniai VMA Moodle trūkumai yra šios mokymosi aplinkos sisteminiai nesklandumai, 

tiesioginio kontakto „studentas-dėstytojas“ trūkumas, studijų medžiagos trūkumas ir tai, 

kad ne visi dalykai sukurti Moodle aplinkoje. 
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EVALUATION OF LEARNING IN MOODLE ENVIRONMENT: STUDENTS' APPROACH 

 

Summary 

 

The problem of the investigation. Kauno kolegija / University of Applied Sciences has been using the VLE 

Moodle for a number of years already. Thus, in order to make better use of the opportunities offered by the VLE and 

respond to students' learning needs, it becomes relevant to investigate how students themselves judge the 

possibilities offered by the VLE. The problem of the investigation is defined by the question how the students of 

Kedainiai Jonusas Radvila Study Centre of Kauno kolegija / University of Applied Sciences (hereinafter KJRSC) 

value the learning opportunities offered by the VLE Moodle. 

The subject of the investigation is the evaluation of the learning opportunities provided by the VLE Moodle 

from the point of view of students.  

The aim of the investigation is to reveal how the students of KJRSC value the learning opportunities offered 

by the VLE Moodle.  

The objectives of the investigation are to present the conception of distance learning; discuss the 

opportunities provided by the VLE Moodle; reveal students' evaluation of the learning opportunities offered by the 

VLE Moodle; and discuss advantages and disadvantages of learning in the VLE Moodle from the point of view of 

students. 

Methods of the research: study of scientific references; questionnaire survey to collect empirical data; 

statistical data analysis to process the data (using SPSS software package, averages have been calculated, chi-

squared test has been applied, reliability of the scale has been checked by determining Cronbach's Alpha coeficient 

(Cronbach's Alpha = 0,776)); and content analysis (applied to process the data of open questions).   

The survey was conducted in the Internet environment in January, 2015. The respondents were 48 KJRSC 

students who studied 3-5 courses in the VLE MOODLE during a semester.   

The results and conclusions of the research: 

1. Distance studies may be used to provide secondary or higher as well as informal, adult and continuous 

education. Such studies is a tool that can be successfully used to provide various types of education as 

well as qualification degrees.   

2. The VLE Moodle involves the entire process of education: it provides the content of the course and 

includes cooperation by discussion (forums, chats, e-mail). It enables practical tasks to be performed; 

group work to be encouraged; the knowledge and abilities acquired to be computer tested; assessment to 

be provided automatically, etc.  Moodle VLE allows for different learning scenarios and techniques. 

Similarly to the real learning environment, the VLE Moodle strives to help students learn, monitor their 

learning process, and improve its content. The VLE Moodle is described as a system of study materials, 

tasks, and communication as well as assessment devices, which allows flexible management of the 

educational process. 

3. The results of the research revealed that: 

 the students gave the highest score for the opportunity provided by the VLE Moodle to study at 

convenient time and place; 

 the students gave the lowest score for the opportunity to communicate with the lecturer (to leave a 

message, receive an answer, see comments on the tasks fulfilled), which means that the students 

consider live contact with the lecturer to be quite important; 

 the main advantages of the VLE Moodle are convenience of time and place, accessibility and 

clarity of the information, and pilot tests while learning; 

 the main disadvantages of the VLE Moodle are systemic disorders, shortage of direct contact 

"student - teacher", lack of study materials and the fact that not all of the courses are available in 

the VLE Moodle. 

Keywords: virtual learning environment Moodle, distance studies, virtual class. 
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THE ENGLISH TEXT ANALYSIS TOOLS RELATED TO THE USE OF 

ONLINE SOFTWARE 
 

Ina Klijūnaitė  
Northern Lithuania College 

 

Aurimas Nausėda 
Vytautas Magnus University 

 

Annotation. The article deals with the use of English text analysis tools related to the use of online 

software. The computer aided corpus linguistic method, content analysis method and statistical methods 

have been used. The analysis of readability, lexical density, short and long sentences have been discussed 

while paying attention of application of two different types of online software (“Textalyser”, “Advanded 

Text Analyser”. The conclusions could be made that the English text analysis tools available on the 

internet enable to use English more effectively, improve one’s style and the readability of the text. 

Keywords: readability, lexical density, short sentence, long sentence, online software, English text. 

 

Introduction  

Research problem and relevance.  Readers of the English text often evaluate the text according to 

vocabulary, style and readability. In science literature the English text analysis is  related not only to the 

use of grammar, vocabulary, figures of speech, number of short and long sentences, but also to the 

application of  readability formulas (Gunning fog index, Fry readability formula, LIX, lexical density, The 

Flesch/Flesch–Kincaid etc.) used in computational linguistics. Therefore, the aspects of computational 

linguistics researches should be discussed while paying attention to readability formulas, number of short 

and long sentences. 

Computational linguistics as the branch of linguistics is between linguistics and computer science. 

Computational linguistics is concerned with the computational aspects of the human language while using 

special formulas, statistical methods, computer software (Yatsko 2014; Korsakas, Petruševičius 2008; 

Korsakas, Nosowicz, 2006; Uszkoreit 2000). The American organisation (Association for Computational 

Linguistics) defined computational linguists  as scientists who were interested in providing "knowledge-

based" ("hand-crafted") or "data-driven" ("statistical" or "empirical") models of various kinds of linguistic 

phenomena (What is Computational Linguistics? 2015). 

Linguists J. Hutchins, D. Jurafsky, J. Martin noted that computational linguistics started as the 

attempt to use  computers automatically translate texts from foreign languages, particularly Russian 

scientific journals, into English in the 1950s for military purposes (Hutchins 1999, 31; Jurafsky, Martin 

2008, 11).  Computational analysis is most frequently applied to the handling of basic language data, e.g., 

making concordances and counting frequencies of sounds, words, and word elements; also other types of 

linguistic analysis can be performed by computers (Computational linguistics 2015). 

 Computer-aided corpus linguistics became important from the 1970s  as the possible way of 

linguistic analysis of corpora (a large and structured set of texts electronically stored and processed)  

(Wallis et. Al. 2001; Končius 2013). In the 1940s the linguistic phenomenon “readability” emerged in 

linguistic works as the ease with which a written text can be understood by a reader while calculating 

words, sentences (Taylor, Wilson 1953; McLaughlin 1969; Mailioux et. al. 1995, Johansson 2008). When 

artificial intelligence and computers were used in the 1960s, the field of computational linguistics became 

the sub-division of artificial intelligence dealing with human-level comprehension and production of 

natural languages (Ibid.). In 1962 linguists claimed that the American and the British analysis of the text 

had no firm tradition, therefore it focused on qualitative forms, which offered a detailed perspective on 

the text (Martin 2012, p. 152).  

Linguists noted that researchers have both to count things and to look at them, one by one (Martin, 

2011, 154).  At the same time, many different computer programs (“RightWriter, “Textalyser”, 

“Advanced Text Analyser“,  were made to calculate readability formulas of the given text (“Gunning Fog 

index”, “Flesch Reading Ease”, “Lexical density”, etc.). The linguistic analysis of readability formulas 

revealed that  “lexical density”, computerized readability indices analysis could be used by taking an 

average across different formulas and software programs  ( Mailloux et al. 1995, 224; Johansson 2008,  

76).  Currently, in EFL and ESL contexts, the entry point to textual work is with linguistic structure rather 

than with  literary appreciation or impressionistic understanding (Macleod  2010, p. 132). Therefore, the 



  

 164 

usage of computerized readability formulas and software programs could help to learn English language 

better and improve the style. 

The research aim: to explore the use of readability formula (“Gunning Fog index”, “lexical 

density”), the use of short and long sentences in the articles of American journalist Paul Krugman as a 

premise for better analysis of the text using free online text analysis software.  

Objectives: 

1. To explore theoretical literature on readability formulas (“Gunning fog index”, “lexical density”)  

and the use of short and long sentences according to methods of computational linguistics. 

2. To identify the differences readability formulas (“Gunning fog index”, “lexical density”), short 

and long sentences in the newspaper articles of the US journalist Paul Krugman. 

3. To base the English text analysis possibilities using online software. 

Research methods: computer aided corpus linguistic method, content analysis method, science 

literature analysis; statistical analysis. 

Statistical analysis was carried out calculating the average and the total number of words using the 

spreadsheet application “Microsoft Excel”. 

Thus, the aim of the article is to discuss the use of English text analysis tools related to the use of 

online software in the US newspaper articles. 

Novelty of the article an attempt has been made to discuss the aspects of readability, lexical 

density related to the analysis of free online text analysis software “Textalyser” and “Advanced Text 

Analyser”. 

 

Methodological remarks 

Computational linguistics has many subfields. In the research, the subfield of “Computer-aided 

corpus linguistics” was used. Linguists who specialise in computer-aided corpus linguistics pointed out 

that reliable language analysis occurs on field-collected samples, in natural contexts and with minimal 

experimental interference (Sinclair, 1992; McEnery 1996, 114). The following perspectives are important 

in computer-aided corpus linguistics: 1) annotation which consists of the application of structural markup, 

part-of-speech tagging, parsing and other representations; 2) abstraction  which consists of the translation 

(mapping) of terms in the scheme to terms in a theoretically motivated model or dataset; 3) analysis 

which consists of statistically probing, manipulating and generalising from the dataset (Wallis, Nelson 

2001, 308). 

The stage of  computer aided corpus linguistic analysis included the application of two free online 

software programs. The online text analysis tool called “Textalyser was developed by Bernhard Huber, 

doctoral student of Computer Engineering at the Vienna University of Technology in 2004 (Huber 2015). 

The online version has been available online for 11 years without any updates since 2004 (Textalyser, 

understand a text faster 2004). The Polish company operates in  Warsaw, Poland. The user has to write or 

paste the text if he or she would like to analyse it. The  software has 11 options for the user. 

The other free online software for the analysis of the text was used – “Advanced Text Analyser”. 

This online software is available through free registration on the website “http://www.usingenglish.com”.  

This computer program was made in 2007 and updated in 2013 (Advanced Text Analyser – Upgraded, 

2013) by learners and teachers of English from the United States, Canada, Pakistan and non-native 

speakers who started the website “UsingEnglish.com”. 

 As in the previous software, the user has to paste the text into the window. The software gives 

statistics about a text including word count; unique words; number of sentences; average words per 

sentence; lexical density; and the Gunning Fog readability index. This software has two options for the 

user. 

 The text of three articles of Paul Krugman were merged and pasted into “Textalyser. The figure 

below shows the results with 14 indices. 
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Figure 1. Findings of computer program “Textalyser” 

 

The detailed information about every index was not given for the user. The other software  

“Advanced Text Analyser” provided information about 19 indices. Also the  information about every 

index is given in the same window. Figure 2 shows findings of the computer program.  

It could be seen from the figure that this software provided information about the 19 overall indices 

and the 19  sampled indices with the detailed  linguistic information from the section “Help”.  

It could be stated that the online software “Advanced Text Analyser” could help to analyse the 

chosen English text better because 19 linguistic indices (43 per cent more as compared to online software 

“Textalyser”) were used. However, the overall index and the sampled index are interesting for future 

analysis. The makers of the software “Advanced Text Analyser” point out (Text Sampling 2015), that the 

sampled index was calculated paying attention to the following different three calculations: 1) the longer 

text calculation (the statistics of 100 word text in the sampled column display the average score for the 

three selected paragraphs); 2) the shorter text calculation (the statistics of less than 100 word text in the 

sampled column display in the sampled column display the score for the selected text; 3) the long text 

(the statistics  produced for the complete text).  

The content analysis method helps to analyse the text data while paying attention to objective, 

systematic and quantitative description of the manifest content of communication (Cudiff 2013, 74; 

Hsieh, Shannon 2005, 1277). The usage of content analysis method enabled to use computer-assisted 

techniques for contextualized interpretation of the written text (three articles of the regular section “The 

Opinion Pages” from the US newspaper “The New York Times” devoted to a subject of the US economy  

and written by the economist and columnist Paul Krugman).  

 

 

 

 



  

 166 

 

 

 
 

Figure 2. Findings of computer program “Advanced Text Analyser” 

 

The articles on the US economy (“Knowledge isn’t Power”, “Nobody Understands Debt”, “The 

Long-Run Cop-Out”  written in  2015 were chosen for the linguistic research.   Table 1 shows that the 

chosen texts could be described as the examples of the planned speech because the average number of 

different words is similar according to different text analysis software. 

It is interesting to note that the online software “Advanced Text Analyser” shows the bigger 

number of words (respectively 6, 54, 47). The claim could be made that programmers of the chosen 

software used different algorithms. 

 
Table 1.Number of different words and the average 

Title of the article Number of different 

words according to online 

software “Textalyser” 

Number of different 

words according to online 

software “Advanced Text 

Analyser” 

Average 

The Long-Run Cop-Out. 

February 2, 2015 

409 403 406 

“Nobody Understands 

Debt”. February 9, 2015 

334 388 361 

“Knowledge Isn’t Power.” 

February 23, 2015 

347 394 370,5 

Total 1090 1185 1 191,5 

 

The chosen articles belong to the English substyle called “journalese”. The term “journalese” 

means that it is a style of writing regarded as typical of newspapers and magazines (Random House 

Webster’s Dictionary 1998:391). Furthermore, journalistic language is not a uniform variety in the sense 

of a linguistic subsystem; rather, its features are conditioned by the structure of mass communication and 

depend individually on the intended audience (sensational newspapers, political magazines), frequency of 

publication (daily, weekly), circulation (regional, national, international), covered topics (sports, 
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business), types of texts (commentaries, weather reports), among other factors. Journalistic language has 

long been part of text-critical studies owing to its distinct stylistic features such as nominalization and the 

creation of neologisms. Today, journalistic language is seen as an important factor in language change, 

since it is often responsible for the introduction, maintenance, and changing of linguistic norms 

(Bussmann 1998, 609).  In addition, it is notable that the journalistic language is tended to change in 

accordance with social changes, while the fiction remains the same through the ages (Trames, 2007, p. 

319).   

The idiolect as the distinctive feature of  the journalist’s  writing usually  includes individual 

linguistic choices, idiosyncrasies and style of journalese (Hawthorn 2004, p. 138). Usually, idiolect gives 

information about specific features of a language that are not common to the other person's language. In 

addition, linguists note that the speaker is a person who sends a specific message to the addressee or the 

listener. In addition to this, speakers might be of various types: rational, emotional, intuitional, 

philosophical and lyric (Vaskelienė, 2007, p. 113).  

The online software “Textalyser” and “Advanced Text Analyser” helped to identify the rhetorical 

questions. Loan words were identified using the computer program “Advanced Text Analyser”. 

Krugman is the rational speaker who uses emotions and gives 10 rhetorical questions in his articles 

(“For one thing, is the pace of technological change really that fast?”; “So what is really going on?”). The 

application of free corpus analysis software “Advanced Text Analyser” showed that the writer used words 

from Business English core verb set (76 words),  three Greek loan words (“crisis”, “criticism”, 

“phenomenon”), three Latin words (“id”, “moral”, “stimulus”), one French loan word (“elite”). The 

chosen articles were written in the style which is characterised by the term “journalese” (Journalese 1998, 

321; Hempel 2008, p. 677).  Krugman uses stock expressions ( “higher taxes”, “economic troubles” 

“significant increase”, etc.), clichés (“regular readers”, “European leaders”, “suffering voters”, etc.), 

allusions (“Swabian housewife”, “the Beltway elite”, “Bowles-Simpsonism”, etc.) which are typical for  

journalese. The typical journalese immediacy of style could be noticed because of the following reasons: 

1) disyllables dominate (the sampled syllables per word is 1.60); 2) emotive and inflated expressions 

dominate in the headlines (“Knowledge Isn’t Power”, “Nobody Understands Debt”, “The Long-Run Cop-

Out”).   

 

Analysis of readability formulas 

In linguistics, “readability formulas” ( “readability indices”, “readability tests”) are used to  

indicate how difficult a reading passage in English is to understand, the years of formal education needed 

to understand the text on a first reading. The readability formulas became popular in the United States 

from the 1970s (Taylor 1953; McLaughlin et al. 1969; Mailioux et al. 1995; Johansson 2008).  The 

“Gunning Fog Index” was developed in the US by Robert Gunning, an American businessman, in 1952 

using five algorithm steps, which include the formula for calculation, the average sentence length, the 

percentage of complex words, exclusion of proper nouns, familiar jargon, or compound words, common 

suffixes as syllables, multiplication, division  (DuBay 2004; Advanced Text Analyser - Help Topics, 

2015). The readability formula gives the following information about the text: 1) the years of formal 

education in the U.S. high school needed to understand the text on a first reading; 2) the ease with which 

a written text can be understood by near-universal understanding with an index less than 8; 3) the ease of 

understanding for a wide audience with an index of 12 (Ibid.).  Also some linguists noted that the 

Gunning Fog formula implied that short sentences written in plain English achieve a better score than 

long sentences written in complicated language; Typically, technical documentation has a Fog Index 

between 10 and 15, and professional prose almost never exceeds 18 (Advanced Text Analyser - Help 

Topics, 2015). 

Lexical density as the readability formula was developed, and further refined by a British-born 

Australian linguist Michael Alexander  Halliday in 1980s (Ure, 1971, p. 444; Johansson, 2008, p. 66). 

This readability test also includes the special formula which includes the number of lexical word tokens 

(nouns, adjectives, verbs, adverbs) in the analysed text, the number of all tokens (total number of words) 

in the analysed text. The readability formula gives the following information: 1) Academic texts and 

government, jargon-filled documents tend to produce the highest densities over 70 per cent; 2) the 

balanced lexical density is approximately 50 percent. Also it was stated by linguists that lexically dense 

text has a lexical density of around 60-70% and those which are not dense have a lower lexical density 

measure of around 40-50% (Advanced Text Analyser - Help Topics, 2015). 

The average words per sentence is an important measure of readability. Linguists  noted that the 

following findings of the sentence length are important: 1) a long sentence has 20 words and is more 
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difficult to understand because of details and the content; 2) a good average sentence length is 15 to 20 

words;  3) short sentence has 8 words  (Mullan 2008; Plain Language Advocates 2008). The results for 

average sentence length are from 17.33 to 18.46 and show that the writer used the average length 

sentence, neither too short, nor too long.  

   
Table 2. Mean grade equivalents for “TEXTALYSER” and “Text Analyser” software programs 

Readability formulas 
 

Textalyser 
 

Advanced Text Analyser Average 

Gunning Fog index 

 

9.8 13.01 

 

11.4 

Lexical density 

 

58.9 37,80 

 

48,35 

Average sentence length 17.33 18.46 17.9 

Average syllables per 

word 

1.74 1.57 1.7 

 

The average syllables per word is the other indicator of readability. The words which have three 

syllable are more difficult to understand as compared to words which have two syllables (Ibid.). The 

findings suggest that the writer used disyllables. As it was mentioned before it proves that the important 

feature of the text typical for journalese has been used. 

An examination of the overall means presented in Table 1 indicated that “Textalyser” provided a 

mean level that was between 1.13, 3.21, 21.1 grades lower than the software program “Text analyser”. 

However, the index “Average syllables per word” was 0.17 graded higher. The examination of means 

such as “Gunning Fog index”, “Average sentence length” revealed not great difference (particularly, 3.21 

and 1.13 grades), but the “Lexical density” difference mean is the highest one (21.1 grades).    

The results given in the table show that the ease with which the newspaper reader can understand a 

written text is higher according to online software “Textalyser”, but the results are not reliable because 

the makers of this software do not reveal calculations.   

 

Conclusions 

Computer aided corpus linguistic analysis of three articles written by the American economist, 

columnist Paul Krugman enabled to use free online software “Textalyser”, “Advanced Text Analyser” to 

identify the number of different words, the average. The validity of the computer programs was 

questioned because of distinct number of different words in the chosen computer programs “Textalyser”, 

“Advanced  Text Analyser”. The claim could be made that programmers of the chosen software used 

different algorithms, but the developers of software “Textalyser” did not reveal the calculation algorithm. 

Computer programs (“Textalyser” and “Advanced Text Analyser”) allowed to identify the number 

of rhetorical questions. However, software “Advanced Text Analyser” made possible to distinguish  the 

number of loan words from the Latin and the Greek languages. The findings suggest that the linguistic 

aspects of journalese could be analysed easily while using the mentioned computer programs. 

The actual readability formulas used in the software  (“Gunning Fog index”, “Lexical density” 

were provided for two programs. Despite the fact that  “Gunning fog index” formula and “Lexical 

density” formula were reported to be the same, the software programs showed different results. The 

finding is difficult to interpret, but it could be claimed that the makers of the software “Textalyser” did 

not reveal the needed calculations. 

The results of the article show the shortcomings of  two computerized readability formulas 

(“Gunning Fog index”, “Lexical density”) and encourage the researchers and users the validity of the 

previous scientific articles covering the mentioned  readability formulas used in one software program. 

The text analysis software (“Textalyser”, “Advanced Text Analyser”) could be used to identify the 

readability average of the chosen English text. 

The claim could be made that the scientist or the user who wants to investigate the readability 

formula or improve the written text should prepare the table and calculate the mean for readability 

formulas in the American text. 

The theoretical findings related to readability and the statistical analysis could be used for future 

research and improvement of the English text written for the online newspaper or magazine. 

 

 

 



  

 169 

References 

 

1. Končius, V. (2013). Tekstai ir tekstynai svetimos kalbos mokymosi procese. Darnioji 

daugiakalbystė = Sustainable multilingualism. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2013, 

[nr.] 3, p. 77-95. 

2. Vaskelienė, J. (2007). Trumpas Teksto Lingvistikos Žinynas. Šiauliai: Šiauliai University. 

3. Korsakas, J.,  Petruševičius, J. (2008). Statistical Analysis of the Lexis of the Definitions in a 

Special Dictionary / Juozas Korsakas, Juozas Petruševičius. // Nation and Language: modern 

aspects of socio-linguistic development : proceedings of the 3rd international conference, October 

9-10, 2008, Lithuania / Academy of Finance and management in Bialystok, Baltoskandija 

Academy, Budapest University, Daugavpils University, Kaunas University of Technology 

Panevėžys Institute 2008, p. 70-72. 

4. Advanced Text Analyser – Upgraded. (2007, February 8). Accessed on March 12, 2015 from the 

Internet: <http://www.usingenglish.com/forum/threads/35080-Advanced-Text-Analyser-

Upgraded>. 

5. Advanced Text Analyser. (2014 March 11). Accessed on March 12, 2015 from the Internet: < 

http://www.usingenglish.com/members/text-analysis>. 

6. Advanced Text Analyser - Help Topics. (2014 March 11). Accessed on March 12, 2015 from the 

Internet: < http://www.usingenglish.com/members/text-analysis/help/readability.html#gf>. 

7. Bussmann, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. London: Routledge. 

8. Cundiff, G. (2013). The Influence of Rap/Hip-Hop Music: A Mixed-Method Analysis on 

Audience Perceptions of Misogynistic Lyrics and the Issue of Domestic Violence. The Elon 

Journal of Undergraduate Research in Communications. Vol. 4, No. 1, Spring 2013. 

9. Computational Linguistics. (2014 January 19). Accessed on March 12, 2015 from the Internet: < 

http://www.britannica.com/>. 

10. DuBay, W. H. (23 March 2004). Judges Scold Lawyers for Bad Writing". Plain Language At 

Work Newsletter (Impact Information 8 ). Accessed on March 13, 2015 from the Internet: < 

http://www.impact-information.com/impactinfo/newsletter/plwork08.htm>.  

11. Hawthorn, J. (2004). A Glossary of Contemporary Literary Theory. Norway: University of 

Trondheim. 

12. Hempel, S. (2008). Sequencers in different text genres: Academic writing, journalese and fiction. 

Volume 40, Issue 4, April 2008, Pages 676–693. 

13. Huber, B. (2015). Accessed on March 12, 2015 from the Internet: < 

http://ti.tuwien.ac.at/cps/people/huber>. 

14. Hutchins, J. (1999). Retrospect and prospect in computer-based translation. Machine Translation 

Summit VII, 13th-17th September 1999, Kent Ridge Labs, Singapore. Proceedings of MT 

Summit VII "MT in the great translation era" (Tokyo: AAMT), pp.30-44]. 

15. Hsieh, H. F., Shannon, S.E. (2005).Qualitative Health Research, Vol. 15, No. 9, November 2005. 

16. Johansson, V. (2008). Lexical diversity and lexical density in speech and writing: a 

developmental perspective. Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics. Working Papers 

53, 61-79. 

17. Jurafsky, D.,  Martin, J. (2008). Speech and Language Processing. Prentice Hall. 

18. Mailioux, S., Johnson,  M., Fisher, D., Pettibone, T. (1995). How Reliable is Computerized 

Assessment of Readability? Computers in Nursing,Vol. 13, No. 5,221-225. 

19. McLaughlin, G. H. (1969). SMOG Grading-a New Readability Formula. SMOG Grading-a New 

Readability Formula. 

20. Macleod, N., 2010, Stylistics and the Analysis of Poetry – a Credo and an Example – Journal of 

Literary Semantics. Volume 38, Issue 2, 131–149.   

21. Martin R. G. A., 2012, Comparison and Other "Modes of Order" in the Plays of Bernard Shaw. 

International Journal of English Studies Vol 12, No 2 (2012), 152-169. 

22. McEnery, Th., 1996. Corpus Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University  

23. Mullan, W.M.A. (2008, February 12). Improving your writing using a readability calculator. 

Accessed on March 12, 2015 from the Internet: 

<http://www.dairyscience.info/index.php/harvard-reference-generator/127-readability-

calculator.html>.  

24. Plain Language Advocates (2008, April 12).  Accessed on March 12, 2015 from the Internet: < 

https://www.linkedin.com/groups/How-short-is-short-Recommended-158634.S.242129850>. 



  

 170 

25. Random House Webster’s Dictionary. (1998). New York: Random House. 

26. Sinclair, J. 1992,  The Automatic Analysis of Corpora', in Svartvik, J.  Directions in Corpus 

Linguistics (Proceedings of Nobel Symposium 82). Berlin: Mouton de Gruyter.  

27. Text Sampling. (2014, March 13). Accessed on March 13, 2015 from the Internet: < 

http://www.usingenglish.com/members/text-analysis/help/sampling.html>. 

28. Journalese  (1998).  In The Concise Oxford Companion to the English Language.  Edited by Tom 

McArthur. Oxford: Oxford University Press. 

29. Uszkoreit, H. (2000 January 13). What is Computational linguistics? Accessed on March 12, 

2015 from the Internet: < http://www.coli.uni-saarland.de/~hansu/what_is_cl.html>/ 

30. Yatsko, V. (2014). Computational linguistics or linguistic informatics? InAutomatic 

Documentation and Mathematical Linguistics. 2014. Vol. 48. No. 3. P. 149-157. 

31. Taylor, Wilson L. (1953). "Cloze procedure": a new tool for measuring readability. Journalism 

Quarterly, Vol 30, 1953, 415-433. 

32. Textalyser, undertand a text faster.  (2015 March 10).   Accessed on March 12, 2015 from the 

Internet: <https://www.indiegogo.com/projects/textalyser> 

33. Trames, Journal of the Humanities and Social Sciences. No.3. 2007. Estonian Academy 

Publishers. 

34. Ure, J. (1971). Lexical density and register differentiation.In G.E. Perren & J.L.M. Trimm 

(eds).Applications of linguistics: selected papers of the 2nd International Congress of Applied 

Linguists, London: Cambridge University Press, 443-452 

35. Wallis, S.,  Nelson G.  (2001). Knowledge discovery in grammatically analysed corpora. Data 

Mining and Knowledge Discovery, 5: 307–340. 2001. 

36. What is Computational Linguistics? (2015 March 12). Accessed on March 12, 2015 from  the 

Internet: < http://www.aclweb.org/website/what-is-cl>. 

37. Korsakas, J.,  Nosowicz, J. Fr. (2006).  Частота слова в разных по тематике текстах в 

глоттодидактическом аспекте / Juozas Korsakas, Jan Franciszek Nosowicz. // Русистика и 

современность.Глотодидактика.4. Rzeszów, 2006. ISBN 9788373381872. p. 86-92. 

 

Sources 

1. Krugman, P. (2015 February 23). Knowledge isn’t Power. Accessed on March 12, 2015 from:  

<http://www.nytimes.com/2015/02/23/opinion/paul-krugman-knowledge-isnt-power.html?_r=0>. 

2. Krugman, P. (2015 February 9). Nobody Understands Debt. Accessed on March 12, 2015 from:  

<http://www.nytimes.com/2015/02/09/opinion/paul-krugman-nobody-understands-debt.html> 

3. Krugman, P. (2015 February 2). The Long-Run Cop-Out. Accessed on March 12, 2015 from:  

<http://www.nytimes.com/2015/02/02/opinion/paul-krugman-the-long-run-cop-out.html> 

 
ANGLŲ KALBOS TEKSTO ANALIZĖS  PRIEMONĖS NAUDOJAMOS INTERNETINĖSE 

KOMPIUTERINĖSE PROGRAMOSE 

 
Santrauka 

 

Pasiremiant teorinės kompiuterinės lingvistikos sistema, turinio analize, statistine analize buvo siekiama 

paanalizuoti skaitomumo formulių („Gunningo Fogo indeksą“, „leksinį rišlumą“) gautus rezultatus amerikiečių 

skyrelio redaktoriaus, ekonomisto Paulo Krugmano straipsniuose, parašytuose internetiniam laikraščiui „The New 

York Times“. Turinio analizės metodas leido identifikuoti statistinius skirtumus, susijusius su pasirinktomis 

skaitomumo formulėmis, trumpų ir ilgų sakinių naudojimu, remiantis dviem nemokamomis internetinėmis 

kompiuterinėmis programomis (“Textalyser”, “Advanced Test Analyser”). Gauti rezultatai buvo aukštesni remiantis 

programa „Textalyser“, bet šios programos kūrėjai nepateikė skaičiavimų algoritmo. 

Šiame tyrime skaitomumo analizė panaudota kaip galimybė pagerinti teksto supratimą. Tokiu būdu tyrimo 

tikslas yra dvejopas: paanalizuoti skaitomumo formulės funkcinį potencialą ir taikumą nemokomos kompiuterinės 

programos, siekiant paanalizuoti tekstą, paimtą iš internetinio laikraščio. Šio tyrimo duomenys yra trys straipsniai 

apie ekonomikos klausimus JAV. Tyrimas paremtas tekstynu, sudarytu iš atsitiktinai parinktų straipsnių, 

išspausdintų paminėtame JAV laikraštyje. 

Tyrimas atskleidė, kad faktinės skaitomumo formulės panaudotos kompiuterinėse programose parodė 

skirtingus rezultatus. Gautus duomenis sunku interpretuoti, bet gali būti teigiama, kad programinės įrangos kūrėjai 

neatskleidė būtinų skaičiavimų pavyzdžių. 

Gali būti teigiama, kad mokslininkas arba vartotojas, siekiantis tirti skaitomumo formules arba pagerinti 

parašyto teksto kokybę, turi paruošti lentelę ir apskaičiuoti skaitomumo formulės vidurkį pagal pasirinktas 

kompiuterines programas. 
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Apibendrinant, skaitomumo formulės ir pasirinkto  teksto analizė  rodo galimybes pagerinti teksto supratimą 

ir analizę panaudojant nemokamas internetines kompiuterines programas. 

Pagrindiniai žodžiai: skaitomumas, leksikos tankis, trumpas sakinys, ilgas sakinys, internetinės 

kompiuterinės programos, anglų kalbos tekstas.  
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MAŽOS IR VIDUTINĖS VERSLO ĮMONĖS LIETUVOJE BEI JŲ 

MAKROEKONOMINIS EFEKTYVUMAS 
 

Gediminas Davulis 
Vilniaus Kolegija 

 
Anotacija. Straipsnyje nagrinajamos mažos ir vidutinės verslo įmonės, kaip pagrindiniai smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjektai. Aptariama mažų ir vidutinių įmonių reikšmė šalies ekonomikai, jų problemos, šio 

ekonomikos srktoriaus plėtros bei paramos gavimo galimybės. Analizuojamos mažų ir vidutinių verslo įmonių 

sistemos būklė Lirtuvoje bei jos kitimo tendencijos prieškriziniu ir ekonominės krizės laikotarpiu. Straipsnyje 

siūloma greta pelno, kaip įmonės veiklos efektyvumo kriterijaus, atskirų įmonių rūšių efektyvumą vertinti ir 

makroekonominiu aspektu. Skirtingai nuo pelno, kuris atspindi tik įmonės gautą naudą, makroekonominis 

efektyvumo kriterijus išreiškia ir socialinį aspektą, įvertindamas atskirų įmonių rūšių indėlį į šalies bendrąjį vidaus 

produktą. Remiantis statistikiniais duomenimis buvo apskaičiuoti atskirų  įmonių rūšių makroekonominio 

efektyvumo rodikliai. 

Pagrindiniai žodžiai: smulkusis ir vidutinis verslas, verslo plėtros problemos, mažos ir vidutinės įmonės, 

ekonominis efektyvumas 

 

 

Įvadas  
Šiuolaikinėje ekonomikoje smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) vaidina svarbų vaidmenį. SVV 

subjektai – mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) bei individualūs gamintojai  yra  gausiausia šalies socialinė 

ekonominė grupė. MVĮ sudaro net 99 % visų Lietuvoje veikiančių įmonių, kurioje dirba daugiau nei 70 % 

visų dirbančiųjų bei sukuria daugiau nei 50 % bendrosios pridėtinės vertės.  Pastaroji pasaulinė 

ekonominė krizė parodė MVĮ didesnį gebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių nei stambios įmonės. 

Būtent MVĮ padeda kurti naujas darbo vietas  kas yra labai svarbu esant dideliam nedarbo lygiui. Didelis 

skaičius MVĮ sukuria konkurencinę aplinką ir taip yra skatinama konkurencija rinkoje. Svarbu ir tai, kad 

MVĮ užpildo tas nišas, kurių stambios įmonės negalėtų užpildyti vien dėl savo mastų. Antra vertus MVĮ 

susiduria ir su nemažomis problemomis. Paprastai smulkiems verslininkams nepakanka pradinio kapitalo, 

finansinių išteklių, o neretai ir žinių bei verslo gebėjimų. Mokslinėje literatūroje analizuojamos ir tokios 

SVV  problemos kaip apyvartinių lėšų stoka, sudėtinga įstatyminė bazė, didelė konkurencija, kadangi 

mažoms ir vidutinėms  įmonėms tenka konkuruoti ne tik ES mastu, bet ir šalies viduje su stambiomis 

įmonėmis, palyginti gana didelė mokesčių našta, menka vartotojų perkamoji galia, netolygios sąlygos 

skirtinguose šalies regionuose. Kadangi mažos įmonės  yra labiau pažeidžiamos, nei stambios, tai joms 

yra ypač svarbi valstybės parama. Reikia pripažinti, jog Lietuvoje yra sudarytas galimybės  gauti tam 

tikrai paramai,  kuria  gali pasinaudoti SVV subjektai plėtojant savo verslą.  

Įvairius MVĮ veiklos aspektus, tačiau tik per SVV prizmę, t.y. tik kaip SVV subjektus, nagrinėja 

tiek Lietuvos, tiek ir užsienio tyrėjai, iš kurių paminėtini (Banys ir kt. 2006), (Baršauskas 2003), (Bartkus 

2010), (Ciochina et al. 2008), (Dikčius ir kt.  2007), (Garuckas ir kt. 2007), (Griffiths; Wall 2008), 

(Grublienė; Lengvinienė 2011), (Gunasekaran et al. 2013), (Jakutis; Bandza 2006), (Jung 2013), 

(Misiūnas 2008), (Smagurauskienė 2009), ((Štreimikienė ir kt. 2007), (Vijeikis; Baležentis 2010) ir kt.  

Šiame straipsnyje siūloma naujovė - greta pelno, kaip įmonės veiklos efektyvumo kriterijaus, atskirų 

įmonių rūšių efektyvumą vertinti ir makroekonominiu aspektu. Skirtingai nuo pelno, kuris atspindi tik 

įmonės gautą naudą, makroekonominis efektyvumo kriterijus išreiškia ir socialinį aspektą, įvertindamas 

atskirų įmonių rūšių indėlį į šalies ekonomiką. 

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti MVĮ būklę Lietuvoje bei nustatyti šių įmonių rūšių 

makroekonominį efektyvumą.  Šiam tikslui pasiekti buvo  suformuluoti ir nagrinėjami šie uždaviniai: 

MVĮ reikšmė šalies ekonomikai bei jų plėtros problemos, paramos Lietuvos MVĮ problemoms spręsti 

galimybių analizė, išsiaiškinti MVĮ sistemos struktūros pokyčių tendencijas prieš ekonominę krizę bei 

ekonominės krizės laikotarpiu, suformuluoti  šių įmonių rūšių makroekonomino efektyvumo rodiklius, 

įvertinančius jų indėlį į šalies BVP. 

Šio tyrimo aktualumą lemia MVĮ ypatinga reikšmė tokios mažos šalies, kaip Lietuva, ekonomikai 

bei nepatenkinamos SVV plėtros tendencijos šalyje. Naudoti tyrimo metodai – mokslinės literatūros, 

Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statistinių duomenų loginė analizė.  

 

MVĮ reikšmė šalies ekonomikai bei problemos  

Šiuo metu Lietuvoje galiojantys  MVĮ  kriterijai,  nustatyti LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 

įstatyme (2008),  yra suderinti su Europos Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EC  pateiktais kriterijais. 
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Šiame įstatyme nustatyta, jog MVĮ  kaip SVV subjektai yra labai mažos įmonės (mikroįmonės), mažos ir 

vidutinės įmonės. Tokiu būdu pagal Lietuvoje veikiančius įstatymus savarankiška įmonė yra priskiriama 

MVĮ, jei jos darbuotojų skaičius neviršija 250, o finansiniai rodikliai atitinka šiuos reikalavimus: metinės 

pajamos neviršija 138 mln. Lt; o balanse nurodyto turto vertė neviršija 93 mln. Lt. Mažajai įmonei 

darbuotojų skaičius, metinė apyvarta ir metinė balanse nurodyto turto vertė neturėtų viršyti, atitinkamai, 

50, 24 ir 17 mln. litų.  Labai mažai įmonei (mikroįmonei) šių rodiklių ribinės reikšmės lygios, 

atitinkamai, 10, 7 ir 5 mln litų.  

MVĮ yra neatsiejama kiekvienos šiuolaikinės ekonomikos dalis, o jų veikla yra labai reikšminga 

šalies ekonominiai plėtrai. MVĮ vaidmuo šalies ūkiui yra svarbus tiek ekonomiu, tiek socialiniu ir net 

politiniu aspektu. Ekonominis MVĮ vaidmuo pasireiškia jo idėliu į ekonomikos augimą ir įtaka 

makroekonominiams rodikliams. MVĮ duoda ekonominę naudą visose šalies ūkio šakose bei veiklos 

srityse. MVĮ daug lengviau nei stambus verslas sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kuria 

nemažą šalies produktų ir paslaugų dalį,  naujas darbo vietas, tuo prisidėdamas prie šalies gerovės kūrimo 

bei  ekonomikos plėtros. SVV taip pat ženkliai prisideda prie inovacijų kūrimo. Mokslinėje literatūroje 

teigiama, kad apie 30 – 60 % mažų ir vidutinių įmonių yra charakterizuojamos kaip inovatyvios. Įmonės, 

kuriose yra diegiamos naujosios inovacijos, pasižymi didesniu produktyvumu, jos labai greitai prisitaiko 

prie naujų technologijų ir nuolat kintančio vartotojų poreikio. Mažos ir vidutinės įmonės yra pranašesnės 

tuo, kad dėl savo dydžio bei lankstumo jos geriau prisitaiko prie rinkos pokyčių, ką patvirtina ir mūsų 

atliktas tyrimas.  

MVĮ neretai yra pageidautinas partneris stambioms įmonėms, teikiant tam tikras paslaugas ar 

produktus. Mažos įmonės dažnai atlieka tiekimo bei paskirstymo funkcijas. Taip yra palengvinama 

didžiųjų įmonių veikla bei skatinamas jų efektyvumas. Reikėtų pažymėti, jog nemaža dalis SVV įmonių 

dirba paslaugų sektoriuje, kurio reikšmė ekonomikai dėl struktūrinių pokyčių  nuolat didėja. Dar daugiai, 

kaip pabrėžiama darbe (Štreimikienė ir kt. 2007), MVĮ dominuoja strateginėse verslo paslaugų srityse, 

t.y. informacinės technologijos, kompiuterių programinės įrangos tiekimo, elektroninės komercijos 

paslaugų, rinkodaros bei tyrimų ir plėtros srityse.  

MVĮ, kaip pagrindinių SVV subjektų, išskirtinę reikšmę ekonomikai pažymi daugelis autorių 

(Bartkus 2010),  (Garuckas ir kt, 2007), (Ciochina et al, 2008), (Gunasekaran et. al, 2011) ir kt.   Europos 

ir kitų pasaulio šalių rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtra. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo subjektų – MVĮ  skatinimas  yra vienas 

svarbiausių ekonominės plėtros uždavinių. 

Socialinis MVĮ vaidmuo pasireiškia tuo, jog suteikia galimybę daugeliui įgyvendinti savo idėjas 

bei turimas žinias savo paties iniciatyva. Socialinis aspektas pasireiškia ir tuo, kad sudaro sąlygas 

daugeliui potencialių verslininkų įsijungti į ekonominę šalies veiklą ir tapti reikšmingesniems ne tik sau, 

bet ir visuomenei, mažinant vieną iš pagrindinių socialinių problemų – nedarbą. MVĮ politinis 

reikšmingumas pasireiškia tuo, jog  šios įmonės yra valstybės ekonomikos bei viduriniosios klasės 

pagrindas, o klestinti vidurinioji klasė yra politinio stabilumo garantas. Todėl labai svarbu, kad MVĮ 

skatinimas taptų vienu iš svarbiausių valstybės prioritetų. Tam tikslui padėtų ir pačių verslininkų 

dalyvavimas teisės aktų rengime, sudarant galimybes teikti savo pasiūlymus.  

Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungoje, MVĮ sudaro daugiau kaip 99 % visų šalyje veikiančių 

įmonių, o tai parodo, kokios svarbios Lietuvos ekonomikai yra mažos ir vidutinės įmonės. Neabejotina, 

jog smulkusis ir vidutinis verslas atlieka labai svarbų vaidmenį didinant užimtumą, kadangi būtent MVĮ 

yra pagrindinis darbo vietų steigėjas. Lietuvoje šiame sektoriuje 2012 m. dirbo net 76 % Lietuvos 

gyventojų. BVP yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kuris parodo tam tikro ūkio sektoriaus ekonominės 

veiklos rezultatyvumą.   Remiantis Lietuvos Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2012 metais 

MVĮ sukūrė net 53,1 % BVP.  

Statistikos departamento prie LRV duomenimis MVĮ 2005-2012 m.laikotarpyje kasmet 

vidutiniškai sumokėdavo apie 60-70 proc. visų į valstybės biudžetą surenkamų pelno ir pridėtinės vertės 

mokesčių, kurie sudaro didžiąją valstybės biudžeto pajamų dalį. Taigi MVĮ valstybei itin svarbios ne tik 

todėl, kad sprendžia šalies užimtumo problemas, ber ir yra svarbiausias valstybės biudžeto pajamų 

šaltinis. 

Nežiūrint nenuginčijamos SVV reikšmės šalies ekonomikai, jo veikla ir plėtra susiduria su eile 

problemų, pvz. gana sudėtingas naujų įmonių steigimo procesas, pradinio kapitalo bei apyvartinių lėšų 

stoka, gan aukštas darbo jėgos apmokestinimas, aukštos bankinio kredito palūkanų normos.  Verslo plėtrą 

dar labiau stabdo ne visada palanki teisinė aplinka, netobuli verslą reguliuojantys teisės aktai, perteklinė 

MVĮ veiklos kontrolė. Nepakankami darbo įgūdžiai ir darbo jėgos išsilavinimas yra taip pat reikšmingos 

kliūtys siekiant plėtoti SVV. Svarbi kliūtis, stabdanti SVV įmonių plėtrą Lietuvoje, yra nevienodas šio 
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ūkio sektoriaus plėtros potencialas bei  išsivystymas skirtinguose regionuose. Kaip pažymi autoriai 

(Vijeikis; Baležentis 2010), palankiausia smulkaus ir vidutinio verslo aplinka yra Vilniaus ir Kauno 

regionuose, kadangi šiose apskrityse labiausiai išplėtota verslo infrastruktūra.  Antra vertus, gana didelis 

barjeras smulkiam verslui plėtoti yra maža vartotojų perkamoji galia. Ši problema ypač aktuali 

mažesniuose regionuose. Naujų MVĮ steigimą  ar jų plėtotę riboja ir daugumos savivaldybių ribotos 

galimybės teikti finansinę paramą  iš regioninių smulkių ir vidutinių įmonių skatinimo fondų. Valdžios 

atstovams reikėtų atkreipti dėmesį į tokius regioninius skirtumus, kadangi tokio regioninio netolygumo 

didėjimas  gali sudaryti grėsmę ilgalaikiai valstybės ekonominei plėtrai.  

Nagrinėjant esamą situaciją Lietuvoje, pastebimi nauji akcentai – dėl darbo jėgos emigracijos 

atsiranda kvalifikuotų specialistų trūkumas. Norint pritraukti naujus ir išlaikyti esamus kvalifikuotus 

darbuotojus, verslininkai priversti didinti darbo užmokesčius, o tai turi neigiamos įtakos įmonės 

finansinei būklei. Svarbu ir tai, kad MVĮ veiklai plėtoti trukdo nevienodos konkurencijos sąlygos su 

stambiomis įmonėmis, kurios bet kokiu atveju turi pranašumą rinkoje.Negalima nepaminėti it tokių faktų, 

jog SVV plėtrą neretai stabdo MVĮ vadovaujančio personalo ir verslo atstovų nepakankama vadybinė ir 

finansinė kompetencija bei vadovavimo įgūdžių stoka.  

Išanalizavus mokslinę literatūrą, pastebima, kad problemų bei kliūčių plėtojant smulkųjį ir vidutinį 

verslą iš tiesų yra nemažai. Apibendrinus įvairias  nuomones, galima teigti, jog bene svarbiausios SVV 

plėtros kliūtys yra per dideli mokesčiai ir pernelyg sudėtinga įstatyminė bazė. Opiomis problemomis 

išlieka apyvartinių lėšų stoka, menka vartotojų perkamoji galia, nevienoda konkurencija su stambiomis 

įmonėmis, aukštos darbo jėgos išlaikymo sąnaudos bei sudėtingas paramos gavimo procesas. Vis 

aktualesnėmis problemomis plėtojant mažas bei vidutines įmones tampa kvalifikuotų darbuotojų 

trūkumas bei minimalus darbo užmokesčio  didinimas. Nagrinėjant smulkaus bei vidutinio verslo plėtros 

problemas būtina pastebėti ir tai, kad problemos yra ne tik išorinės, bet ir vidinės, t.y. MVĮ vadovų 

nepakankama kompetencija, vadovavimo įgūdžių bei verslumo stoka.  

 

Parama MVĮ kaip SVV subjektų plėtrai ir ją teikiančios institucijos Lietuvoje  

Lietuvos kaip ir Europos bei kitų pasaulio šalių rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą 

didžia dalimi lemia SVV plėtra, todėl jo plėtros skatinimas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos plėtros 

uždavinių. Akivaizdu, kad smulkaus ir vidutinio verslo atstovai susiduria su įvairiomis problemomis 

plėtojant savo verslą, tačiau Lietuvos valstybė bei ES teikia nemažai galimybių, kuriomis gali pasinaudoti 

verslininkai. 2008 metais Europos Komisija priėmė iniciatyvą „Small Business Act“. Šioje iniciatyvoje 

yra pateikta 10 principų, kuriais vadovaujantis siekiama skatinti SVV plėtrą  tobulinant teisinę ir 

administracinę aplinką ir sudarant vienodos sąlygos MVĮ veiklos sąlygas visose ES valstybėse. Lietuvos 

ekonomikos  plėtotės strategijos iki 2015 metų viena iš sudedamųjų dalių yra skirta SVV plėtrai. Šioje 

strategijoje SVV yra apibrėžiama kaip vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį 

poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Todėl jo plėtotė 

yra viena iš svarbiausių  Lietuvos ekonominės politikos krypčių. 

Lietuvoje valstybės parama MVĮ yra įteisinta LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme, kuriame 

yra pateiktas paramos formų sąrašas:  

1. mokesčių lengvatos (jei jos nustatytos įstatymų), rinkliavų lengvatos.  

2. teisės aktų nustatyta tvarka finansinė parama: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų 

teikimas, dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos 

kapitalo investavimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo 

įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos 

darbo vietoms kurti.  

3. viešųjų paslaugų verslui teikimas verslo inkubatoriuose, verslo informacijos centruose, mokslo ir 

technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas 

šių paslaugų teikimas.  

4. Vyriausybės ar savivaldybių nustatytos kitos paramos formos. 

Šios paramos formos yra teikiamos, pasak įstatymo, pagal Vyriausybės, apskričių ar savivaldybių 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programas.  Šios programos, skirtos SVV sektoriaus plėtrai, yra 

rengiamos bei įgyvendinamos iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių 

pinigų fondų lėšų. 

Mokesčių lengvatos ypač svarbios mažoms įmonėms. Lietuvoje įmonėms, kuriose vidutinis 

sąrašinis darbuotojų skaičius siekia iki 10 (mikroįmonėms) yra taikomas mažesnis pelno mokesčio tarifas. 

Jos taikymas priklauso ne tik nuo darbuotojų skaičiaus, bet ir nuo gaunamų metinių pajamų. Reikėtų 

paminėti, jog gaunamų pajamų ribinė reikšmė, iki kurios yra taikoma lengvata, turi kitimo tendenciją. 
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Tarkime, 2001 m, kuomet buvo priimtas pirmasis pelno įstatymas, minėtos įmonės, kurių pajamos siekė 

iki 500 tūkst. litų buvo apmokestinamos 13 proc. tarifu (standartinis tarifas siekė 15 proc.). 2004 m. buvo 

priimta dar viena lengvata mikroįmonėms, kurių pajamos siekė iki 1 mln. litų. 25 tūkst. litų dalis buvo 

apmokestinama 0 proc. tarifu, o likusioji dalis – 15 proc. (standartiniu tarifu). 2009 m. pelno mokesčio 

tarifas buvo padidintas iki 20 proc., todėl mikroįmonių, turinčių iki 1  mln. pajamas, likusioji pajamų dalis 

buvo apmokestinama 20 proc. Nuo 2010 m. buvo sumažintas standartinis tarifas iki 15 proc., o lengvata 

palikta tik toms mikroįmonėms, kurių pajamos siekė iki 500 tūkst. litų ir lengvatinis tarifas siekė 5 proc. 

2011 m. pajamų ribinė reikšmė buvo padidinta iki 1 mln. litų.  

Be minėtų mokestinių lengvatų MVĮ turi galimybę gauti valstybės subsidijas. Kurios teikiamos per 

Lietuvos darbo biržą. Subsidijos gali būti skiriamos darbo užmokesčiui kompensuoti, naujų darbo vietų 

steigimui bei įvairiems projektams finansuoti. 

Viena svarbiausių šalies institucijų, kuri skatina verslą Lietuvoje – Ūkio ministerija. 2010 metais ji 

parengė vidutinės trukmės strateginį dokumentą „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kryptys“, kuriame 

pateiktos verslo skatinimo priemonės pagal keturias prioritetines kryptis: verslo pradžia, verslo aplinkos 

gerinimas, verslumo skatinimas bei verslo finansavimas. Pagal paskutiniąją kryptį yra numatytos šios 

priemonės: lengvatinės paskolos, pasidalintos rizikos paskolos, garantijų teikimas, portfelinės garantijos, 

rizikos kapitalo priemonės bei dalinis paskolų palūkanų subsidijavimas. 

Garantijos paskoloms teikiamos per 2002 m.  įsteigtą valstybės valdomą garantijų instituciją UAB 

„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). MVĮ, norėdamos pradėti verslą ar jį plėsti, neretai susiduria 

su užstato problema. Šš institucija palengvina šį procesą, kadangi jos teikiamos garantijos yra 

prilyginamos valstybės garantijoms. INVEGA gali garantuoti pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui 

net iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina 

verslo subjekto pasiūlytais užstatais, įkeičiant už paskolos lėšas įsigyjamą turtą. 

Portfelinės garantijos – nauja paramos forma Lietuvoje. Ši priemonė panaši į garantijų teikimą, 

kadangi teikia garantijas iki 80 proc. paskolos sumos. Paskolos gavėjams yra taikomos palankesni užstato 

reikalavimai, mažesnės palūkanų normos ir greitesnis kreditavimo procesas. Paskolas garantuoja Europos 

investicinis fondas. Šią paslaugą teikia Šiaulių bankas bei Nordea Bank Finland Plc Lietuva. Rizikos 

kapitalo priemonės tai  rizikos kapitalo fondai ir bendrai investuojantis fondas („verslo angelai“). Dalinį 

paskolų palūkanų subsidijavimą vykdo INVEGA, kompensuoja iki 50 proc. palūkanų, tačiau tik 

paskoloms, kurioms yra suteikta INVEGA garantija.  

Lietuvos savivaldybėse įsteigti ir smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai, kurie SVV 

subjektams teikia finansinę paramą daliniam palūkanų kompensavimui, beprocentes paskolą bei  

kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kitas išlaidas, tokias kaip: pradinės įmonės steigimosi 

išlaidas, verslo planui parengti patirtas išlaidos, dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidas, reklaminių 

lankstinukų leidimo išlaidas, verslo konsultavimo (mokymo) išlaidas. 

Lietuvai, įstojus į ES, atsivėrė palankios galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos finansine parama 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES SF), o taip pat iš Europos socialinio bei Europos regioninės 

plėtros fondų. Pastaruoju metu, itin didelis dėmesys būtent ir yra skiriamas smulkiam ir vidutiniam 

verslui, kadangi SVV sparčiausiai kuria naujas darbo vietas, diegia naujoves bei daugiausiai prisideda 

prie šalies ekonominio augimo. ES lėšos yra skiriamos iš Europos socialinio fondo (ESF) bei Europos 

regioninės plėtros fondo (ERPF). ES finansinė skiriama parama SVV dažniausiai yra skiriama 

mokymams, technologinei plėtrai, eksporto didinimui bei veiklos optimizavimui.  

Be finansinės SVV subjektams teikiama ir nefinansinė parama. Vienos populiariausių yra verslo 

inkubatorių, įvairių verslo centrų teikiamos paslaugos.  Šios įstaigos teikia SVV subjektams Valstybės 

ir savivaldybės lėšomis subsidijuojamas lengvatines paslaugas įvairiems su verslu susijusiems 

konsultavimams, mokymams, praktinei pagalbai, patalpų nuomai, tarpininkauja ieškant verslo partnerių 

tiek Lietuvoje tiek užsienyje. Verslo informacijos centrai taip pat padeda įmonių registravimo klausimais, 

padeda rengti verslo planus ir surasti kitą verslui reikalingą informaciją. Verslo informacijos centrai 

konsultuoja MVĮ  ES struktūrinių fondų finansavimo klausimais ir padeda rengti paraiškas ES SF  

paramai gauti. Ūkio ministerija įsteigė Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą (LEPA), kuri SVV 

subjektams teikia informaciją apie potencialias eksporto rinkas bei skatina eksportą. Lietuvos inovacijų 

centras MVĮ teikia pagalbą inicijuojant bei rengiant  inovacinius projektus įmonėse, įsisavinant ES 

Struktūrinių fondų lėšas. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra (LSVVPA), kurios vienas 

iš pagrindinių tikslų yra plėtoti bei skatinti mažas ir vidutines įmones ir didinti jų konkurencingumą, 

analizuoja SVV plėtros  galimybes, rengia informacinius pranešimus bei renginius MVĮ verslininkams, 

teikia informaciją apie paramos gavimo galimybes, organizuoja verslininkų konsultavimą ir mokymą. 
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Nežiūrint to, kad valstybė suteikia nemažai galimybių plėtoti SVV, vis dėlto įmonės, siekiančios 

paramos, anot, (Grublienė; Lengvinienė 2011)  dažnai susiduria su biurokratinėmis kliūtimis bei tam 

tikrais specifiniais reikalavimais, apsunkinančiais tos paramos gavimą. Apibendrinant galime teigti, jog 

Lietuvoje yra stengiamasi kurti palankesnes sąlygas MVĮ steigimui bei plėtrai. SVV plėtotės svarba 

pabrėžta ir ilgalaikėje šalies strategijoje. SVV plėtotei įtaką daro ir Lietuvos narystė ES, kuri net tik 

padeda koreguoti įstatyminę bazę, bet ir finansiškai remia verslo kūrimą, bei jo plėtrą. Tačiau valstybė 

turėtų šalinti bereikalingas kliūtis trukdančias gayti reikiamą paramą SVV plėtrai. 

 

MVĮ sistemos pokyčių tendencijos Lietuvoje  

Lietuvos įmonių struktūra 2012 metais pagal jų dydį  pateikta 1 pav. Remiantis Statistikos 

departamento  prie LRV duomenimis 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje smulkios ir vidutinės įmonės sudarė 

99,5 % visų šalyje veikiančių įmonių. Gausiausia pagal darbuotojų skaičių grupė – labai mažos įmonės 

(beveik 78 proc. visų įmonių skaičiaus). Mažiausia grupė yra vidutinės įmonės, kurios sudaro 3,6 %  visų 

įmonių skaičiaus.  

  

 
1pav. Lietuvos įmonių sudėtis pagal dydį 2012 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Smulkiam ir vidutiniam verslui priskiriamos įmonės yra gana įvairios pagal jų teisines  

organizacines formas. MVĮ kategorijai priklauso individualios įmonės, tikrosios ir komanditinės 

(pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės, uždarosios akcinės, žemės ūkio, kooperatinės bendrovės, 

mažosios bendrijos ir kt. Lietuvoje veikiančių MVĮ įmonių pasiskirstymas pagal jų teisines organizacines 

formas 2013 metų pradžiai, remiantis Statistikos departamento duomenimis, yra atvaizduotas 2 pav. 

  

 
2 pav. Mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal teisinę formą 2013 metų pradžioje 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Kaip matyti iš 3 pav. gausiausia SVV įmonių grupė yra uždarosios akcinės bendrovės (UAB), 

kurios sudaro 81 % visų Lietuvoje veikiančių MVĮ. Ši teisinė forma yra gan populiari todėl, kad UAB yra 

ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris už savo prievoles atsako tik bendrovės turtu. 

Santykinai didelis yra ir individualių įmonių (IĮ) skaičius, kuris sudarė 17 % veikiančių MVĮ. 

Individualios įmonės verslininkams yra patrauklios tuo, kad veiklos pradžiai pakanka nedidelio kapitalo, 

jos steigėju bei darbuotoju gali būti tik vienas fizinis asmuo,  įmones valdymas yra paprastesnis, o 

prireikus, ji gali būti pertvaryta į UAB. Gana mažą dalį sudaro akcinės bendrovės (AB). Šios teisinės 
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formos įmonių nėra daug todėl, kad AB minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 150 tūkst. Lt, o tai reiškia, 

jog dažniausiai tai yra vidutinės įmonės, kurių yra daug mažiau nei smulkiųjų. 

Statistikos departamento pateiktais duomenimis,  nuo 2006 iki 2009 metų mažų ir vidutinių įmonių 

skaičius pastoviai didėjo. Tai lėmė nuolat gerėjančios verslo sąlygos, kadangi tie metai buvo Lietuvos 

ekonomikos augimo metais. Tačiau jau nuo 2009 metų dėl ekonominės krizės poveikio pastebimas 

staigus mažų ir vidutinių įmonių sumažėjimas: 2010 metais veikė net 1785 įmone mažiau nei 2009 

metais. Tai parodo, jog ekonominė krizė stipriai paveikė smulkų ir vidutinį verslą Lietuvoje. Tačiau nuo 

2013 metų  SVV atsigauna ir mažų bei vidutinių įmonių skaičius pastoviai auga. 2013 metais jų skaičius 

išaugo 4,6 % lyginant su 2012 metais.   

Įmonių gyvybingumą atspindi veikiančių ir bankrutuojančių įmonių santykio tendencijos. Įmonė 

bankrutuoja, kai ji tampa nemoki. Nors bankroto pasekmės yra skaudžios įmonei ir nuostolingos šalies 

ūkiui, tačiau toks radikalus nemokių verslo subjektų pašalinimas iš rinkos yra svarbus veiksnys, palaikant 

konkurencingą bei gyvybingą šalies rinką. Remiantis LR Statistikos departamento pateiktais duomenimis 

3 pav.  pateikiamas bankrutavusių ir veikiančių MVĮ tendencijos 2006 – 2011 metų laikotarpyje. 

 

 
3 pav. Bankrutavusių ir veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dinamika 2006–2011 metų pradžioje 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

3 paveikslas iliustruoja, jog bankrutuojančių įmonių skaičius nagrinėjamame laikotarpyje nuolat 

augo ir 2011 metaų pradžioje buvo įregistruotas didžiausias bankrutavusių įmonių skaičius - 11532. 

Nežiūrint to, veikiančių MVĮ skaičius taip pat didėjo, išskyrus 2009 metus, kad MVĮ skaičius sumažėjo 

kaip ekonominės krizės pasekmė. Tai rodo šalies  SVV sektoriaus sugebėjimą išlaikyti stabilumą. 

Pagrindinės įmonių  bankroto priežastys paprastai yra įmonių įsiskolinimai bei įmonių nekontroliuojamos  

išorinės priežastys, kurios dažniausiai susijusios su kintančiomis rinkos sąlygomis. Antra vertus neretai 

įmonės bankrutuoja ir dėl vidinių, su įmonių valdymu susijusių, priežasčių, t.y. dėl netinkamo 

administravimo, pernelyg rizikingų sprendimų, nesugebėjimo prisitaikyti  prie pasikeitusių rinkos sąlygų. 

Kaip jau buvo minėta, mažos ir vidutinės įmonės labai svarbios socialiniu požiūriu, kadangi didina 

užimtumą bei skatina darbo lankstumą, ypač tuo metu, kai didelės įmonės mažina darbo vietų skaičių. 

Kaip rodo 4 pav. SVV sektorius yra pagrindinis darbo vietų steigėjas, kadangi jame dirba didžiausia dalis 

žmonių ir ši tendencija išliko ir krizės ir pokriziniu laikotarpiu, nors krizės poveikyje tiek MVĮ, tiek ir 

stambiose įmonėse darbuotojų skaičius mažėjo. Tačiau 2012 metais ekonomika pradėjo atsigauti ir 

darbuotojų skaičius ėmę augti tiek MVĮ, tiek ir stambiuose įmonėse.  

 

 
 

4 pav. MVĮ ir stambių įmonių darbuotojų skaičiaus kitimo tendencijos 2006–2013 metų pradžioje 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 
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Statistikos departamento duomenys rodo didelį MVĮ indėlį į BVP, kas patvirtina šio sektoriaus 

svarbą šalies ekonomikai.  

 
5 pav. MVĮ ir stambių įmonių sukurta pridėtinė vertė 2005 – 2010 metais (tūkst. Lt) 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Kaip matyti iš 5 pav., MVĮ sukurta pridėtinė vertė (neįskaitant žemės ūkio veikla užsiimančių 

bendrovių ir finansinio tarpininkavimo įmonių) nuolat augo nuo 2005 iki 2008 metų, o 2008 – aisiais  

siekė 27 mlrd. Lt, kas sudarė 67 % visų įmonių sukurtos pridėtinės vertės sumažėjimas, kaip ekonomikos 

krizės pasekmė, tiek didelėse įmonėse, tiek SVV sektoriuje. Nepaisant įmonių ir darbuotojų skaičiaus 

sumažėjimo šalyje, 2010 metais bendroji pridėtinė vertė padidėjo, o tai reiškiai, jog išliko stipriausios 

įmonės, kurios sėkmingai vykdė savo veiklą. 

 

Įmonių rūšių makroekonominio efektyvumo vertinimas 

Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kuriuo yra remiamasi 

vertinant šalies arba atskiro ūkio sektoriaus ekonominės veiklos rezultatyvumą. Pagal atskirų įmonių  

rūšių indėlį į šalies BVP (bendrąją pridėtinę vertę) galimą vertinti jų veiklos efektyvumą 

makroekonomine prasme. Atskirų įmonių rūšių makroekonominį efektyvumą nustatysime, apskaičiavę 

atitinkamos rūšies įmonės vieno sąrašinio darbuotojo indėlį į šalies BVP. Makroekonominis efektyvumas 

gali būti įvertintas ir panaudojus makroekonominio efektyvumo koeficientą, kuris nustato, koks yra 

įmonės rūšies 1 procento darbuotojų procentinis indėlis į šalies BVP. Šie makroekonominio efektyvumo 

vertinimo rodikliai apskaičiuojami tokiu būdu: 

 
 

 
 

Įmonių makroekonominį efektyvumą skaičiuosime 2010 ir 2007 metais, t.y. prieškriziniais ir 

pokriziniais  metais. Skaičiavimai buvo atliekami remiantis nurodytų metų Statistikos departamento 

duomenimis. 2010 metų duomenys makroekonominio efektyvumo koeficientui apskaičiuoti pateikti 8 ir 9 

pav. Kaip matyti iš 6 ir 7 pav.,  didžiausia dais į darbuotojų dirba  vidutinėse įmonėse, tačiau didelės 

įmonės įneša didesnę indėlį į šalies BVP. 

 

 
 

6 pav. Darbuotojų skaičiaus procentinė dalis MVĮ ir stambiose įmonėse 2010 metais 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Pagal Statistikos departamento duomenis 2007 m. vidutinio dydžio įmonėse dirbo 28,7 proc., 

didelėse - 25,9 proc.,  mažuose – 27,6 proc. ir mikroįmonėse – 16,8 proc. visų dirbančiųjų, o jų indėlis į 

šalies BVP buvo, atitinkamai, 29,9 proc., 36,9 proc, 23,5 proc. ir 10,6 proc. 
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7 pav. Bendrosios pridėtinės vertės procentinė dalis verslo sektoriuose 2010 metais 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

8 ir 9 pav. grafiniame pavidale  pateikti makroekonominio efektyvumo  rodiklių skaičiavimo 

rezultatai mikro, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms prieškriziniu laikotarpiu (2007 m.) ir 

baigiantis krizei (2010 m.).   

 
 

8 pav. Makroekonominio efektyvumo koeficientas vienam Lietuvos darbuotojui 2007 ir 2010 metais 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Skaičiavimo rezultatai rodo, jog efektyviausios nagrinėjamu požiūriu yra  yra stambios įmonės, o 

po jų efektyvumo mažėjimo  tvarka - vidutinės, mažos ir smulkios įmonės. Tai galima paaiškinti masto 

ekonomijos efekto veikimu, kadangi didesnės įmonės turi daugiau galimybių išnaudoti darbo 

specializacijos pranašumus bei naudoti brangesnes ir našesnes technologijas. MVĮ  makroekonominio 

efektyvumo koeficentai tiek 2007 tiek 2010 metais mažai skiriasi ir 2010 metais šis rodiklis neviršijo 

2007 metų rodiklio. Tuo tarpu stambių įmonių apskaičiuotas efektyvumo  koeficentas  2010 metais  buvo 

didesnis nei 2007 – aisiais, o tai reiškia, kad krizės metu, išlieko stipresnės įmonės, kurios dirbo 

efektyviau.  
 

 
 

9 pav. Atskirų įmonių rūšių vieno darbuotojo sukurta pridėtinė vertė (tūkst. Lt) 2007 ir 2010 metais 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys 

 

Skaičiuojant makroekonominį efektyvumą pagal vieno darbuotojo sukurtą pridėtinę vertę, 

pastebima kita tendencija: 2007 metais visi verslo sektoriai buvo kur kas efektyvesni nei 2010 metais. 

Viena svarbiausių priežasčių yra susiklosčiusi ekonominė situacija šalyje, kadangi 2007 metais Lietuva 

buvo pakilimo fazėje, o 2010 - aisiais dar buvo jaučiamos ekonomikos krizės pasekmės. Tačiau ir šiuo 

atveju tendencija tiek 2007,  tiek ir 2010 metais išlieka tokia pati: didesnės įmonės yra efektyvesnės negu 

mažesnės.  

 
 

10 pav. Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui  šalies gyventojų  2012 metais. 

Šaltinis: Eurostato duomenys 
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Norint įvertinti Lietuvos situaciją SVV sektoriuje Europos Sąjungos kontekste, naudojantis 

„Eurostat“ duomenimis, buvo apskaičiuotas SVV įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui šalies gyventojų 

2013 metų pradžiai, Lietuvoje ir kai kuriose Europos Sąjungos šalyse. Kaip matyti iš 10 pav., pagal šį 

rodikį Lietuvos nėra tarp pirmaujančių ES šalių. Lietuvoje SVV įmonių skaičius atitenkantis 1000 

gyventojų yra 21 įmonė, o Europos Sąjungos vidurkis – 55 mažos ir viutinės įmonės. Lietuva šiuo 

požiūriu atsilieka ir nuo savo kaimynų. Nors Lietuva pagal nurodytą kriterijų nedaug atsilieka nuo tokių 

šalių kaip Vokietija ar Didžioji Britanija, tačiau reikia turėti omenyje, jog didesnėse šalyse MVĮ tarpe 

vyrauja ir didesnės įmonės, taigi ir užimtumo lygis šių šalių SVV sektoriuje yra didesnis.  

 

Išvados 

Mažos ir vidutinės įmonės yra svarbi šalies ekonomikos dalis, kuri padeda spręsti tiek ekonomines, 

tiek ir socialines šalies problemas. Atliktas tyrimas patvirtini, jog būtent MVĮ yra pagrindinis darbo vietų 

steigėjas, čia sukuriama daugiau nei pusė bendrosios pridėtinės vertės. Tokios tendencijos išliko netgi 

ekonominės krizės laikotarpiu. Analizė patvirtino, jog MVĮ lanksčiau negu didelės įmonės sugebėjo 

reaguoti į ekonominės krizės sukeltus pokyčius. Nors Lietuvoje yra įvairios  galimybės MVĮ, o tuo pačiu 

ir SVV, paramai teikti, tačiau problemų bei kliūčių plėtojant smulkųjį ir vidutinį verslą iš tiesų yra 

nemažai. Galima teigti, jog bene svarbiausios MVĮ steigimo ir plėtros kliūtys yra per dideli mokesčiai ir 

pernelyg sudėtinga įstatyminė bazė. Opiomis problemomis išlieka apyvartinių lėšų stoka, menka vartotojų 

perkamoji galia, nevienoda konkurencija su stambiomis įmonėmis, aukštos darbo jėgos išlaikymo 

sąnaudos, sudėtingas paramos gavimo procesas bei biurokratinės kliūtys.  

Tyrimo rezultatai rezultatai parodė, jog efektyviausios nagrinėjamu požiūriu yra  yra stambios 

įmonės dėka masto ekonomijos efekto veikimo, kadangi didesnės įmonės turi daugiau galimybių 

išnaudoti darbo specializacijos pranašumus bei naudoti brangesnes ir našesnes technologijas. MVĮ  

makroekonominio efektyvumo koeficentus krizė mažai paveikė ir pokriziniais metais jų dydžiai nežymiai 

sumažėjo. Tuo tarpu stambių įmonių apskaičiuotas efektyvumo  koeficentas  2010 metais  buvo didesnis 

nei 2007 – aisiais, o tai reiškia, kad krizės metu, išlieko stipresnės įmonės, kurios dirbo efektyviau.  

Ekonominė krizė sumažino makroekonominį efektyvumą pagal vieno darbuotojo sukurtos 

pridėtinės vertės rodiklį visų rūšių įmonėms, tačiau didelės  įmonės ir  šiuo požiūriu yra efektyvesnės. 

Taigi visų rūšių įmonės turi savo privalumų. 
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SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTERPRISES IN LITHUANIA AND THEY 

MACROECONOMIC EFFICIENCY  

 

Summary 

 

In today's economy, small and medium business (SMB) plays an important role. SMB and its subjects - small 

and medium-sized enterprises (SME) and individual producers are the largest socio-economic group of the country. 

SME comprises even 99 % of all enterprises operating in Lithuania. More than 70 % of the all employees that 

generates more than 50 % of total value-added works in SME. The latter global economic crisis showed ability of 

SME to adapt to market changes better in comparison with larger companies. Namely SME helps to create new jobs, 

which is very important in conditions of high level unemployment. Small business will also promote competition in 

the market. It is important that SME fills the niche which a large company would not be able to complete it all-scale. 

On the other hand SME is facing a number of problems. Usually SME has not enough the initial capital, financial 

resources, and often the knowledge and business skills. In the scientific literature, is analyzed and other SME 

problems as lack of working capital, the complex legal basis, high competition, as small and medium-sized 

enterprises have to compete not only at EU level, but also at home with the big companies, the relatively high the 

burden of taxation, low consumer purchasing power, uneven conditions in different regions of the country. Since 

small businesses are more vulnerable than big business, because the state support is very important for SME. It is 

true that there have been created conditions to get some support for development of SME in Lithuania. 

Purpose of this article is to analyze the state of SME in Lithuania and to assess the macroeconomic efficiency 

of kinds of  enterprises. The such tasks are formulated for investigation: io determine SME importance for the 

country's economy and the problems, To analyse the support to the SME development and institutions providing it 

in Lithuania, to analyse the change tendencies in the system of SME before and during the crisis, to form the indices 

of macroeconomic efficiency, taking into account their contribution to the country's GDP and to assess of 

macroeconomic efficiency of  kinds of enterprises.  The actuality of this study is determined by the importance of 

SME on such a small country as Lithuania, the economy and negative tendencies of SME development in the 

country.  

SMB and its subjects SME are an integral part of the modern economy, and make very significant activity for 

country's economic development. The role of SMB for the national economy is important in economic, social and 

political aspects. The economic role of SME shows through its contribution to economic growth and the impact of 

macroeconomic indicators. SME spread innovation, create the necessary competitive environment, cooperate with 

large companies, helping them optimize their manufacturing processes. Market competitiveness and growth in 

Europe and the rest of the world economy, is largely determined by the SME development. SME also contributes to 

innovation. SME is able to adapt to changing market conditions and create new jobs much easier than big business, 

thus contributing to the country's well-being and economic development.  SME is the basis of state economy and the 

thriving of the middle class, and a guarantor of political stability in the country for the middle class.  

The investigation confirmed that the SBE sector is the main founder of working places, because largest part 

of people work in it, and this tendency remained in the crisis and post crisis period, despite that the number of 

workers both in SBE and large enterprises decreased under the influence of the crisis. However, in 2012 the 

economy started recovering and the number of workers began growing both in SME and large enterprises. The gross 

value-added, acquired from SME, was constantly growing from 2005 to 2008, and comprised  more than 50 % 

value-added created by all enterprises in all period under consideration. 

Though the macroeconomic efficiency analysis of enterprises has shown that large enterprises are more 

efficient than SME due to the scale of economic effect, however, this fact does not diminish the significance of the 

SMB sector  to the country economy, small and medium-sized enterprises are of great importance to economics, 

therefore, with a view to seek both economic and social progress, it is necessary to render favorable conditions for 

their prosperity. 

Key words: small and medium business, development problems of business,  small and medium-sized 

enterprises, economic efficiency. 

  

AUTORIAUS LYDRAŠTIS 

 

Autoriaus vardas, pavardė: Gediminas Davulis 

Mokslo laipsnis ir vardas: Dr., Prof. 



  

 185 

Darbo vieta ir pozicija: Vilniaus kolegija, lektorius 

Autoriaus mokslinių interesų sritys: Makroekonominiai procesai, viešojo sektoriaus ekonomika, įmonių 

ekonomika, bankininkystė           

Telefonas ir el. pašto adresas: telef.: 868957148,  el. paštas: g.davulis@vvf.viko.lt  

 

A COVER LETTER OF AUTHORS 

 

Author name, surname: Gediminas Davulis 

Science degree and name: Dr., Prof. 

Workplace and position: Vilnius University of Applied Sciences, lecturer 

Author’s research interests: Macroeconomics processess, economics of public sector,                                                   

Economic of enterprises, banking 

Telephone and e-mail address: phone: 868957148,  e-mail: g.davulis@vvf.viko.lt  

mailto:g.davulis@vvf.viko.lt
mailto:g.davulis@vvf.viko.lt


  

 186 

LIETUVOS, LATVIJOS IR LENKIJOS DRAUDIMO RINKŲ ANALIZĖ 
 

Toma Jakaitytė 
Šiaulių universitetas 

 

Jūratė Marcišauskienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje atlikta Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų analizė. Šis tyrimas padeda 

atskleisti esamą šio sektoriaus situaciją šalyse, jo vystymąsi bei draudimo rinkos plėtrą. Šalių draudimo rinkos 

rodiklių tarpusavio palyginimas leidžia išskirti dominuojančią valstybę bei pažvelgti į Lietuvos draudimo rinką kitų 

nagrinėjamų Europos šalių kontekste. Nustatyta, kad analizuojamu 2000-2011 m. laikotarpiu draudimo rinka 

sparčiausiai vystėsi ir labiausiai įmokų apimtys padidėjo Lietuvoje, t.y. apie 4 kartus, Lenkijoje atitinkamai apie 2,7 

karto, o Latvijoje - 1,8 karto. Ne gyvybės draudimo sektorius šiose šalyse yra dominuojantis, kaip didžiausias įmokų 

sumas surenkantis segmentas, išskyrus Lenkijoje, kurioje nuo 2006 m. didesnė draudimo rinkos dalis tenka gyvybės 

draudimui. Išvestinių rodiklių analizės parodė, kad pagal tankio ir prasiskverbimo rodiklius labiausiai išsivysčiusi 

yra Lenkijos draudimo rinka, o mažiausiai – Lietuva.   

Pagrindiniai žodžiai: draudimo rinka, draudimo rinkos struktūra, įmokos, koncentracijos rodiklis 

 

Įvadas 

Aktualumas. Stiprėjant globalizacijos procesams, draudimo paslaugos yra svarbi bei neatskiriama 

finansinio sektoriaus dalis. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo  rinkos yra susijusios. Kai kuriose iš 

jų Europos Sąjungos integracijos dėka veikia tos pačios draudimo bendrovės ar jų filialai. Taigi draudimo 

verslas neapsiriboja tik viena šalimi, paslaugų teikimo spektras didėja. Svyruojant finansų rinkoms, kylant 

konkurencijai draudimo sektoriuje, besiplečiant paslaugų prekybai internetu, didėjant neapibrėžtumui dėl 

ateityje būsiančios socialinės, materialinės gyventojų padėties, itin svarbus tampa Lietuvos, Latvijos ir 

Lenkijos draudimo rinkų analizė.   

Draudimo rinką analizuojama įvairiais aspektais. Kindurys (2002, 2011) plačiai nagrinėja teorinius 

bei praktinius gyvybės draudimo sektoriaus ypatumus. A. Lezgovko, P. Lastauskas (2008) analizavo 

Lietuvos bei ES šalių draudimo rinkų išsivystymo lygį, pagrindinius rinkos rodiklius bei tendencijas.  

L. Aidukienė, A. Simonavičienė (2010) nagrinėjo draudimo sistemos struktūrą teoriniu aspektu, 

ekonominio nuosmukio poveikio problemas Lietuvos draudimo rinkai, išskyrė veiksnius, lemiančius šį 

sektorių. A. Lezgovko, E. Kodytė (2010) vertino Pabaltijo šalių draudimo rinkų situaciją bei 

perspektyvas. Užsienio autoriai taip pat įdėjo reikšmingą indėlį į draudimo rinkų įvairių tiek teorinių tiek 

praktinių sričių analizę. T. P. Kramaric, M. Kitic (2012) išskyrė koncentracijos matavimo metodus ir 

nagrinėjo draudimo rinkų koncentracijos problemą naujose ES šalyse. Draudimo makroaplinką tyrė E. 

Buškevičiūtė, R. Poželaitė (2001), S. Hussels (2005), T. Bernat, D. Grundey (2007), V. Kindurys (2002). 

Draudimo rinką įtakojančius veiksnius išskyrė bei jų poveikį draudimui empiriniuose tyrimuose analizavo 

T. Beck, I. Webb (2003), T. Hwang, S. Gao (2003), P. Haiss, K. Sumegi (2006), D. Ward, R. Zurbruegg 

(2002), C. Lim, S. Haberman (2003), S. Celik, M. Kayali (2009), L. Belinskaja (2009) ir kiti.    

Temos naujumas. Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad Lietuvos draudimo rinka mažai 

analizuota kitų šalių kontekste, o ypatingai trūksta tiriamojo pobūdžio darbų analizuojančių Latvijos ir 

Lenkijos draudimo sektorių raidą, pokyčius ir problemas jose. Šios temos tam tikri aspektai aptariami kai 

kuriuose aukščiau paminėtų autorių tyrimuose, tačiau dažnai pastebima, kad tiriama konkreti draudimo 

rinkų problema, kaip koncentracija ar išsivystymo lygis, neretai šaltiniuose nagrinėjama arba tik gyvybės, 

arbe tik ne gyvybės draudimo šakos tendencijos bei ypatumai, analizuojami pagrindiniai 

makroekonominiai, socialiniai draudimo veiksniai. 

Problema. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkos perėjo daugelį rinkos vystimosi ir 

transformacijų etapų, tačiau pasigendama detalios ilgo laikotarpio analizės, šių šalių palyginimo ir taip pat 

rinkų situacijos įvertinimo, analizuojant duomenis po vykusio ekonominio nuosmukio. Nors šių Baltijos 

šalių draudimo rinkos yra susijusios, tačiau tam tikrais laikotarpiais pastebimi vystimosi netolygumai, 

todėl svarbu įvertinti, kodėl draudimo rinkos vystosi nevienodai, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką 

draudimo rinkų plėtrai, ar šie veiksniai yra vienodi  ir būdingi visoms nagrinėjamų šalių draudimo 

rinkoms. 

Tyrimo objektas – Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkų rodikliai.  

Tyrimo tikslas – išanalizavus teorinius draudimo rinkos aspektus, atlikti Lietuvos, Latvijos ir 

Lenkijos draudimo rinkų rodiklių analizę 2000 - 2011 m. laikotarpiu. 
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Tyrimo uždaviniai: išnagrinėjus mokslinę literatūrą, apibrėžti draudimo rinkos sampratą, 

draudimo rinkos struktūrą, klasifikavimą; išanalizuoti tiesioginius ir išvestinius Latvijos, Lietuvos ir 

Lenkijos draudimo rinkų rodiklius 2000-2011 m.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, loginė ir sisteminė analizė, apibendrinimo 

metodas, statistinių duomenų ir santykinių rodiklių analizė, lyginamoji analizė, dinaminė, struktūrinė 

analizė. 

Darbo atsiribojimai: nagrinėjant šalių draudimo rinkų koncentracijos koeficientus, analizuojamas 

2000-2009 m. laikotarpis, nes Latvijos draudikų asociacija (Latvian Insurers Association) nebepateikia 

tolimesnių analizei reikalingų metų duomenų. Siekiant palyginti Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo 

rinkų išsivystymo lygį Europos kontekste, draudimo tankis ir prasiskverbimas lyginamas su Insurance 

Europe institucijos (Europos draudimo ir perdraudimo federacijos) pateikiamais 32 Europos valstybių 

vidurkio rodikliais dėl to, kad trūksta reikiamų duomenų, norint palyginti su ES rodikliais. Nepaisant to, 

Lietuvos draudimo rinka lyginama su Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkomis, į analizę neįtraukiant 

Estijos, dėl įvairių draudimo rodiklių trūkumo, kas neleistų tinkamai atlikti draudimo rinkų analizės ir 

šalis palyginti tarpusavyje.  

 

Draudimo rinkos samprata, draudimo rinkos struktūra 

Draudimo rinką apibūdina skirtingo turinio apibrėžimais, todėl vertinant kelių šalių draudimo 

rinkos rodiklius būtina apibendrinti mokslinėje literatūroje naudojamus apibrėžimus. Moksliniuose 

tyrimuose draudimo rinkos sąvoką apibrėžiama skirtingai (žr. 1 lent.). 

 
1 lentelė. Draudimo rinkos samprata pagal įvairius autorius 

Autorius, metai Apibrėžimas 

A. Čibinskienė, 

J. Činauskaitė, 

V. Navickas 

(2005, p. 36) 

Draudimo rinka – tai finansų rinkoje veikiantis mainų mechanizmas, suvedantis draudimo 

paslaugų pardavėjus (draudimo įmonės ir tarpininkai) ir pirkėjus (ekonomikos subjektai: 

namų ūkiai, gamybinis, kreditinis, valstybinis sektoriai ir tarptautinės organizacijos), taip 

suformuojant draudimo paslaugų pasiūlą ir paklausą, kurią reguliuoja ypatinga piniginių 

santykių forma „draudimo įmoka – draudimo išmoka“ ir kuri leidžia šios rinkos dalyviams 

realizuoti savo tikslus bei kartu užtikrinti šalies ekonominės ir socialinės raidos tikslingumą. 

A. Vasiliauskas 

(2003, p. 43) 

Draudimo rinka - tai ypatingų santykių sfera, susijusi su specifinės prekės – draudimo 

paslaugos – pirkimu ir pardavimu.  

V. Kindurys 

(2002, p. 75) 

Draudimo rinka - tai ypatinga draudikų, draudėjų ir prireikus tarpininkų tarpusavio piniginių 

santykių sistema, susiklostanti parduodant ir perkant draudimo paslaugas, sumokant 

draudikams draudimo įmokas ir išmokant draudėjams išmokas iš draudimo įmonėse sudaryto 

fondo, leidžiančio užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų draudimo interesus (draudimo 

apsaugą) ir suformuoti draudikų bei perdraudikų specifinio verslo finansinį pagrindą. 

D. Raškinis 

(2000a, p. 154) 

Draudimo rinka apibrėžiama kaip finansų rinkos dalis, apimanti visus tam tikroje 

makroekonominėje aplinkoje veikiančius draudimo veiklos vykdytojus kaip svarbiausią 

draudimo rinkos elementą, bei jų tarpusavio priklausomybės ryšius su aplinkos ūkio 

subjektais. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės, remiantis A. Čibinskienės, J. Činauskaitės, V. Navicko (2005), A. Vasiliausko 

(2003), V. Kindurio (2002), D. Raškinio (2000a) draudimo rinkos apibrėžimais. 

 

Kaip matyti  1 lentelėje, kad egzistuoja draudimo rinkos sąvokos apibrėžties įvairovė. Daugelis 

mokslininkų, siekiančių apibrėžti draudimo rinką, akcentuoja tokius bendrus analizuojamos rinkos 

aspektus: kad tai finansų rinkos dalis, draudimo paslaugų pirkimą ir pardavimą, šios rinkos dalyvių 

tarpusavio santykius, draudimo įmoką ir išmoką. Visus šiuos aspektus aprėpia A. Čibinskienės, J. 

Činauskaitės ir V. Navicko (2005) pateiktas apibrėžimas, kuris, galima teigti, išsamiausiai apibūdina 

draudimo rinką.  

D. Raškinis (2000a), V. Kindurys (2002), A. Vasiliauskas (2003) eliminuoja kainą (draudimo 

įmoką), kaip rinką reguliuojantį elementą, ar išmokas, kurios reikšmingos draudimo pirkėjams. Įvertinus 

kitų autorių apibūdinimų trūkumus, galima suformuoti tikslesnį draudimo rinkos apibrėžimą. Taigi, 

draudimo rinka yra finansų rinkos dalis ir kartu draudėjų bei draudikų tarpusavio santykių realizavimo 

sfera, kurioje vyksta draudimo paslaugų pirkimas ir pardavimas, o tai sąlygoja draudimo įmokų 

sumokėjimą ir išmokų išmokėjimą šios rinkos dalyviams. 

Nustatyta, kad draudimo rinkoje veiklą vykdo tam tikri šios rinkos dalyviai. Taip pat kiekviena 

rinka yra veikiama bei neatsiejama nuo įvairių jas supančių aplinkų. Tai reiškia, kad analizuojamoje 

rinkoje egzistuoja tam tikras jos sudėtinių dalių tarpusavio išsidėstymas ir ryšys su aplinka. Todėl 1 

paveiksle pavaizduota ES susiformavusi draudimo rinkos struktūra ir ją supančios sistemos. 
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ES 

Valstybė 

Ekonomika 

Finansų sistema 

Valstybinė priežiūros tarnyba 

Draudimo įmonės Draudimo tarpininkai 

Gyvybės Agentai Brokeriai 

Draudimo rinka 

   - visuomenė 

   - gamybos veiksnių  

     tiekėjai 

   - partneriai 

   - konkurentai Ne gyvybės 

Vartotojai 

 

 

1 pav. ES draudimo rinkos struktūra ir šią rinką gaubiančios sistemos 

Šaltinis: sudaryta pagal J. Čepinskio, D. Raškinio (2005) pateiktą draudimo sistemos ir A. Vasiliausko (2003) 

draudimo rinkos dalyvių modelius 

 

A.Vasiliauskas (2003, p. 35) pastebi, draudimo rinkoje paklausos ir pasiūlos pusiausvyra 

susiformuoja veikiant trims pagrindinėms dalyvių grupėms: draudimo pardavėjams, tarpininkams ir 

pirkėjams. Draudimo įmones įprasta skirstyti pagal veiklą į gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendroves. 

Draudimo tarpininkai yra agentai ir brokeriai. Agentai – tai priklausomi draudimo tarpininkai, kurie yra 

draudimo bendrovių darbuotojai, t.y. atstovauja vienos draudimo bendrovės interesams (Lezgovko, 2010). 

Tuo tarpu draudimo brokeriai - tai tarpininkai, asmenys arba įmonės, kurie veikia visiškai savarankiškai, 

bei jungia draudimo įmones ir pirkėjus kartu, suderina konkrečius draudėjų poreikius su draudikų 

siūlomais produktais ir gali atstovauti kelioms įmonėms (Cummins, Doherty, 2005, p. 5).  

Be draudimo įmonių, draudimo rinkoje veikia ir su šiomis įmonėmis sąveikauja priežiūros 

tarnybos, visuomenė, apimanti draudimo pirkėjus, gamybos veiksnių tiekėjus, partnerius ir konkurentus 

(Čepinskis, Raškinis, 2005). Taip pat draudimo rinkose gali veikti įvairios kitos institucijos, kaip draudikų 

ir tarpininkų organizacijos, perdraudimo bendrovės ir pan. 

J. Čepinskio ir D. Raškinio (2005, p. 50) teigimu, draudimo rinką vertinga nagrinėti ją supančių 

sistemų aplinkoje (žr. 1 pav.). Draudimo rinkos struktūra susijusi su finansų sistema (pirmoji) ir šalies 

ekonomika (antroji) sistemos grandimis. Tada valstybė gali būti laikoma trečio lygio gaubiančiąja 

sistema. Šių sistemų reikšminga ypatybė yra ta, kad kiekviena iš šių sistemų suformuoja ir užduoda tam 

tikras funkcijas žemesnio lygio sistemoms. Ketvirtojo lygio gaubiančioji sistema yra ES, kuri susijusi su 

šalių ir tuo pačiu draudimo rinkų integracijos aspektais į šią sąjungą. Įsiliejus į ES pastebima įtaka tiek 

draudėjams, tiek draudimo įmonėms. T. Kontauto ir V. Vinskaus (2003, p. 27) teigimu, įtaka draudėjams 

pasireiškia per padidėjusią konkurenciją tarp draudikų, o tai sąlygoja didesnę draudimo paslaugų įvairovę, 

geresnę jų kokybę. Kita vertus, analizuojant įtaką draudimo įmonėms, žinoma, kad jos turi prisitaikyti 

prie naujų veiklos sąlygų, teisinių pokyčių, padidėjusios konkurencijos ir pan. Visa tai turėtų stiprinti 

šalių draudimo rinkas ir tuo pačiu ekonomiką. Šalims įstojusioms į ES, draudimo įmonėms galioja 

mokumo vertinimo sistema „Mokumas I“. Lietuvos bankas (2013b) pateikia, kad „pagal ją draudimo 

įmonės privalo formuoti draudimo techninius atidėjinius įsipareigojimams iš draudimo sutarčių įvykdyti, 

sukauptas lėšas investuoti laikydamosi kiekybinių ir kokybinių reikalavimų bei turėti pakankamą nuosavą 

kapitalą nenumatytiems nuostoliams padengti“. 

Pasaulinėje draudimo teorijoje ir praktikoje, kaip teigia E. Buškevičiūtė ir R. Poželaitė (2001, p. 

33), draudimo rinką gaubiančios sistemos ir draudimo rinkos dalyviai nėra skirstomi vienodai, nes tai 
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sąlygoja šalies istorinės aplinkybės, teisinė aplinka, draudimo rinkos raida, ekonomikos situacijos ir kiti 

veiksniai. 

Taigi, draudimas plačiąją prasme – tai ekonominių, finansinių ir socialinių santykių visuma, 

reguliuojama specialių šalies teisinių normų, kai iš draudimo įmokų suformuoto fondo yra 

kompensuojami jo dalyvių patirti nuostoliai, dėl sutartyje numatytų sąlygų. Tuo tarpu draudimo rinka gali 

būti apibrėžiama kaip neatskiriama finansų rinkos dalis, kurioje draudėjų bei draudikų sąveika lemia 

draudimo paslaugų paklausą ir pasiūlą, o tai yra susieta su įmokų ir išmokų mokėjimais atitinkamiems 

rinkos dalyviams. Analizuojant draudimo rinkos struktūrą nustatyta, kad svarbiausios jos dalys yra 

draudimo priežiūros tarnyba, draudimo įmonės, draudimo tarpininkai, vartotojai. Be to, šioje rinkoje 

sąveikaujama ir su kitais dalyviais: gamybos veiksnių tiekėjais, partneriais ir konkurentais. Taip pat 

draudimo rinka susijusi su tokiomis ją gaubiančiomis sistemomis: finansų sistema, ekonomika, valstybe ir 

Europos Sąjunga. 

Draudimo rinkos struktūra pagal šakas. Mokslinėje literatūroje draudimas klasifikuojamas pagal 

įvairius požymius. Tačiau dažniausiai sutinkamas draudimo veiklos skirstymas pagal draudimo šakas. Yra 

išskiriamos dvi draudimo šakos: gyvybės ir ne gyvybės draudimo. Todėl atitinkamai, galima teigti, kad 

bendra draudimo rinka yra sudaryta iš gyvybės ir ne gyvybės draudimo rinkų. 

Vykdant draudimo veiklą buvo būtina atskirti gyvybės draudimo šaką nuo ne gyvybės draudimo. 

Kaip teigia D. Diers, M. Eling, Ch. Kraus ir A. Reub (2012, p. 321) tradiciškai, gyvybės ir ne gyvybės 

draudimas yra valdomi kaip atskiri vienetai daugelyje šalių, šis atskyrimas yra reikalaujamas pagal teisės 

aktus. Be to, tai įtakojo siekimas išskirti teikiamų draudimo paslaugų, esminių skiriamųjų bruožų poveikį 

draudimo bendrovių veiklai ir garantuoti jų finansinį pajėgumą ir stabilumą. Taip pat šį atskyrimą lėmė 

skirtinga paslaugų teikimo laiko trukmė. Prie priežasčių galima paminėti, kad kiekvienoje šakoje yra 

skirtingas draudžiamų rizikų sudėtingumo lygis, nevienoda funkcinė jų paskirtis ir kt. (Kindurys, 2002). 

Siūloma gyvybės draudimą analizuoti dviem aspektais – kaip finansinę pagalbą įvykus nelaimei ir kaip 

investavimo priemonę (Andriukaitis ir kt., 2009, p. 64). Todėl gyvybės draudimas yra laikomas kaip 

vienas iš būdų sumažinti ar net išvengti galimų finansinių sunkumų ateityje. C. Chow-Chua, G. Lim 

(2000, p. 375) teigimu, gyvybės draudimas gali pasitarnauti kaip naudingas mechanizmas, siekiant 

užtikrinti nuolatinį pajamų srautą. Taigi, gyvybės draudimas atlieka taupymo, kaupimo ir draudiminės 

apsaugos funkcijas (Lezgovko, 2010, p.159). Taigi, gyvybės draudimo verslo objektas, anot V. Kindurio 

(2011, p. 63), yra apsidraudusio asmens arba apdraustojo gyvybė, tačiau kartais subjektyvus tikslas būna 

garantuotos pajamos ateityje. Todėl išskiriamas antrinis objektas – pajamos, kurios įvykus draudiminiams 

įvykiams užtikrina pragyvenimą apdraustojo artimiesiems.  

Gyvybės draudimas yra klasifikuojamas pagal draudimo grupes. Tai būtina tam, kad būtų galima 

apibrėžti gyvybės draudimo veiklą. Taip pat atskiros gyvybės draudimo rūšies pasirinkimas priklauso nuo 

kiekvieno individo poreikių, vertybių, gebėjimo investuoti bei nuo to, kokio galutinio rezultato ar tikslo 

jis siekia. Taigi, remiantis Europos Sąjungos direktyva Nr. 79/267/EWG gyvybės draudimo šakai 

priskiriamos grupės (Lezgovko, 2010). 

Ne gyvybės draudimas apibūdinamas kaip viena iš draudimo šakų, apimanti asmens sveikatos 

draudimą, įvairaus turto, civilinės atsakomybės draudimus, pavyzdžiui: transporto priemonių civilinės 

atsakomybės, gaisro, potvynio, oro ar vandens transporto ir sveikatos draudimus (The United States 

agency for international development, 2006, p. 4). Ne gyvybės draudimas yra labiau orientuotas į 

trumpalaikį periodą, palyginus su gyvybės draudimu, nors taip pat gali turėti ilgai besitęsiančias veiklos 

kryptis, kai būna žymus laikotarpis tarp įmokų ir išmokų mokėjimų (Diers , 2012). Tačiau dažniausiai ne 

gyvybės draudimo produktai paprastai yra vienerių metų terminui. 

Remiantis ES direktyva (73/239/EEB) ne gyvybės draudimo šaka suskirstytos į grupės. O pagal 

draudžiamąjį objektą ne gyvybės draudimas yra klasifikuojamas į tris grupes draudimo rūšys (Lezgovko, 

2010, p. 95): asmens draudimą; turto ir finansinių nuostolių draudimą; atsakomybės draudimą. J. 

Čepinskis ir D. Raškinis (2005, p.105) analizuodami civilinės atsakomybės draudimą teigia, kad jis yra 

artimai susijęs su tam tikroje šalyje įsigaliojusiomis teisinėmis civilinės atsakomybės normomis. Nes 

civilinė atsakomybė būtų nepopuliari ir nereikšminga draudimo rūšis, jei ji nebūtų įstatymiškai numatyta, 

t.y. jei nebūtų privaloma atlyginti už žalą, padarytą asmeniui ar jo turtui. Todėl yra išskiriamos dvi 

draudimo formos(Aleknevičienė, 2005, p.38): privalomasis ir savanoriškas.  

Nustatyta, kad draudimo rinka ar draudimo veikla yra skirstoma į dvi šakas: gyvybės ir ne gyvybės 

draudimą. Gyvybės draudimas - dažniausiai suprantamas ir nagrinėjamas kaip investavimo priemonė ar 

finansinė pagalba įvykus nelaimei bei dažniausiai yra ilgo periodo veikla. Tuo tarpu, ne gyvybės 

draudimo šaka yra dažniausiai trumpo laikotarpio veikla, apimanti asmens, atsakomybės, turto ir 

finansinių nuostolių draudimą. Be to, tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimas yra klasifikuojamas į tam 
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tikras grupes, kad būtų galima tiksliai apibrėžti šių šakų veiklos įvairovę ir ribas. Taip pat šalies įstatymai 

gali numatyti tam tikras privalomas draudimo rūšis.  

Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo veiklos reikšmė yra neatsiejama nuo šalies ekonomikos. 

Nes draudimas ne tik palengvina ūkinių operacijų perdavimą ir žalos atlyginimą, bet taip pat gali skatinti 

finansinį stabilumą, telkti santaupas, prisidėti prie to, kad rizikos būtų valdomos efektyviau, skatinti 

nuostolių mažinimą (Insurance Europe, 2012a, p. 5). Draudimo veiklos reikšmę atskleisti taip pat padeda 

draudimo atliekamos funkcijos.  

Nustatyta, kad draudimo funkcijas tikslinga skirstyti pagal pasireiškimo sritį į (Čepinskis, Raškinis 

2005): ekonomines, socialines ir politines. Kaip pagrindinę draudimo funkciją A. Kedaitienė ir V. 

Kedaitis (2012, p. 25) įvardina apsaugos paslaugų teikimą visuomenei, siekiant kuo labiau sumažinti 

socialinės, finansinės, sveikatos ar su aplinka susijusios rizikos poveikį. Makro lygmeniu, šis sektorius 

padeda didinti ekonomikos našumą, paskirstant riziką, didinti užimtumą, biudžeto pajamas ir kt. Mikro 

lygiu, jis teikia privalumų įvairiose kasdieninio gyvenimo srityse (Buckham et al., 2010). Nes jis padeda 

asmenims sumažinti netikėtų ir nepageidaujamų ateities įvykių finansinį poveikį, ir tuo pačiu padeda 

organizuoti jų verslą ir gyvenimą su didesniu tikrumu. Socialinės funkcijos glaudžiai susijusios su 

pajamomis bei gyvenimo lygio gerinimu. O politinės – su valstybingumo laikymusi bei jos žinomumo 

didinimu. 

Nustatyta, kad draudimo rinkoje teikiamos paslaugos yra reikšmingos tiek šalies ekonomikai, tiek 

gyventojams. O tuo pačiu draudimo atliekamos ekonominės, socialinės ir politinės funkcijos yra 

neatskiriamos nuo šalies vystimosi.  

Draudimo rinką įtakojantys veiksniai. Analizuojant bet kurią rinką svarbu atrasti, kokie 

veiksniai lemia jos pokyčius. Atsižvelgiant į draudimo specifiką išsamiai draudimo verslo aplinką ir ją 

lemiančius veiksnius išskyrė, nagrinėjo bei sugrupavo E. Buškevičiūtė ir R. Poželaitė (2001). Jos pateikė, 

jog draudimo veiklą sąlygoja makroaplinka ir šakos aplinka.  Tiek šakos aplinka, tiek draudimo verslo 

dalyviai yra įtakojami ekonominės, socialinės, kultūrinės, politinės, teisinės bei technologinės aplinkos 

jėgų. Šias įvairias verslo makroaplinkas išsamiai nagrinėjo N. Langvinienė ir kt. (2010), Hussels (2005), 

T. Bernat ir D. Grundey (2007), V. Kindurys (2002), E. Buškevičiūtė, R. Poželaitė (2001). 

Analizuojant literatūrą nustatyta, kad draudimo rinką įtakoja įvairūs draudimo paklausos ir pasiūlos 

veiksniai. Nagrinėjamai rinkai reikšmės turi tiek šakos, tiek makroaplinkos veiksniai. Nustatyta, jog 

reikšmingiausi draudimo paklausą įtakojantys veiksniai yra ekonominiai, socialiniai kultūriniai, politiniai 

teisiniai. Kurių didėjimas arba mažėjimas gali lemti teigiamus arba neigiamus draudimo rinkos pokyčius. 

Tuo tarpu draudimo pasiūlą labiausiai sąlygoja draudimo paslaugų kaina. 

 

 Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų analizė 2000-2011 m. 

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų tyrimo metodika. Tyrime analizuojamos ir 

lyginamos trijų šalių draudimo rinkos. Šios valstybės yra ES narės nuo 2004 m.. Tyrimo laikotarpis 

pasirinktas nuo 2000 iki 2011 m., siekiant įvertinti šalių draudimo rinkų vystimąsi, pokyčius ir esamas 

situacijas jose. Norint palyginti skirtingų šalių draudimo rinkas bus nagrinėjami santykiniai, kurių 

naudojimas eliminuoja skirtingo atskirų šalių dydžio įtaką.  

I etape atliekama šių Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos tiesioginių draudimo rinkos rodiklių analizė 

2000 – 2011 m. laikotarpiu: išmokų ir pasirašytų įmokų santykio rodiklio analizė; gyvybės ir ne gyvybės 

draudimo šakų pasiskirstymo rinkoje dinamikos tyrimas; draudimo grupių struktūros analizė.  

II etapas. Išvestinių draudimo rinkos rodiklių analizė dažniausiai naudojama, siekiant palyginti 

atskirų šalių draudimo rinkas. Pagrindiniai ir svarbiausi draudimo rinkos išsivystymo lygį parodantys 

rodikliai yra draudimo tankis ir prasiskverbimas. Jie padeda nusakyti draudimo reikšmę šalių ekonomikai, 

stebėti draudimo sektoriaus plėtrą, apibūdina rinkos dydį. Taip pat įvertinamas draudimo rinkos 

koncentracijos lygis, kuris yra reikšmingas, siekiant apibūdinti rinkų padėtį, konkurencinius ypatumus. 

1) Draudimo tankis parodo draudimo įmokų dydį, tenkantį vienam gyventojui ir randamas pagal 

formulę (Lezgovko, Lastauskas, 2008): 

                                     
aP opuliacij

 tankisdraudimo 1




n

i

iD
                                            ( 1) 

čia: Di - i-ojo asmens (fizinio ir juridinio) draudimo įmoka. 

 

2) Draudimo prasiskverbimas parodo pasirašytų draudimo įmokų ir šalies BVP santykį. 

Apskaičiuojamas pagal šią formulę (Lezgovko, Lastauskas, 2008): 
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                        100bimasprasiskver draudimo 1 



BVP

D
n

i

i

,                                      ( 2) 

čia: 


n

i
i

D
1

 - per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų draudimo įmokų suma, BVP – bendrasis vidaus produktas. 

3) Draudimo rinkos koncentracijos rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Koncentracija yra svarbus 

draudimo rinkos struktūros rodiklis, kuris turi reikšmės konkurenciniams procesams. Prieš atliekant šią 

analizę nagrinėjama draudimo įmonių dinamika, parodanti rinkos dalyvių skaičių. Tuo tarpu rinkos 

koncentraciją galima nustatyti panaudojant Herfindahl–Hirschman indeksą (HHI) ir CRn koncentracijos 

koeficientą. 

 Koncentracijos koeficientas CRn skaičiuojamas šalies draudimo rinkos koncentracijai nustatyti 

pagal tokią formulę (Lezgovko, Jablonskienė, 2012): 

                                                      



n

i

in sCR
1

                                                           ( 3) 

                           čia: si – i-tojo draudiko rinkos dalis,  

              n – pasirinktas didžiausių draudikų skaičius draudimo rinkoje, pvz., n=5, n=10.   

 Herfindahl-Hirschman indeksas nustatomas kaip visų rinkoje veikiančių ūkio subjektų (draudikų) 

rinkos dalių kvadratų suma (Lezgovko, Jablonskienė, 2012): 

 



n

i
i

sHHI
1

2    ( 4) 

               čia: si – i-tojo draudiko rinkos dalis, n – bendras visų draudikų, veikiančių draudimo rinkoje, skaičius. 

 
Analizuojant Herfindahl-Hirschman indeksą teigiama, kad rinkos koncentracijai augant ir 

konkurencijai mažėjant, šis indeksas didėja. Ir atvirkščiai, maža indekso reikšmė reiškia didelę 

konkurenciją. Šio indekso reikšmių interpretacija pateikta 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Herfindahl-Hirschman indekso (HHI) reikšmių vertinimas 

HHI indekso reikšmė HHI indekso interpretacija 

iki 1000 Rinka nekoncentruota  

nuo 1000 iki 1800 Rinka vidutiniškai koncentruota 

daugiau nei 1800 Rinka stipriai koncentruota 

lygi 10 000 Rinkoje yra vienas draudikas. Šiuo atveju rinka vadinama monopoline 

Šaltinis: sudaryta remiantis A. Griffiths, S. Wall (2004) pateiktomis HHI indekso reikšmėmis 

 

Draudimo rinkų analizei naudojami Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo priežiūros komisijų, 

Eurostat, Swiss Re, Insurance Europe šaltinių duomenys. Skaičiavimams atlikti naudotos Microsoft 

Excel, SPSS kompiuterinės programos. Duomenys perskaičiuoti į eurus. Lietuva, Latvija ir Lenkija yra 

Europos šalys, todėl siekiant objektyviai įvertinti šių valstybių draudimo rinkų padėtį, išsivystymo laipsnį 

tam tikri rodikliai lyginami su Insurance Europe 32 šalių narių ar ES vidurkiu.  

 

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos tiesioginių draudimo rinkos rodiklių analizė 

Draudimo įmokų ir išmokų santykio analizė. Vienas iš pagrindinių rodiklių, vertinant Lietuvos, 

Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų situaciją, yra pasirašytų draudimo įmokų plėtra. 2000-2011 m. 

laikotarpiu Lenkijoje pasirašytos įmokos yra didžiausios, o Latvijoje mažiausios, tačiau negalima teigti, 

jog Lenkijos draudimo rinka yra labiausiai išsiplėtojusi, nes lyginamos šalys yra skirtingos pagal dydį, 

gyventojų skaičių ir pan.  

 
3 lentelė. Draudimo išmokų ir pasirašytų įmokų santykio rodikliai 2000-2011 m., proc. 

            Metai 

Šalis 
2000         2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Latvija 35,8 38,7 40,2 35,2 43,2 43,3 46,6 42,5 54,3 68,9 58,4 55,0 

Lietuva 40,5 38,3 36,9 46,9 34,3 37,1 34,1 35,1 50,4 68,9 60,2 63,6 

Lenkija 48,9 50,0 52,3 51,5 51,8 51,1 44,8 44,9 49,9 78,2 67,9 69,7 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission, The Polish Financial Supervision Authority įmokų ir išmokų duomenimis 
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Kadangi draudimo įmokų apimtys yra draudimo rinkos ir joje veikiančių įmonių veiklos plėtros bei 

vystimąsi parodantis rodiklis, o draudimo išmokos susijusios su prisiimtų sutarčių sąlygų draudėjams 

vykdymu, todėl didesnės įmokų nei išmokų apimtys sudaro galimybes draudimo rinkoms plėstis. Siekiant 

palyginti šalių draudimo išmokų ir įmokų apimtis, buvo apskaičiuoti rodikliai. 

Gauti rezultatai leidžia daryti išvadą, kad tiek šalių draudimo rinkų integraciniu į ES laikotarpiu 

(2000-2004 m.), tiek po įstojimo į ES (2005 - 2007 m.), kai draudimo sektorius vystėsi sparčiu tempu, 

didžiausias nustatytas išmokėjimų lygis buvo Lenkijoje ir čia išmokos 2000-2007 m. vidutiniškai kasmet 

siekė 49,4 proc. įmokų. Tuo tarpu mažiausias - Lietuvoje, kur draudimo išmokos vidutiniškai kasmet 

sudarė 37,9 proc. įmokų. Per visą analizuojamą laikotarpį labiausiai draudimo rinka padidėjo Lietuvoje - 

apie 4 kartus, Lenkijoje atitinkamai apie 2,7 karto, o Latvijoje išaugo mažiausiai - 1,8 karto. Šie rezultatai 

rodo, kad Lietuvos draudimo rinka, pagal pasirašytų įmokų apimtį nagrinėjamų šalių atžvilgiu plėtėsi 

sparčiausiai.  

Gyvybės ir ne gyvybės draudimo sektorių vystymosi analizė. Draudimo rinkos šalyse susideda 

iš dviejų šakų – gyvybės ir ne gyvybės draudimo, kurios apima skirtingas draudimo grupes, o šių sričių 

bendrovės siūlo nevienodas draudimo paslaugas draudėjams. Vienas iš draudimo rinkos išsivystymo 

rodiklių yra gyvybės draudimo šakos dalis rinkoje. Svarbu nustatyti kaip vidutiniškai pasiskirsto 

draudimo šakos skirtinguose pasaulio regionuose 2000-2011 m. laikotarpiu ir palyginti situaciją su 

nagrinėjamomis Baltijos šalimis.  

2 pav. Vidutinė draudimo šakų pasiskirstymo įvairiuose pasaulio regionuose struktūra,  2000-2011 m.  

Šaltinis: sudaryta  remiantis Swiss Re (2011, 2012) įmokų duomenimis. 

Iš 2 paveikslo matyti, kad vidutiniškai apie 58,5 proc. pasaulio draudimo rinkos 2000-2011 m. 

sudarė gyvybės draudimas, tuo tarpu ES 27 šalyse – vidutiniškai apie 61,6 proc. Daugumai išsivysčiusių 

šalių būdinga, kad gyvybės draudimo šaka užima dominuojančią rinkos dalį (LR draudimo priežiūros 

komisija, 2010, p. 12). Tačiau, šiame kontekste išsiskiria Vidurio ir Rytų Europa, nes gyvybės draudimas 

vidutiniškai sudaro tik 27,2 proc. pasirašytų įmokų, o didžiąją dalį (72,8 proc.) užima ne gyvybės 

draudimas. Lietuva, Latvija ir Lenkija priklauso būtent šiam regionui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 pav. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų pasiskirstymas rinkoje 2000 – 2011 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir Polish Financial Supervision Authority įmokų duomenimis 
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3 paveikslas kaip tik atspindi Vidurio ir Rytų Europos situaciją, nes analizuojamose šalyse 

didžiausią rinkos dalį užima ne gyvybės draudimas, išskyrus Lenkiją, kurioje nuo 2006 m. didesnė rinkos 

dalis tenka gyvybės draudimui. Todėl galima sakyti, kad Lenkijos draudimo rinka vystosi pagal bendras 

pasaulio tendencijas, nes gyvybės draudimo segmentui tenka didesnė pasirašytų įmokų dalis, nei ne 

gyvybės ir Lenkija artėja prie ES (27) gyvybės draudimo šakos vidurkio. Analizuojant visus metus, 

pastebima gyvybės draudimo sektoriaus dalies augimo tendencija visose trijose šalyse. Per visą 

analizuojamą laikotarpį, t.y. 2011 m. palyginus su 2000 m., Latvijoje gyvybės draudimo šaka išaugo 

labiausiai, 132,7 proc. (nuo 4,7 proc. iki 11 proc.), Lietuvoje padidėjo 89 proc. (nuo 17,5 proc. iki 33 

proc.) o Lenkijoje mažiausiai - 39,3 proc. (nuo 40 proc. iki 55,7 proc.). Taigi, galima teigti, kad keičiasi 

draudėjų elgsena draudimo paslaugų pirkimo požiūriu ir gyvybės draudimas tiriamosiose šalyse plečiasi 

bei įgyja vis didesnę reikšmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 pav. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos gyvybės draudimo įmokų augimo tempai 2001 – 2011 m. 

Šaltinis: sudaryta  Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir Polish Financial Supervision Authority pateiktais imokų duomenimis 

 

Palyginus 2011 m. su 2000 metais, nustatyta, kad Lietuvos gyvybės draudimo sektorius pagal 

įmokas išsiplėtė daugiausiai - apie 7,9 karto, Latvijos - 4,4 karto, o Lenkijos mažiausiai - 3,7 karto. 

Galima daryti prielaidą, kad Lietuvos gyventojai labiau pradėjo domėtis gyvybės draudimu bei jo 

teikiama nauda, taip pat daugiau lėšų skiria taupymui bei rūpinimuisi ateitimi, todėl vis daugiau 

pasirašoma įmokų iš investicinių gyvybės draudimo produktų. Taip pat šią gyvybės draudimo grupę 

darbdaviai naudoja kaip motyvavimo priemonę darbuotojams. Gyvybės draudimo plėtrą įtakojo Lietuvoje 

gyventojų pajamų mokesčio lengvata (15 proc.). 

Analizuojant Baltijos valstybių ne gyvybės draudimo rinkų kitimo tendencijas pastebėtina, kad šios 

šakos pasirašytos įmokos plėtėsi nuosaikesnėmis apimtimis ir padidėjimo tempai buvo pastovesni, nei 

gyvybės draudimo rinkų. Verta pažymėti 2008 m., nes gyvybės draudimo sektoriuje (žr. 4 pav.)  yra  

nuosmukio laikotarpis, o tuo tarpu ne gyvybės draudimo rinka vis dar augo. Taigi, gyvybės draudimas 

jautriau reaguoja į pokyčius finansų rinkose. 

5 pav. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ne gyvybės draudimo įmokų augimo tempai 2001 – 2011 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir Polish Financial Supervision Authority įmokų duomenimis 
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Latvija 4,2 17,1 18,8 14,8 74,4 42,3 57,3 -8,1 -17,4 17,9 -24,3

Lietuva 25,6 55,4 53,6 10,1 22,9 58,2 73,1 -32,1 -9,4 11,6 3,3

Lenkija 21,4 1,8 -1,1 10,6 35,5 42,4 24,4 64,4 -36,9 12,4 -1,8
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Gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Sutuoktuvių ir gimimų draudimas Kitos draudimo grupės

Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje plėtėsi ir ne gyvybės draudimo rinkos. 

Tendencijos išlieka panašios kaip ir visuminėse draudimo rinkose. 2011 m. palyginus su 2000 metais, 

pagal pasirašytas įmokas labiausiai išsiplėtė Lietuvos ne gyvybės draudimo rinka, t.y. 3,4 karto, Lenkijos 

apie 2 kartus, Latvijoje mažiausiai – 1,8 karto. Tokią situaciją galima paaiškinti tuo, kad Lietuvoje 

vidutiniškai kasmet įmokos į ne gyvybės draudimą augo sparčiausiu tempu, t.y. 14,2 proc., todėl galima 

daryti išvadą, kad gyventojai labiau domisi turto draudimu, taip pat ženkliai padidėjo sausumos transporto 

priemonių draudimo bei jų savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įmokų suma, o tai savo 

ruožtu galėjo lemti augantis transporto priemonių skaičius.  

Tiriant gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų vystimąsi, nustatyta, kad pagal įmokų apimtis 

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos šalių draudimo rinkose dominuoja ne gyvybės draudimo sektorius, tik 

Lenkijoje nuo 2006 m. didesnė draudimo dalis tenka gyvybės draudimui. Be to, analizuojamu laikotarpiu 

gyvybės draudimo segmentas plėtojosi spartesniu tempu nei ne gyvybės draudimas. Tai rodo didėjančią 

šios draudimo srities reikšmę šaliai. Taip pat nustatyta, kad tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo 

rinkos 2000-2011 m. laikotarpiu labiausiai išsiplėtė Lietuvoje, lyginant pagal pasirašytas draudimo 

įmokas: gyvybės draudimas - apie 7,9 karto, ne gyvybės draudimas - apie 3,4 karto.  

Šalių gyvybės ir ne gyvybės draudimo portfelių struktūros analizė. Ši analizė parodo įmokų 

pasiskirstymą, leidžia įvardinti draudimo rinkų kitimo priežastis, atitinkamos draudimo grupės įtaką 

bendrai draudimo rinkai bei draudėjų polinkį draustis atitinkamomis draudimo rūšimis.  

6 pav. Gyvybės draudimo pasirašytų įmokų struktūros dinamika pagal pagrindines draudimo grupes 

2000-2011 m., proc. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir Polish Financial Supervision Authority įmokų duomenimis 
 

Analizuojant gyvybės draudimo sektorių, Latvijoje ir Lenkijoje didžiausia įmokų suma surenkama 

iš gyvybės draudimo grupės. Apibendrinus gyvybės draudimo šakos pasirašytų įmokų struktūrą pagal 

pagrindines draudimo grupes, nustatyta, kad daugiausia įmokų surenkama iš gyvybės draudimo grupės. 

Nes ši grupė 2000-2011 m. Latvijoje vidutiniškai kasmet sudarė daugiausiai 73,2 proc., Lenkijoje 51,3 

proc., o Lietuvoje 43,6 proc. visų gyvybės draudimo įmokų. Tai reiškia, jog šalyse ji yra populiariausia. 

Tik Lietuvoje investicinis gyvybės draudimas nuo 2002 m. užėmė didžiąją gyvybės draudimo rinkos dalį 

ir vidutiniškai kasmet nagrinėjamu laikotarpiu siekė 46,9 proc. gyvybės draudimo įmokų. Taigi šių grupių 

pasirašytų įmokų pokyčiai turi reikšmingos įtakos ir visai draudimo rinkai. 

Ne gyvybės draudimo produktų struktūrinė analizė svarbi, nes šis sektorius Baltijos šalyse sudaro 

didžiąją dalį draudimo rinkos.  
Pastebėtina, kad visose tiriamosiose šalyse 2000-2011 m. pagal įmokų apimtis dominuoja trys ne 

gyvybės draudimo grupės: 1) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (toliau 

TPVCA); 2) sausumos transporto priemonių draudimas; 3) turto draudimas. Tai reiškia, kad ne gyvybės 

draudimo sektoriai Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje pagal daugiausiai pasirašytų įmokų draudimo 

produktus yra panašūs ir šių šalių gyventojai teikia pirmenybę transporto priemonių bei turto draudimui 

nuo galimos žalos. Vykstant įvairiems pokyčiams ekonomikoje šios grupės vis vien išlaiko didžiąją šalių 

ne gyvybės draudimo produktų dalį. Be to, pokyčiai šiose draudimo grupėse didžia dalimi yra reikšmingi 

visai draudimo rinkai. Taigi pagal ne gyvybės draudimo produktų įmokų pasiskirstymą Latvijos, Lietuvos 

ir Lenkijos draudimo rinkos yra panašios.  
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Kitos draudimo grupės

7 pav. Ne gyvybės draudimo pasirašytų įmokų struktūros dinamika pagal pagrindines draudimo  

grupes 2000-2011 m., proc. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir Polish Financial Supervision Authority pateiktais įmokų duomenimis 

 

Apibendrinus tiek gyvybės draudimo, tiek ne gyvybės draudimo portfelio struktūrą, galima daryti 

išvadą, kad gyvybės draudimo sektorių struktūra nagrinėjamose Baltijos šalyse skiriasi. Latvijoje ir 

Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai kasmet daugiausia įmokų buvo surenkama iš gyvybės 

draudimo grupės, atitinkamai 73,2 proc. ir 51,3 proc., o Lietuvoje iš investicinio gyvybės draudimo - 46,9 

proc. įmokų. Kitų gyvybės draudimo grupių paklausa kiekvienoje šalyje buvo nevienoda. Tuo tarpu, ne 

gyvybės draudimo sektorių struktūra šalyse žymiai panašesnė nei gyvybės draudimo srityje. Nes 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo, sausumos transporto priemonių 

draudimo ir turto draudimo grupės per visą analizuojamą laikotarpį sudarė didžiąją visų trijų valstybių ne 

gyvybės draudimo dalį. 

 
Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos išvestinių draudimo rinkos rodiklių analizė 

Draudimo tankio rodiklio analizė. Draudimo tankis parodo pasirašytų draudimo įmokų dalį, 

tenkančią vienam šalies gyventojui. Tai rodiklis nusakantis draudimo rinkų plėtrą bei leidžiantis palyginti 

skirtingų šalių draudimo rinkų išsivystymą. Remiantis Insurance Europe (2012b, 2013) ataskaitų 

duomenimis apskaičiuota, kad 32 Europos šalių draudimo tankio vidurkis per visą nagrinėjamą 2000-

2011 m. laikotarpį yra 1732,3 eurai vienam gyventojui. Taigi žvelgiant į 8 pav., matyti, kad Latvija, 

Lietuva ir Lenkija dar ženkliai atsilieka nuo kitų Europos valstybių. Todėl, galima teigi, kad šių šalių 

draudimo rinkos turi didelį plėtros potencialą, o taip pat gyventojų susidomėjimas ir naudojimasis šia 

paslauga turėtų nuolatos didėti. 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

D
ra

ud
im

o 
ta

nk
is

, e
ur

ai
s

Latvijos draudimo tankis 71,9 73,6 76,0 83,4 84,4 96,5 126,9 191,8 211,8 140,9 120,9 156,9

Lietuvos draudimo tankis 33,8 38,3 64,7 69,9 78,3 90,9 125,2 179,4 176,0 134,0 136,8 162,5

Lenkijos draudimo tankis 135,8 159,5 157,1 147,4 159,6 201,7 252,6 303,3 442,2 311,0 355,1 359,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8 pav. Draudimo tankio rodiklio dinamika Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 2000-2011 m. 

Šaltinis: sudaryta   remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission, Polish Financial Supervision Authority ir Eurostat duomenimis 

 

Nustatyta, kad per visą analizuojamą laikotarpį, draudimo tankio rodiklis labiausiai padidėjo 

Lietuvoje, t.y. apie 4,8 kartus (381,3 proc.), Lenkijoje atitinkamai apie 2,7 karto (165 proc.), o Latvijoje 

išaugo mažiausiai – apie 2 kartus (118,1 proc.). Tai rodo, kad Lietuvos draudimo rinka sparčiausiai 

vystosi bei labiau plečiasi negu jos kaimyninių šalių rinkos, todėl, galima teigti, kad draudimas tampa vis 

reikšmingesne sritimi šios šalies gyventojams, labiau vertinama draudimo nauda, siekiant užsitikrinti 

saugesnę ateitį, draudžiant gyvybę ar turtą nuo įvairių rizikų. 
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Procentai

Latvijos draudimo prasiskverbimas, proc. Lietuvos draudimo prasiskverbimas, proc.

Lenkijos draudimo prasiskverbimas, proc. 32 Europos šalių vidurkis, proc.

Draudimo prasiskverbimo rodiklio analizė. Antrasis išvestinis draudimo rinkos rodiklis, kuris 

leidžia įvertinti draudimo verslo plėtrą, yra draudimo prasiskverbimas. Jis dažniausiai apibūdinamas kaip 

pasirašytų draudimo įmokų per ataskaitinį laikotarpį ir BVP to meto kainomis santykis. Šis rodiklis 

parodo draudimo svarbą šalies ūkio sistemoje, gyventojų polinkį į apsaugą, dėl neapibrėžtos ateities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
9 pav. Draudimo prasiskverbimo rodiklio dinamika Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Europoje 2000-2011 m. 

Šaltinis: sudaryta  remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission, Polish Financial Supervision Authority, Insurance Europe ir Eurostat duomenimis 

 

Analizuojamų šalių draudimo prasiskverbimo rodiklį palyginus su Insurance Europe institucijos 

pateiktu 32 Europos šalių vidurkiu matyti, kad tiek Latvija, tiek Lietuva, tiek Lenkija ženkliai atsilieka 

nuo Europos šalių vidutinio prasiskverbimo lygio. Nustatyta, kad Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo 

rinkos yra silpnai išsivysčiusios, nes labai atsilieka nuo kitų Europos šalių vidutinio lygio. Lyginant 

analizuojamas šalis 2000-2011 m., Lenkijos draudimo rinka yra labiausiai išsiplėtusi pagal 

prasiskverbimo rodiklį, tuo tarpu Lietuvos rinka mažiausiai. Tarp Latvijos ir Lietuvos draudimo sektorių 

išsiplėtimo nagrinėjamu laikotarpiu buvo nežymus skirtumas, o 2006, 2007, 2009, 2011 m. šių šalių 

skvarbos rodikliai buvo vienodi. 

 Draudimo rinkų koncentracijos analizė. Draudimo rinkų ypatumai gali būti tiriami panaudojant 

koncentracijos rodiklius, kurie yra bene svarbiausi rinkos struktūrą parodantys rodikliai. Rinkos 

koncentracija yra vienas iš pagrindinių aspektų netiesiogiai įtakojančių rinkos konkurencingumą, galintis 

sąlygoti draudimo paslaugų kainas ir parodančių didžiausių rinkoje veikiančių draudimo bendrovių 

užimamą rinkos dalį ir pan.  

10 pav. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonių skaičiaus registruotų Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje 

dinamika 2000-2011 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, The financial and capital market 

commission ir The Polish insurance association duomenimis 

 

Lyginant duomenis nustatyta, jog daugiausia tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo įmonių veikia 

Lenkijoje, mažiausia – Latvijoje. Įmonių skaičius gali priklausyti nuo draudimo rinkos dydžio, paslaugų 

paklausos, konkurencinių, teisinių ir kitų aspektų. Tačiau galima matyti, kad šalyse veikia daugiau ne 
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gyvybės draudimo bendrovių, nei gyvybės draudimo. Tai gali būti sąlygojama ne gyvybės draudimo 

produktų išsiplėtimo mastu, nes kaip buvo nustatyta, ne gyvybės draudimo sektorius pagal pasirašytas 

įmokas užima didžiąją dalį šalių draudimo rinkos. Nustatyta  draudimo įmonių skaičiaus mažėjimo 

tendencija visose analizuojamose šalyse, išskyrus Lietuvoje 2000-2002 m. ir Lenkijoje 2000-2003 m., kai 

įmonių kiekis didėjo. Nuo 2004 m. draudimo įmonėms pradėjo galioti minimalaus garantinio fondo 

reikalavimai pagal „Mokumas I“, todėl  šalyse pradėti steigti filialai, kaip sėkminga tolimesnio verslo 

vykdymo forma (Linartas ir kt., 2013, p. 758). Taigi šie pokyčiai reikšmingi nagrinėjamose šalyse.  

Įvertinus įmonių skaičiaus kitimą, apskaičiuoti du koncentraciją parodantys rodikliai – tai 

koncentracijos koeficientas CRn ir Herfindahl-Hirschman indeksas.  

Koncentracijos koeficientas CRn matuoja n didžiausių draudimo bendrovių rinkos dalis ir 

neįtraukia likusių kompanijų rinkoje. Šis rodiklis svyruoja nuo nulio iki 100. Latvijos, Lietuvos ir 

Lenkijos koncentracijos koeficientai CRn, kurie parodo penkių didžiausių  draudimo rinkos kompanijų 

užimamas rinkos dalis pagal pasirašytas įmokas (CR5).   

 
4 lentelė. Koncentracija Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkose pagal koncentracijos koeficientą 

CRn 2000-2011 m., (proc.) 

 Rodiklis                                     Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

L
a

tv
ij

a
 

Draudimo rinka (CR5) 62,5 71,5 71,4 67,7 67,8 64,0 66,3 66,4 67,4 74,3 n.d.* n.d. 

Gyvybės draudimo rinka (CR3) 75,8 87,3 82,6 77,0 74,5 80,0 81,0 99,2 99,3 99,7 n.d. n.d. 

Ne gyvybės draudimo rinka (CR5) 65,8 75,1 75,5 72,1 72,8 71,7 75,3 75,5 74,8 83,3 n.d. n.d. 

L
ie

tu
v

a
 

Draudimo rinka (CR5) 66,8 64,0 64,5 60,2 56,8 61,9 61,2 68,1 66,7 68,3 75,0 82,8 

Gyvybės draudimo rinka (CR3) 94,5 86,8 77,0 75,8 73,5 71,7 76,0 86,0 80,1 80,7 87,8 87,3 

Ne gyvybės draudimo rinka (CR5) 71,1 73,3 75,1 73,9 69,7 76,7 78,9 75,5 85,2 88,9 92,6 95,3 

L
en

k
ij

a
 

Draudimo rinka (CR5) 74,2 74,4 72,9 67,9 63,3 59,5 56,8 52,7 54,1 49,8 47,8 45,1 

Gyvybės draudimo rinka (CR3) 82,3 80,0 77,6 70,4 65,0 58,8 56,3 51,7 53,7 50,3 50,1 46,7 

Ne gyvybės draudimo rinka (CR5) 80,5 82,1 82,1 80,7 77,8 76,9 76,3 74,4 71,5 67,8 65,5 63,7 

* n. d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, Latvian Insurers Association ir 

The Polish insurance association įvairių įmonių įmokų duomenimis 

 

Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkos, gyvybės ir ne gyvybės draudimo sektoriai yra 

koncentruoti, nes CRn rodikliai yra gana aukšti. 2000-2011 m. laikotarpiu stambiausių penkių draudimo 

įmonių užimamos rinkos dalys Latvijoje svyravo nuo 61,5 iki 74,3 proc., Lietuvoje atitinkamai  56,8 – 

82,8 proc., o Lenkijoje 45,1 – 74,4 proc. Todėl galima daryti išvadą, kad rinkos yra koncentruotos ir 

didžiausios įmonės, pagal pasirašytas įmokas, turi didelę įtaką pasiūlos formavimui rinkoje ir draudimo 

paslaugų kainų nustatymui.  

Be to, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkas būtų galima priskirti oligopolinei rinkos 

struktūrai, jei keturios stambiausios kompanijos kontroliuoja daugiau kaip 40 proc. rinkos, laikoma, kad 

šiame sektoriuje yra oligopolija. Oligopolinę konkurenciją Lietuvos draudimo rinkai, taip pat buvo 

nustatė E. Buškevičiūtė, R. Požėlaitė (2001), V. Kindurys (2001), gyvybės draudimo sektoriui –  

J. Čepinskis, K. Gancevskaitė (2008). Oligopolinei rinkai būdingi požymiai išskiriami tokie (Kindurys, 

2011, p. 137): nėra pajėgių konkurentų, nes stambiausios įmonės teikia didžiąją dalį paslaugų, o naujoms 

bendrovėms sunku įeiti į šią rinką, didelė draudimo paslaugų kainų (draudimo įmokų) kontrolė, gaunama 

pakankamai pelno.  

  Herfindahl-Hirschman indeksas (toliau HHI) ypatingas tuo, kad jį skaičiuojant apimamos 

visų draudimo rinkoje veikiančių įmonių rinkos dalys, o šis indeksas geriau parodo draudimo rinkų 

koncentraciją nei CRn koeficientas. Be to, kuo labiau nevienodos visų įmonių rinkos dalys, tuo aukštesnė 

indekso reikšmė, nes skaičiuojant šį rodiklį rinkos dalys yra keliamos kvadratu, kitiems veiksniams 

nekintant, ir kuo didesnis įmonių skaičius, tuo mažesnė indekso reikšmė (Kramaric, Kitic, 2012, p. 688).   
Nustatyta, kad analizuojamų valstybių draudimo rinkos yra vidutiniškai koncentruotos, nes HHI 

buvo intervale tarp 1000 ir 1800 taškų, išskyrus Lietuvoje 2011 metus, kai rinka peržengė stipriai 

koncentruotos rinkos ribas. Tuo tarpu, išsiskiria Lenkija 2007-2011 m., kai buvo fiksuojamas 

nekoncentruotos rinkos lygis, nes HHI buvo mažesnis už 1000 taškų. Tai patvirtina ir T. P. Kramaric, M. 

Kitic (2012) atliktas naujų ES šalių draudimo rinkų koncentracijos tyrimą nustatyta, kad Lenkijos 

draudimo rinka yra nekoncentruota šiuo laikotarpiu. Tai rodo, kad šios šalies draudimo rinka 

paskutiniaisiais analizuojamo laikotarpio metais tapo labiau konkurencinga. Nustatyta, kad draudimo 

rinkos koncentracija Lietuvoje buvo aukščiausia ir vidutiniškai kasmet HHI siekė 1260 taškus, po to seka 

Lenkijos draudimo rinka, kurios HHI vidutiniškai buvo 1258 taškai, o mažiausiai koncentruota rinka buvo 
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Latvijoje – atitinkamai 1214 taškai. A. Lezgovko, P. Lastausko (2008) teigimu, tokia esanti draudimo 

rinkos padėtis yra sąlygota rinkoje buvusių susiliejimų ir įsigijimų, kurie didina draudimo veiklos 

rezultatus.  
 

5 lentelė. Koncentracija Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkose pagal Herfindahl-Hirschman 

indeksą (HHI) 2000-2011 m., (taškais)  

Rodiklis                                   
Metai

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Latvijos draudimo rinkos HHI 1035 1220 1276 1165 1208 1146 1201 1202 1241 1444 n.d.* n.d. 

Lietuvos draudimo rinkos HHI 1701 1461 1493 1071 953 1074 1070 1235 1269 1275 1575 1856 

Lenkijos draudimo rinkos HHI 1788 1755 1652 1447 1281 1152 1005 820 889 791 705 676 

* n. d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos, Latvian Insurers Association, The 

Polish insurance association įvairių įmonių įmokų duomenimis 

 

Nustatyta, kad pagal koncentracijos koeficientą CRn Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo 

rinkos yra koncentruotos bei priskiriamos oligopolinei rinkos struktūrai. Pagal HHI 2000-2009 m. 

laikotarpiu aukščiausia draudimo rinkos koncentracija vidutiniškai kasmet nustatyta Lietuvoje, po to 

Lenkijoje, o mažiausia Latvijoje. Taip pat Herfindahl-Hirschman indeksas, leidžia daryti išvadą, kad šių 

šalių draudimo rinkose analizuojamu laikotarpiu buvo fiksuojama vidutinė koncentracija, tik Lietuvoje 

2011 m. rinka buvo stipriai koncentruota, o Lenkijoje 2007-2011 m. rinka buvo nekoncentruota.  

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų perspektyvos 

Atliktos Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkų analizės pagrindu, nustatyta, kad šių 

analizuojamų valstybių draudimo rinkos yra menkai išsivysčiusios. Tiek draudimo tankio, tiek 

prasiskverbimo rodikliai stipriai, t.y. kelis kartus ir daugiau, atsilieka nuo Insurance Europe 32 Europos 

šalių vidurkio, o lyginant su išsivysčiusiomis Europos valstybėmis – skirtumas dar didesnis, t.y. siekia 

keliasdešimt kartų. Tuo remiantis grindžiama, kad šių valstybių draudimo rinkos galėtų sparčiau plėtotis, 

jei teigiamai klostytųsi ekonominė, socialinė šalių situacija, jei augtų gyventojų poreikis sveikatos bei 

turto apsaugai, užtikrintesnei ateičiai nelaimės atveju. Be to, Lietuvoje bei Latvijoje gyvybės draudimo 

sektorius turėtų plėstis 2012 -2015*m. labiau nei ne gyvybės, remiantis šio sektoriaus išsivystymo lygiu 

bei užimama maža rinkos dalimi analizuojamu laikotarpiu. Pasitikėjimą draudimo sektoriumi turėtų 

didinti įsigalioję didesni „Mokumas II“ reikalavimai. Ši sistema  įsigaliojo nuo 2014 m. (KPMG, 2013), 

todėl ES šalių draudimo rinkos turėtų tapti stabilesnės ir skaidresnės, dėl aukštesnių reikalavimų kapitalui 

bei veiklai vykdyti.  

 

Išvados  
Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad draudimo rinka - tai finansų rinkos dalis ir kartu 

draudėjų bei draudikų tarpusavio santykių realizavimo sfera, kurių sąveika lemia draudimo paslaugų 

pasiūlą ir paklausą, o tai yra susieta su įmokų ir išmokų mokėjimais atitinkamiems rinkos dalyviams. 

Draudimo rinkos struktūrą sudaro trys pagrindinės dalyvių grupės - tai draudimo pardavėjai, tarpininkai ir 

pirkėjai, kurie veikia finansų, ekonomikos, valstybės ir Europos Sąjungos sistemų apsuptyje. Tuo tarpu, 

draudimo veiklą įstatymiškai priimta skirstyti į gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakas. Reikšmingiausi 

draudimo paklausą įtakojantys veiksniai yra ekonominiai, socialiniai – kultūriniai, politiniai - teisiniai.  

Tiesioginių draudimo rinkos rodiklių analizė parodė, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 2004-

2007 m. buvo būdingas spartus tiek įmokų, tiek išmokų rodiklių didėjimas, dėl augančios draudimo 

paslaugų paklausos ir spartaus šalių ekonomikos vystymosi. Nustatyta gyvybės draudimo sektoriaus 

dalies augimo tendencija visose nagrinėjamose šalyse, nes gyvybės draudimas veikla yra plėtojama. 

 Pagal gyvybės draudimo portfelio struktūrą Latvijos ir Lenkijos analizuojamu laikotarpiu 

vidutiniškai kasmet daugiausia įmokų buvo surenkama iš gyvybės draudimo grupės, atitinkamai 73,2 

proc. ir 51,3 proc., o Lietuvoje iš investicinio gyvybės draudimo - 46,9 proc. įmokų. Tuo tarpu, visose 

nagrinėjamose šalyse didžiąją ne gyvybės draudimo sektorių dalį sudaro transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės draudimo, sausumos transporto priemonių draudimo ir turto draudimo grupės. Šių 

grupių įmokų kitimas labiausiai įtakoja bendros draudimo rinkos padėtį. 

Remiantis tokių išvestinių draudimo rinkos rodiklių kaip draudimo tankis ir prasiskverbimas 

analize, nustatyta, kad Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos draudimo rinkos yra silpnai išsivysčiusios, nes labai 

atsilieka nuo Insurance Europe pateikto 32 Europos šalių vidutinio lygio. Nustatyta, kad labiausiai 

išsivysčiusi yra Lenkijos draudimo rinka, o mažiausiai - Lietuvos. Tačiau pagal prasiskverbimo rodiklį 

2006-2011 m. Latvijos ir Lietuvos draudimo rinkų išsivystymo lygis buvo panašus, Tačiau  Lietuvos 
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draudimo tankio rodiklis labiausiai apie 4,8 karto. Koncentracijos koeficiento CRn tyrimas parodė, kad 

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos draudimo rinkos yra koncentruotos bei priskiriamos oligopolinei rinkos 

struktūrai. Herfindahl-Hirschman indeksas, parodė, kad Latvijoje ir Lietuvoje pastebimas koncentracijos 

lygio didėjimas, galimai sąlygotas mažėjančio draudimo įmonių skaičiaus ir rinkoje dominuojančių 

bendrovių užimamos rinkos dalies didėjimu. 
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LITHUANIAN, LATVIAN AND POLISH INSURANCE MARKET SURVEY  

 

Summary 

 

The article carried Lithuanian, Latvian and Polish insurance market survey covers many aspects. An 

Lithuanian, Latvian and Polish insurance market research helps reveal the current situation in the countries of the 

sector, its development and the development of the insurance market. Correlation between the parties to the 

insurance comparison allows to distinguish the dominant state and look at the Lithuanian insurance market in the 

context of the rest of the country . 

Problem. Lithuania, Latvia and Poland, the insurance market has shifted many market development and 

transformation stages, but there is a lack of detailed long-term analysis and comparison of these countries as well as 

market situation assessment, analysis of data held after the economic downturn.  

Research methods of literary analysis, logical and systematic analysis of the summation method, statistical 

and ratio analysis, comparative analysis, dynamic, structural analysis. 

It was found that there is scientific work , was found that the analyzed 2000-2011 m. term insurance market 

has evolved rapidly and most contributions have increased in Lithuania, ie about 4 times, respectively, in Poland 
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about 2.7 times, while in Latvia - 1.8 times. Non-life insurance sector in these countries is dominant, as the largest 

amounts of collecting payments segment, except in Poland, where since 2006. higher insurance market share in life 

insurance. Derived parameters analysis showed that the density and penetration rates is most developed Polish 

insurance market, while at least - Lithuania.  

Keywords: insurance market, insurance market structure, fees, the concentration ratio 
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ATVIRAS VIEŠASIS VALDYMAS: SAMPRATA IR DIMENSIJOS 

 
Violeta Kiurienė 
 Šiaulių universitetas 

 

Anotacija. Pastaraisiais metais mokslinėje literatūroje pasirodė pakankamai naujas ir mažai tyrinėtas 

terminas „atviras viešasis valdymas“. Kai kurie autoriai atviro viešojo valdymo koncepciją įvardija kaip atskirą 

teorinę paradigmą. Straipsnyje pabrėžiama, kad iki šiol nėra suformuluotos aiškios ir pagrįstos atviro viešojo 

valdymo koncepcijos, todėl itin svarbu atlikti išsamesnę šios sąvokos analizę. Remiantis mokslinės literatūros ir 

lyginamosios analizės tyrimo metodais, straipsnyje analizuojama atviro viešojo valdymo samprata. Šios sampratos 

turinio analizė leidžia išskirti keturias atviro viešojo valdymo dimensijas: visuomenės dalyvavimą viešajame 

valdyme (visuomenės įveiklinimą), viešojo valdymo institucijų priimamų sprendimų ir veiksmų skaidrumą, 

bendradarbiavimą, atvirus duomenis.  

Pagrindiniai žodžiai: atviras valdymas, viešasis valdymas, atviras viešasis valdymas. 

 

Įvadas 

Pastarųjų metų mokslinėje literatūroje galima pastebėti, kad tyrinėtojai vis daugiau dėmesio skiria 

naujoms viešojo valdymo koncepcijoms, teigdami, kad šiuolaikinės valstybės, valdžios ir valdymo 

evoliucijos pagrindinis tikslas – viešojo valdymo tobulinimas. Spartūs ir žymūs pokyčiai technologijų 

srityje, demografiniai pokyčiai ir migracija, nepasitikėjimas tradicinėmis valdžios institucijomis, finansų 

rinkų nestabilumas kardinaliai keičia įvairias veiklas ir patį viešosios politikos įgyvendinimo ir 

administravimo procesą, taip pat santykius tarp politikų, valstybės tarnautojų ir piliečių. Šis procesas 

reikalauja iš valdymo teoretikų ir praktikų gilesnio metodologinio pasirengimo konceptualizuojant 

viešojo valdymo reformų modelius, nustatant ir prognozuojant pokyčių kryptis, reformų įgyvendinimo 

instrumentus. Pripažįstama, kad valstybių valdžia turi surasti atitinkamus valdymo ir viešojo sektoriaus 

veiklos organizavimo būdus, kuriuos naudojant būtų sprendžiamos aktualios viešojo valdymo problemos: 

užtikrintas tvarus vystymasis, viešojo sektoriaus integralumas ir didinamas žmonių pasitikėjimas valdžia 

(Gaulė, 2014, p.372-373). 

Valstybėms įgyvendinant viešojo valdymo reformas, pripažįstama, kad būtinas didesnis atvirumas 

ir skaidrumas, informacijos prieinamumas, piliečių dalyvavimo aktyvinimas, viešojo valdymo institucijų 

bendradarbiavimas tiek tarpusavyje, tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo subjektais bei 

piliečiais. Gavelin, Burall ir Wilson  (2009, p. 2) teigimu, didesnis atvirumas ir skaidrumas naudingas ne 

tik piliečiams, tačiau ir pačiai viešajai valdžiai, kadangi tokiu būdu padidinamas sprendimų ir paslaugų 

efektyvumas ir kovojama prieš korupciją ir biurokratizmą.  

Atviro viešojo valdymo sąvoka mokslinėje literatūroje dažniausiai minima analizuojant e-valdžios, 

e-valdymo, e-demokratijos koncepcijas arba aptariant informacijos panaudojimą naudojant informacines 

technologijas. Tačiau pastaraisiais metais atviro viešojo valdymo sąvoka užsienio mokslinėje literatūroje 

įvardijama netgi kaip teorinė paradigma (Geiger, Lucke, 2012, p. 266) akcentuojant, kad toks siauras 

požiūris, kuomet atviras viešasis valdymas siejamas tik su informacinių technologijų naudojimu, yra 

neteisingas. Kyla klausimas, ar atviro viešojo valdymo koncepciją galima išskirti kaip atskirą viešojo 

valdymo koncepciją ar netgi paradigmą, turinčią tam tikras specifines atvirumo viešojo valdymo procese 

ypatybes, ar ši sąvoka vartojama fragmentiškai ir nėra naujo požiūrio, kaip galima būtų apibrėžti, koks 

viešasis valdymas laikomas atviru. Akivaizdu, kad iki šiol atviro viešojo valdymo konceptas mokslinėje 

literatūroje nėra išsamiai analizuotas, todėl straipsnyje nagrinėjama tema pasižymi moksliniu naujumu. 

Tyrimo objektas – atviro viešojo valdymo samprata. 

Tyrimo tikslas – atlikti atviro viešojo valdymo sampratos analizę išskiriant pagrindines šio 

koncepto dimensijas.   

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros turinio analizė, lyginamasis metodas, sisteminės analizės 

metodas, apibendrinimo metodas, dokumentų analizės metodas.     

  

Atviro valdymo samprata  

Pastaraisiais metais tiek mokslinėje literatūroje, tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos Respublikos 

dokumentuose pradėtas vartoti gana naujas ir mažai ištyrinėtas terminas – atviras viešasis valdymas. Kaip 

taikliai pastebėjo Yu ir Robinson (2012), ši koncepcija tapo „madinga, bet neaiški“, nors kai kurie 

autoriai (Geiger, Lucke, 2012) šiai koncepcijai suteikia netgi paradigmos reikšmę.  

Atviro valdymo termino reikšmę vienareikšmiškai apibrėžti gana sudėtinga, nes skirtingų mokslo 

sričių šaltiniuose jis vartojamas dvejopai. Tiksliuosiuose moksluose „atvirumo“ terminas dažniausiai 
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naudojamas, kai analizuojamos informacinės technologijos, prieiga prie įvairių duomenų („atvira 

prieiga“). Socialiniuose moksluose „atvirumo“ terminas apibūdina tam tikros socialinės sistemos savybę 

(„atvirumas“), kuri, atsižvelgiant į Terminų žodyne (2015) pateiktą reikšmę, reiškia viešumą. Dabartinės 

lietuvių kalbos žodyne (2000, p. 931) žodis „viešas“ aiškinamas kaip visiems skirtas, visuomenės 

naudojamas, atviras, neslaptas.  

Vadinasi, semantinės prasmės kontekste atviras valdymas reiškia valdymą, kurio pagrindinė savybė 

– atvirumas, pasireiškiantis viešumu, neslaptumu, visuomenės dalyvavimu. Be to, galima pastebėti, kad 

bendriausia prasme atvirumas nėra absoliuti duotybė ir išryškėja kartu su aplinka arba tam tikroje 

veikloje. 

Apibrėžti atviro viešojo valdymo sąvoką sudėtinga, nes mokslinėje literatūroje ji vartojama 

įvairiuose kontekstuose, įvairiomis reikšmėmis, išryškinant skirtingas šios sąvokos sudėtines dalis (žr. 1 

lentelė). 

 
1 lentelė. Atviro viešojo valdymo sąvokos turinys 

Autorius Sąvokos turinys Dimensijos 

Wijnhoven, 

Erenhard, 

Kuhn, 2015 

Atviras valdymas siekia sustiprinti piliečių įsipareigojimą viešojo 

sektoriaus veikloms per piliečių įveiklinimą, jų dalyvavimo motyvavimą. 

Piliečių įveiklinimas, 

dalyvavimo 

motyvavimas. 

Mergel, 

2014 

Atviro valdymo iniciatyvos remiasi trimis pagrindiniais aspektais: 

atvirumu, dalyvavimu ir bendradarbiavimu.  

Atvirumas, 

bendradarbiavimas, 

dalyvavimas. 

Viscusi, 

Spahiu, 

Maurino, 

Batini, 

2014 

Atviras valdymas iš vienos pusės, tai piliečių dalyvavimas, iš kitos – 

atskaitomybė, atvirumas ir viešojo administravimo institucijų gebėjimas 

teikti informacines paslaugas, galutinis viso šito rezultatas – viešoji ir 

socialinė vertė. 

Piliečių dalyvavimas, 

atskaitomybė, 

atvirumas, 

informacinių paslaugų 

teikimas, viešoji vertė, 

Clarke, 

Margetts, 

2014 

Atvirų duomenų ir atviros valdžios iniciatyvos „pakelia“ valdžios veiksmus 

iki piliečių.  Šios iniciatyvos padeda suprasti piliečių elgesį, viešosios 

politikos silpnąsias ir stipriąsias puses ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, 

skatina ekonomikos vystymąsi. 

Piliečių dalyvavimas, 

informacijos 

atvirumas. 

Evans, 

Campos, 

2013 

Atviras valdymas suprantamas kaip informacinių technologijų efektas, 

generuojantis dalyvaujamąjį ir bendradarbiavimo dialogą tarp politikos 

formuotojų ir piliečių. 

Vyriausybės 

bendradarbiavimas; 

piliečių įveiklinimas. 

Yu, 

Robinson, 

2012 

Atviras valdymas buvo vartojamas kaip sąvoka, nusakanti politinį 

pranašumą: ji nurodė politiškai jautrius valdžios turimos informacijos 

paviešinimus, tačiau dabar, per pastaruosius kelerius metus, ši tradicinė 

prasmė baigia išnykti, ir pereinama prie informacinių technologijų, kuomet 

valdžios skelbiama informacija tampa visiems prieinamais daugkartinio 

naudojimo duomenimis. Taip siekiama didinti bendrą valdžios skaidrumą. 

Valdymo informacijos 

prieinamumas, 

valdžios skaidrumas. 

Geiger, 

Lucke, 

2012 

Atviras valdymas apima skaidrumą, dalyvavima, bendradarbiavimą. Taip 

pat galima kalbėti, kad jis apima atvirą prieigą, atviras žinias, tokias kaip 

atviros inovacijos ir atviros socialinės inovacijos.  Dar daugiau  - atviri 

ištekliai, atviri standartai ir atviros rinkos požiūris. 

Skaidrumas, 

dalyvavimas, 

bendradarbiavimas, 

atvira prieiga, atviros 

inovacijos, atvira rinka, 

atviri ištekliai. 

Weinstein, 

Goldstein, 

2012 

Konceptualus aiškumas apie tai, kad atviri duomenys ir atviras valdymas 

yra skirtingų prasmių konceptai, bus naudinga visiems. Bet glaudi 

partnerystė tarp šių dviejų sąvokų taip pat tampa akivaizdi. Didelis 

uždavinys sustiprinti šiuos abu judėjimus ir sukurti pažangos galimybes 

tose vietose, kur tradicinės reformos vilkinamos arba nepasiekė savo tikslų.  

Atviri duomenys, 

viešojo valdymo 

reformos. 

Harrison, 

Guerrero, 

Burke, 

Cook, 

Cresswell, 

Helbig, 

Hrdinová, 

Pardo, 2011 

Iš kritinės perspektyvos žiūrint, atviras valdymas turėtų būti ne savaiminis 

rezultatas, bet turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į viešąją vertę,  dėl 

kurios kuriama kiekviena iniciatyva. Viešosios vertės sukūrimas ir nauda, 

atsispindinti informacijoje, programose, yra viešųjų organizacijų tikslas; 

per viešąją vertę viešosios organizacijos tenkina viešuosius poreikius. 

Atviras valdymas turi įtakoti pokyčius biurokratinių organizacijų 

struktūrose naudojant atvirus, dalyvaujančius ir bendradarbiavimo 

administracinius mechanizmus, kuriančius viešąją vertę. 

Atviri, dalyvaujantys ir 

bendradarbiavimą 

kuriantys 

administraciniai 

mechanizmai, 

viešoji vertė. 

Noveck, 

2011. 

Atviras valdymas yra novatoriška strategija, kuri padeda geriau suprasti, 

kaip veikia valdžia. Naudojant informacines technologijas, norima 

visuomenę įtraukti į valstybės valdymą. Galutinis to rezultatas yra 

Piliečių įveiklinimas, 

valdymo skaidrumas. 
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efektyvesnis institucijų darbas ir patikimesnė demokratija. 

Linders, 

Wilson, 

2011 

Atsakydamos į prezidento B. Obamos Atviros valdžios direktyvą, 

federalinės agentūros nusprendė santykiuose su visuomene įteisinti ir 

vadovautis skaidrumo, bendradarbiavimo ir dalyvavimo principais.  

Skaidrumas, 

bendradarbiavimas, 

visuomenės 

dalyvavimas 

Davies, 

Lithwick, 

2010 

Atviras valdymas - tai procesas, kurio metu piliečiai ne tik turi galimybę 

gauti elektroninę prieigą prie viešųjų dokumentų ir paslaugų, bet taip pat 

gali ir suteikti grįžtamąjį ryšį. 

Valdymo informacijos 

prieinamumas; 

grįžtamojo ryšio 

suteikimas. 

Gavelin ir 

kt, 2009. 

Atviras valdymas – tai valdžios vykdomų funkcijų skaidrumas, paslaugų ir 

informacijos prieinamumas ir greita reakcija į naujas idėjas, reikalavimus ir 

poreikius. 

Valdymo informacijos 

prieinamumas; 

valdymo skaidrumas; 

greita valdžios reakcija 

į naujas idėjas. 

 

Atviro valdymo sąvoka analizuojama ne tik moksliniuose šaltiniuose. Įvairios nevyriausybinės 

organizacijos taip pat analizuoja šį terminą. Pavyzdžiui, Inžinierių be sienų Kanados (Engineers Without 

Borders Canada) 2013 metų Pasaulio vystymosi politikos forume (2013) atvira viešoji valdžia buvo 

apibrėžta kaip veikianti kartu su piliečiais, pilietine visuomene ir kitais suinteresuotaisiais sprendžiant 

svarbias visuomenės problemas. Šiame forume buvo pasisakyta, kad atviras valdymas grindžiamas trimis 

pagrindiniais principais: 

1) informacija ir duomenų atvirumu. Visuomenei lengvai prieinami ir suprantami viešieji 

duomenys, o visa informacija apie valdžios veiksmus (sprendimų priėmimas, politikos formulavimas, 

paslaugų priežiūra ir kontrolė, viešųjų sprendimų  rezultatai) galima naudotis; 

2) visuomenės įveiklinimu. Visuomenės nariai yra lygūs ir nediskriminuojami, jie turi galimybę 

įtakoti viešuosius sprendimus, stebėti juos ir vertinti valdymo institucijų veiklą; 

3)  atskaitomybe. Valstybėje turi veikti tvirti ir patikimi viešosios politikos įgyvendinimo 

mechanizmai, užtikrinantys valdymo institucijų atskaitomybę visuomenei už savo sprendimus ir 

veiksmus. 

Pasaulinė žiniatinklio asociacija (World Wide Web Foundation; 2013), įgyvendindama projektą 

„Atviri valdymo duomenys“, išreiškė tikėjimą, kad ši iniciatyva padės tolesniam mažai ir vidutiniškai 

išsivysčiusių valstybių vystymusi. Šis projektas siekė įtvirtinti tokiose valstybėse atviro viešojo valdymo 

principus. Projekte nurodomas rezultatas minėtose šalyse turėjo būti padidėjęs valstybės institucijų 

atvirumas ir atskaitomybė; padidėjęs valdžios efektyvumas; padidėjęs piliečių dalyvavimas ir įtraukimas; 

padidėjęs paslaugų, teikiamų gyventojams, skaičius; naujos verslo galimybės ir galimybė gyventojams 

užimti naujas darbo vietas; nauja sinergija tarp Vyriausybės, viešojo valdymo institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų; inovacijos ir vystymasis ir geresnė demokratinė sistema. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angl. Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD)), analizuodama viešojo valdymo modernizavimą ir ieškodama 

būdų veiksmingesnei modernizacijai, atvirą viešąjį valdymą apibūdina kaip valstybės institucijų veiksmų 

atvirumą, paslaugų ir informacijos prieinamumą ir jautrumą naujoms idėjoms, iššūkiams ir visuomenės 

reikmėms. EBPO (2005, p. 29) nuomone, valdžia yra atvira, kai ji: 

1) atvira – jos veiksmai ir individuali atsakomybė už tuos veiksmus yra parodoma visuomenei; 

2) prieinama – paslaugos ir informacija apie jos veiksmus ir sprendimus suprantamai pateikiama 

piliečiams; 

3) jautri – jautri naujoms idėjoms ir visuomenės reikmėms. 

Žiūrint iš visuomenės pusės perspektyvos, pasak EBPO (2005), valdžia yra atvira tuomet, kai 

piliečiai, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos gali pareikalauti ir gauti suprantamą informaciją 

(atvirumas); galimybę gauti paslaugas ir sudaryti sandorius (prieinamumas); galimybę dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese (dalyvavimas).  

2010 metais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija performulavo atviro valdymo 

sampratą. EBPO konstatavo, kad pastaraisiais metais išaugo socialinių tinklų vaidmuo ir įvairių 

informacinių technologijų naudojimas. Šie faktoriai nulėmė, kad atviras valdymas turėtų būti daugiau 

praktinio pritaikomumo įrankis, o ne tik įvairios taisyklės, kuriomis turi vadovautis institucijos.  EBPO 

iškėlė idėją, kad viešosios vertės pirminis šaltinis yra individualūs ir visuomenės pasirinkimai, lūkesčiai ir 

interesai, ir, kad ne tik valdžia turi kurti viešąją vertę. Patikslinta atviro valdymo sąvoka, EBPO (2010) 

teigimu, reiškia piliečių ir visuomenės bendradarbiavimą kuriant viešąją vertę ir įsipareigojimą gerbti tris 

pagrindinius principus: 
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1) užtikrinant pilną veiksmų, sprendimų ir informacijos (duomenų) atvirumą; 

2) įgalinant piliečius dalyvauti sprendimų priėmime, viešojo valdymo procesuose; 

3) skatinant ir užtikrinant piliečių bendradarbiavimą paslaugų teikime. 

Atviro viešojo valdymo sąvokos analizė atskleidė, kad skirtingi autoriai skirtingai interpretuoja šią 

sąvoką. Vieniems ši sąvoka reiškia padidintą informacijos iš viešojo valdymo institucijų srautą 

piliečiams, kitiems –  visuomenės teisę žinoti, ką ir kodėl daro jų valdžia. Kitaip tariant, šis terminas 

kiekvienam autoriui reiškia skirtingus dalykus, tačiau akivaizdu, kad atviro viešojo valdymo koncepcija 

daugelio minėtų autorių darbuose turi ir neabejotinų bendrumų, tokių kaip: informacijos ir paslaugų 

atvirumas ir prieinamumas, piliečių įgalinimas, bendradarbiavimas, skaidrumas, greita valdžios reakcija į 

naujas idėjas, reikalavimus ir poreikius.  

Mokslinės literatūros analizė atvirą viešąjį valdymą  leidžia apibrėžti dviem prasmėmis:  

1) siaurąja prasme, kaip apimantį skaidrumą, dalyvavimą ir bendradarbiavimą; 

2) plačiąja prasme, kaip apimantį skaidrumą, dalyvavimą, bendradarbiavimą, atvirą informaciją, 

šios informacijos prieinamumą; grįžtamojo ryšio iš suinteresuotų asmenų gavimą ir suteikimą;  

greitą viešosios valdžios institucijų reakciją į naujas idėjas, visuomenės pokyčius; atvirus, 

dalyvavimą ir bendradarbiavimą kuriančius administracinius mechanizmus; atviras žinias, 

atviras inovacijas, atviras socialines inovacijas, atviras rinkas ir t.t.. 

Atsižvelgiant į šį sampratų, apibrėžiančių atvirą viešąjį valdymą, daugiareikšmiškumą, galima 

teigti, kad šio koncepto turinys gerokai platesnis ir gilesnis nei e-valdžios, e-valdymo ar e-demokratijos ir 

tikrai reiškia gerokai daugiau nei vien tik informacinių technologijų naudojimą viešajame valdyme.  

 

Atviro valdymo dimensijos 

Atlikta atviro viešojo valdymo sąvokos turinio analizė leidžia išskirti tokias atviro viešojo valdymo 

dimensijas kaip: visuomenės dalyvavimas viešajame valdyme (visuomenės įveiklinimas), viešojo 

valdymo institucijų priimamų sprendimų ir veiksmų skaidrumas, bendradarbiavimas, atviri duomenys. 

Visuomenės dalyvavimas viešajame valdyme (visuomenės įveiklinimas). Atviro valdymo sampratos 

analizė atskleidė, kad atviras valdymas turi būti ne savaiminis rezultatas, bet turėtų būti vertinamas 

atsižvelgiant į viešąją vertę. Atviras valdymas turi įtakoti pokyčius viešojo valdymo organizacijų 

struktūrose naudojant atvirus, skatinančius visuomenės dalyvavimą ir bendradarbiavimą, administracinius 

mechanizmus, kuriančius viešąją vertę. Gaulės (2014, p. 381) teigimu, aktyvus piliečių dalyvavimas 

viešojo valdymo sistemoje vis dažniau yra pripažįstamas kaip viešosios vertės kūrimo ir inovacijų 

viešajame sektoriuje variklis. Valdžios ir visuomenės ryšys yra ypač svarbus, nes visuomenėje slypi 

pagrindiniai viešojo valdymo veiksmingumo elementai, o viešasis valdymas yra svarbus kolektyvinei 

visuomenės veiklai (Tollefson, Zito, Gale, 2012). 

Visuomenės įveiklinimas, jos dalyvavimas viešajame valdyme tampa vis svarbesnis, nes 

pripažįstama, kad valdžia be aktyvaus visuomenės dalyvavimo negali priimti sprendimų, tenkinančių 

visus suinteresuotuosius. Sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, švietimas, socialinė apsauga – tai sritys, 

tiesiogiai vienu ar kitu būdu paliečiančios visus visuomenės narius. Viešajai valdžiai negebant spręsti 

problemų, kylančių šiose srityse, kyla visuomenės nepasitenkinimas esama valdžia. Atviras viešasis 

valdymas remiasi naujojo viešojo valdymo paradigma, kur viešasis valdymas suprantamas kaip į 

socialumą ir visuomeniškumą nukreiptas valdymo modelis, kuris suprantamas kaip viešojo 

administravimo modelis su šiek tiek kitose vietose sudėliotais akcentais, su platesniu piliečių dalyvavimu 

valdyme, korupcijos apribojimu, policentrinės demokratijos, skaidrumo, atsakomybės ir kitų moralinių-

etinių savybių iškėlimu, geru tarpinstituciniu bendravimu bei aktyvia nevyriausybinių organizacijų veikla 

(Guogis, 2010, p. 142-144). Bendruomenės aktyvumas naujajam viešajam valdymui yra prioritetas 

(Guogis, Šilinskytė, 2013, p. 29). 

Visuomenės įveiklinimas remiasi įgalintu pilietiškumu, kurio tikslas – ne tik skatinti 

bendruomeniškumą ir vietos savivaldą, bet ir mobilizuoti gyventojų išteklius, energiją ir idėjas viešojo 

valdymo sistemoje ir stiprinti sprendimų teisėtumą (Skelcher, Torfing, 2010). Šiuo požiūriu remiantis 

viešojo valdymo institucijos turi skatinti visuomenę dalyvauti tiek viešojo valdymo sprendimų priėmimo, 

tiek jų įgyvendinimo procese. Pilietis turi tapti ne tik pasyvus juridinių teisių turėtojas. Pastarųjų metų 

mokslinėje literatūroje analizuojant atviro viešojo valdymo sąvoką sutinkamas patariamosios 

demokratijos terminas (Bryer, Sahin, 2012; Sahin, 2014), kai piliečiai ne tik dalyvauja balsavime, bet ir 

tiek tiesiogiai, tiek įvairiomis informacinių technologijų priemonėmis reiškia savo poreikius, dalyvauja 

priimant viešojo valdymo sprendimus, valdant viešuosius finansus ir teikiant viešąsias paslaugas.  

Viešojo valdymo institucijų priimamų sprendimų ir veiksmų skaidrumas. Atviro valdymo sampratos 

analizė atskleidė, kad viešojo valdymo procesų skaidrumas yra vienas svarbiausių atviros valdžios 
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iniciatyvų ir siektinų tikslų. Ši dimensija atviro viešojo valdymo koncepcijoje remiasi atviru viešosios 

informacijos skleidimu. Informacijos turi būti pateikiama pakankamai, kad būtų galima stebėti ir suprasti 

viešojo valdymo institucijų veiklą. Tokiu būdu skaidrumas skatina viešojo valdymo institucijų 

atsakomybę ir atskaitomybę, kai asmenys, dirbantys viešojo valdymo institucijose, už savo veiksmus ir 

priimamus sprendimus yra atsakingi visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. 

Skaidrumo dimensija taip pat apima įvairias antikorupcines iniciatyvas. Tai, kad visuomenė 

nepakankamai aktyviai dalyvauja viešajame valdyme, ar būtų tvarkomi įprasti viešieji reikalai, ar 

priimami visai šaliai svarbūs sprendimai, turi įtakos vis dar neįveikta korupcijos, neskaidrių sprendimų ar 

ne visada efektyvaus teisingumo vykdymo problema. Šios priežastys mažina visuomenės narių 

pasitikėjimą tiek šalies institucijomis, tiek ir pačia teisine sistema. Įstatymo viršenybės nepaisymas, 

visuomenei priimtinų taisyklių ir įgyvendinamo teisingumo neatitikimas yra ypač reikšminga kliūtis ne 

tik aktyviam visuomenės įsitraukimui į šalies valdymą, bet ir visos šalies raidos procesams. Pasaulio 

Bankas 2014 metais atliko tyrimą „Skaidrus valdymas ir verslo reguliavimas. Atviras verslui?“. Šio 

tyrimo ataskaitoje Geginat ir Saltane (2014) padarė išvadą, kad viešojo valdymo institucijų pateikiamos 

informacijos išsamumas, prieinamumas prie šios informacijos tiesiogiai susiję su didesne demokratija ir 

mažesne korupcija. Tyrimo duomenys taip pat parodė, kad verslo reguliavimo kokybė ir verslininkų 

pasitenkinimas didesnis tose valstybėse, kuriose visa informacija, susijusi su verslo reguliavimu, lengvai 

prieinama.  

Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas skatina piliečius aktyviai dalyvauti viešojo valdymo 

institucijų priimamų sprendimų, jų įgyvendinimo procese. Sparčiai keičiantis aplinkai ir augant 

visuomenės savivaldai, privalo keistis ir viešojo valdymo modelis – valdžia turi tapti atvira ir 

bendradarbiaujanti su piliečiais. Šiandien valdžia reguliuoja labai daug visuomeninio gyvenimo sričių, 

todėl dauguma piliečių yra pripratę tikėtis, kad valdžia už juos išspręs visas problemas ir atsakys į visus 

klausimus. Tokia situacija turi keistis. Kartu su visuomenės branda valdžia turi mažinti savo intervencijos 

sritis ir sudaryti sąlygas piliečiams ir bendruomenėms patiems spręsti, kaip įveikti sunkumus, siekti savo 

keliamų tikslų. Reikia perskirstyti valdžios galias iš valdžios institucijų žmonėms ir bendruomenėms, 

suteikti jiems įgaliojimus veikti kartu. Valdžios vaidmuo turi keistis iš įgyvendintojo į organizatoriaus ir 

koordinatoriaus, viešosios paslaugos turi būti teikiamos kartu su piliečiais, privačiu sektoriumi, vietos 

bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Bendradarbiavimas analizuojant jį kaip atviro viešojo valdymo dimensiją apima tiek tarpinstitucinį 

ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, tiek piliečių įtraukimą ir dalyvavimą, tiek visuomenės informavimo 

priemones ir socialinius tinklus. Buškevičiūtė (2014) tokį bendradarbiavimą įvardija kaip sumanią 

sąveiką su suinteresuotaisiais. 

Bendradarbiavimo dimensija analizuojant atviro viešojo valdymo sampratą pastarųjų metų autorių 

darbuose grindžiama tinklaveikos teorija. Tinklai – įvairių dalyvių sutelkimas (gali būti suvokiamas kaip 

jų „korporatyvumas“), kai jie veikia įvairiuose lygmenyse (tarp individų, organizacijų), daugialypės 

konceptualios jų pažiūros (organizavimo koncepcija, metodais), vartoja statiškas prieš dinamišką bei 

tarpininkavimo sąvokas (Isett, 2011, p. 157). Pasak Bučinsko, Giedraitytės ir Raipos (2013), tinklinės 

valdymo formos dėka viešojo valdymo procesas tampa labiau decentralizuotas, pliuralistinis, viešajam 

sektoriui jis suteikia galimybę aktyviau bendradarbiauti su nevalstybiniais subjektais. Tinklai padeda 

spręsti tokias problemas kaip susiskaidymo veikiami hierarchiniai koordinavimo sunkumai, pokyčių ir 

kompleksiškumo klausimai, susiję su rinka pagrįstais viešųjų gėrybių rezultatais, nepakankamu naujovių 

diegimu, neveiksmingais kolektyviniais veiksmais, lėtais kultūriniais pokyčiais (Bučinskas, Giedraitytė, 

Raipa, 2013, p. 52). 

Atviri duomenys. Analizuojant atviro viešojo valdymo sampratą, nustatyta, kad daugelis autorių 

atvirus duomenis apibrėžia kaip visuomenei lengvai prieinamus ir suprantamus viešuosius duomenis, 

kuriais galima laisvai naudotis. 

Picker (2014) atvirus duomenis apibūdina kaip duomenis, kurie yra vieši, nepažeidžia autorinių 

teisių ir intelektinės nuosavybės, yra finansuojami viešosios valdžios ir skaitomi kompiuterio. Atviri 

duomenys sukuria įvairias galimybes asmenims, privataus sektoriaus ir ne pelno siekiančioms 

organizacijoms rasti naujų įžvalgų ir kurti naujus produktus ir paslaugas iš rastų duomenų. (Bertot ir kt., 

2014, p. 6). 

Scassa (2014, p. 399), analizuodama atvirus duomenis kaip atviro valdymo sudėtinę dalį, juos 

apibrėžia kaip neasmeninius, nekonfidencialius valdymo duomenis, kurie pateikiami daugkartinio 

naudojimo elektroniniu formatu ir licencijuoti atvira licencija. Atvirumas šiame kontekste suprantamas 

kaip situacija, kai duomenys, ar jų dalis yra laisvai prieinama kiekvienam to pageidaujančiam. Šiuos 

duomenis galima naudoti ne vieną kartą, galima jais dalintis. Atvirų duomenų tikslas – ne tik padaryti 
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viešąjį valdymą atviru, bet padaryti šią informaciją kiek galima naudingesne piliečiams, verslo įmonėms 

ar nevyriausybinėms organizacijoms, kad šios kurtų viešąją vertę.  

Daugelis autorių atvirą viešąjį valdymą tapatina su atvirais duomenimis, tačiau tai nėra tas pats. 

Vien tik atvirų duomenų pateikimas nedaro viešosios valdžios atvira. Pavyzdžiui, viešoji valdžia gali 

suteikti duomenų politiškai neutraliomis temomis, tačiau lieka neskaidri dėl kitų temų (Engineers Without 

Borders Canada, 2013, p. 3). Norint išvengti tokių situacijų, reikėtų aiškiai apibrėžti atvirų duomenų 

sampratą ar reikalavimus, keliamus duomenims tam, kad jie būtų atviri. Pavyzdžiui, Geiger ir Lucke 

(2012, p. 269) apibrėžia pagrindinius reikalavimus viešojo valdymo institucijų pateikiamai informacijai:  

1) išbaigtumas, 

2) duomenys turi būti pateikiami laiku ir neiškraipyti (pirminiai),  

3) informacija turi būti prieinama tiek fiziniu, tiek elektroniniu būdu; 

4) informacija turi būti nuskaitoma informacinių technologijų priemonėmis; 

5) duomenų pateikimui naudojami bendrai priimti standartai; 

6) programos, kurių pagalba teikiama informacija, turi būti licencijuotos; 

7) informacijos teikimas turi būti pastovus, nekintamas; 

8) duomenų naudojimo kaštai dengiami iš valstybės biudžeto lėšų. Tokiu būdu informacija tampa 

prieinama visiems suinteresuotiesiems. 

Geiger ir Lucke (2012) teigimu, atviro viešojo valdymo duomenys – tai visi viešojo valdymo 

institucijų turimi duomenys, kurie gali būti pasiekiami, prieinami be jokių apribojimų jų naudojimui ar 

perdavimui. Tokie duomenys užtikrina viešąjį interesą,  viešojo valdymo procesų atvirumą ir skaidrumą, 

visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, pilietiškai atsakingos visuomenės ugdymą. 

Gavelin, Burall ir Wilson (2009), analizuodami atvirą viešąjį valdymą, pateikia idealios atviro 

viešojo valdymo sistemos modelį, kuriame visos keturios aptartos atviro viešojo valdymo dimensijos 

persipina ir sąveikauja viena su kita (žr. 1 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 pav. Ideali atviro viešojo valdymo sistema 

Šaltinis: Gavelin, Burall, Wilson , 2009, p. 12 

 

Konsultacijos, dialogas, apklausos 

Prašymai suteikti informaciją, skundų teikimas, pokyčių reikalavimas 

Informacija, pokyčiai 

Konsultacijos, 

dialogas 

Kompanijos, 

atgarsiai 

žiniasklaidoje, 

reakcijos. 

 

 

Valdžia: politinė (politikai,  

parlamentas), administracinė 

(departamentai, valstybės 

tarnautojai). 

Tarpiniai 

subjektai: 

žiniasklaida, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

priežiūros ir 

kontrolės 

institucijos. 

Piliečiai, verslo 

organizacijos, 

nevyriausybinės 

organizacijos 

Atgarsiai 

žiniasklaidoje, 

kompanijos, 

informacijos 

sintezė 

Atsakymai į prašymus, viešieji 

dokumentai, tinklalapiai, atsakymai 

į konsultavimosi procedūrų išvadas. 

Atsakymai į prašymus pateikti informaciją, viešuosius dokumentus, informacija tinklalapiuose, atsakymai į 

konsultavimosi procedūrų išvadas 

Atsakomoji reakcija, peticijos, atsakymai į konsultacijas. 
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Gavelin ir kt. (2009, p. 12) pažymi, kad atviro viešojo valdymo sistemoje yra įprasta dalintis 

informacija, o administracinės procedūros yra skirtos veiksmingai skleisti žinias ir paslaugas. Atviro 

viešojo valdymo sistemoje politikos formuotojai reaguoja į visuomenės poreikius, idėjas ir pateikia 

veiksmingus sprendimus. Tuo tarpu piliečiai, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos turi lengvą 

priėjimą prie paslaugų, informacijos, taip pat gali pareikšti savo nuomonę politikos formavime.  Šis 

nemokamos informacijos srautas iš valdžios visuomenei ir suinteresuotiesiems, pavyzdžiui, žiniasklaidai, 

ir iš pastarųjų kritiškas grįžtamasis ryšys viešajai valdžiai – tai puikiai veikianti atvira viešosios valdžios 

sistema. 

Atviro viešojo valdymo dimensijų išskyrimas parodo, kad ši koncepcija savo turiniu labai artima 

gero valdymo koncepcijai, kurios interpretacija remiasi tarptautinių organizacijų (Pasaulio Banko, 

Jungtinių Tautų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) pozicija. Gero valdymo 

koncepcijai pagrįsti šios organizacijos išskiria penkis svarbiausius gero viešojo valdymo principus: 

atskaitomybę, efektyvumą ir veiksmingumą, atvirumą ir skaidrumą, dalyvavimą, teisės viršenybę. Kaip 

matyti, net trys principai yra būdingi ir gero valdymo, ir atviro valdymo koncepcijoms.  

Panašumų galima įžvelgti ir tarp atviro viešojo valdymo koncepcijos ir naujai besiformuojančios 

sumanaus viešojo valdymos koncepcijos. Gaulė (2014) išskiria tokias sumanaus viešojo valdymo 

dimensijas, kaip: strateginis judumas, įgalinantis pilietiškumas, bendradarbiavimas sąveikoje, 

horizontalus valdymas. Įgalinantis pilietiškumas, bendradarbiavimas sąveikoje atitinka tokias atviro 

viešojo valdymo dimensijas kaip bendradarbiavimas ir dalyvavimas.  

Toks dimensijų pasikartojimas skirtingose viešojo valdymo koncepcijose (gero valdymo, sumanaus 

valdymo, atviro valdymo) leidžia teigti, kad šios koncepcijos dar nėra nusistovėjusios, neturi aiškiai 

apibrėžtų, tik joms būdingų bruožų, kurios leistų kalbėti apie jas kaip apie paradigmas.  

 

Išvados 

1. Apibendrinus mokslinėje literatūroje pateikiamas atviro viešojo valdymo sampratas, galima 

išskirti atskirą atviro viešojo valdymo koncepciją. Atviras viešasis valdymas – valdymo modelis, 

pasižymintis tinklaveika grįsta veikla ir suinteresuotųjų dalyvavimu, kai viešojo valdymo institucijos, 

piliečiai, nevyriausybinės organizacijos ir verslo įmonės bendradarbiauja kuriant viešąją vertę. Šiame 

modelyje viešoji valdžia įsipareigoja: 

1) užtikrinti veiksmų, sprendimų ir informacijos (duomenų) atvirumą; 

2) įgalinti piliečius dalyvauti sprendimų priėmime, viešojo valdymo procesuose; 

3) skatinti ir užtikrinti bendradarbiavimą tiek viešųjų paslaugų teikime, tiek sprendimų priėmimo 

procese. 

2. Pagrindinių atviro viešojo valdymo dimensijų - dalyvavimo, bendradarbiavimo, skaidrumo ir 

atvirų duomenų) - išskyrimas leidžia teigti, kad atviras viešasis valdymas – gerokai platesnė koncepcija 

nei e-valdžia, e-valdymas ar e-demokratija. Ši koncepcija apima ne tik informacinių technologijų 

naudojimą viešojo valdymo procese ar viešųjų paslaugų teikimo procese, tačiau pabrėžia viešojo valdymo 

skaidrumą ir atskaitomybę, apima įvairių lygių ir sektorių bendradarbiavimą, akcentuoja informacijos ir 

viešojo valdymo duomenų prieinamumą, visuomenės dalyvavimą ir piliečių įgalinimą. Atviro viešojo 

valdymo koncepcija papildo ir praplečia e-valdžios, e-valdymo ar e-demokratijos koncepcijas.  

3. Atviro viešojo valdymo sampratos analizė ir šią sampratą charakterizuojančių dimensijų 

išskyrimas palieka atvirą klausimą, ar šių išskirtų bruožų (skaidrumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas ir 

atviri duomenys) visuma sudaro atviro viešojo valdymo koncepciją, ar kai kurie bruožai svarbesni už 

kitus, nes mokslinėje literatūroje bendro sutarimo rasti nepavyko. Vadinasi, kol kas sutikti su Geiger ir 

Lucke (2012, p.266) požiūriu, kad galima kalbėti apie atviro viešojo valdymo paradigmą, nėra pagrindo. 

Kol kas atviro viešojo valdymo modelis yra kintanti ir besitransformuojanti viešojo valdymo koncepcija. 
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OPEN PUBLIC GOVERNMENT: CONCEPT AND DIMENSIONS 

 

Summary 

 

The main aim of the evolution of contemporary country, government and governance is the improvement of 

public governance. The growing number of economic possibilities in the society, the processes taking place in the 

relations between public and private sectors, the citizens‘ requirements of better regulation methods in public 

governance as well as their coordination with the citizens‘ representation and their participation in reaching various 

decisions determine the changes in public governance. This process requires from the theorists and practicians, who 

deal with governance, a better methodological preparation when conceptualising the models of the reforms of public 

governance, determining and forecasting the possible trends of the changes and the instruments of the reforms. The 

conception of public governance in the studies conducted by the European Union is defined as the newest paradigm 

of the EU researches and the alternative of intergovernance and other similar concepts. 

Recent years in scholarly literature appears quite new and modern term – “open public government”. Usually, 

this term is used in the context of e-government, e-governance and good governance conceptions. However, it is 

clear, that in public governance literature this concept is not enough analyzed and still there is no clear agreement 

how we can define it, what open government really is.  

The aim of the article is to analyze the concept of open public government in different theoretical conceptions 

contexts and to identify the main dimensions of this concept. The aim of the article is met by analyzing the latest 

scientific literature on public administration, public policy and discussing the concept of good governance, e-

governance and smart governance. According the results of analysis open public government is stakeholder 

participation and networking based activity. It consists of transparency, participation, collaboration and open data. 

This is the narrow understanding of open government. Wider definition of open government consists of open access, 

open knowledge, open innovation, open source, open standards and even open markets approach. Regarding this 

diversity of concepts and ideas, open government is rather more than a single concept, but for the meantime we 

can’t analyze this concept as a paradigm.   

Key words: open government, public governance, open public governance. 
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JAUNIMO NEDARBO SITUACIJOS ANALIZĖ IR PERSPEKTYVOS 
 

Gintarė Ladauskaitė, Jurgita Karalevičienė, Solveiga Skunčikienė 
Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Šiuolaikinėje visuomenėje darbas yra laikomas viena didžiausių vertybių, nes iš darbinės veiklos 

gaunamos pajamos yra pagrindinis žmogaus pragyvenimo šaltinis. Pastaruoju metu dauguma šalių susiduria su 

nedarbo problema, kai bendrasis nedarbo lygis viršija natūralųjį nedarbo lygį, šalies ekonomika netenka dalies 

bendrojo nacionalinio produkto, kuris lieka nepagaminamas, didėja skurdas, išryškėja neigiamos socialinės 

problemos. Atlikti tyrimai rodo, kad jaunimo nedarbas yra viena opiausių šių dienų ekonominių ir socialinių 

problemų, nes beveik visose Europos valstybėse 2013 m., išskyrus Austriją, Vokietiją ir Šveicariją jaunimo nedarbo 

lygis buvo dvigubai aukštesnis už bendrą nedarbo lygį.  

Šiame straipnyje teoriniu ir praktiniu aspektu atliekama jaunimo nedarbo situacijos analizė bei numatomos 

perspektyvos. 

Pagrindiniai žodžiai:  jaunimo nedarbas, jaunimo užimtumas, jaunimo nedarbo priežastys.   

 

Įvadas 

Tyrimo problema. Analizuojant įvairias jaunimo problemas (jaunimo ugdymo, šeimyninės 

padėties, nusikalstamumo ir pan.) Europos Sąjungai priklausančiose šalyse pastebimi tam tikri kultūriniai, 

socialiniai, politiniai ir ekonominiai skirtumai, tačiau sunkumai ir problemos, su kuriais susiduria 

jaunimas darbo rinkoje yra labai panašios. Vis labiau ryškėjančios jaunimo bedarbystės problemos skatina 

valstybes pritaikyti tiek šalies, tiek Europos Sąjungos naudojamus ekonominius ir socialinius 

instrumentus, norint užtikrinti jaunimo užimtumą ir verslumą, kuriant daugiau darbo vietų bei sudarant 

palankias sąlygas integruotis į darbo rinką. Užtikrindama žemą jaunimo nedarbą valstybė garantuoja 

ekonomikos augimą, darbo jėgos jaunėjimą, socialinę visuomenės gerovę ir demografinį augimą.  

Lietuvoje jaunimo integracijos į darbo rinką problemai skiriama nepakankamai dėmesio, nepaisant 

to, kad ši problema per pastaruosius kelerius metus tapo ypač aktuali, nes jaunimo nedarbo mastai 

pakankamai dideli (21,9 proc., t.y. beveik dvigubai viršija  bendrą nedarbo lygį). ES šalyse jaunimo 

nedarbo vidurkis 2013 m. viršijo 23 proc., o kai kuriose valstybėse narėse jis siekia net 58 proc. Taigi, 

tikimybė tapti bedarbiais jaunuoliams yra dvigubai didesnė nei suaugusiems gyventojams.   

Temos aktualumas. Darbo rinkos problemos aktualios ir nuolat analizuojamos tiek teoriniu tiek 

praktiniu lygiu. Lietuvoje jaunimo užimtumo ir nedarbo klausimus išsamiai tyrinėjo L. Okunevičiūtė – 

Neverauskienė,  A. Pocius (2008), jaunimo užimtumo problematika buvo paliesta D. Beržinskienės, D. 

Rudytės (2008),  B. Gruževskio (2011), K. B. Paulavičiaus, E. Kocai (2004), darbo jėgos demografinius 

pokyčius analizavo M. Valentinaitė (2001).  Užsienio autoriai T. Hammer (2003) analizavo jaunimo 

nedarbą kaip socialinę atskirtį, D. G. Blanchflower, R. B. Freeman (2000), N. O‘ Higgins (2001) tyrė 

specifines jaunimo nedarbo priežastis. 

Mokslinėje ekonominėje literatūroje esama nemažai įvairių teorijų, nagrinėjančių procesus darbo 

rinkoje. Žmogiškojo kapitalo teorija yra nauja šiuolaikinės ekonomikos teorijos koncepcija, kuri nagrinėja 

darbo jėgos formavimo ir kokybės problemas. Ji iš dalies paaiškina jaunimo integracijos į darbo rinkos 

problemą. Tyrimai rodo kad, jaunimas siekia išsilavinimo, tačiau jų darbinės veiklos pradžia dažnai 

susijusi su rinkos „autsaiderių“ pozicija, šios teorijos pradininkai ir tyrėjai S. Beckeris, B. Weisbroodas, 

D. Minceris, L. Chansenas, T. Schultzas 1960-1970 metai (Bagdanavičius, 2002). Remiantis B. 

Gruževskiu, L. Okunevičiūte – Neverauskiene, V. Česnuityte (2007), K. Brenke (2012) svarbiausios 

neįsidarbinimo priežastys yra kvalifikacijos ir darbo patirties stoka, nepakankamas profesinis 

pasirengimas, profesinio pasirengimo neatitikimas darbo rinkos reikalavimus. Lietuvos mokslininkų ir 

specialistų susidomėjimą nedarbo problema paskatino vis blogėjanti darbo rinkos būklė. Nors Lietuvos 

jaunimo nedarbo problema ypač aktuali, tačiau mažai tyrinėta, trūksta ekonominių socialinių pasekmių, 

ekonominio nuostolio dėl jaunimo nedarbo įvertinimo. 

Tyrimo objektas – jaunimo nedarbo rodikliai. 

Tyrimo tikslas – atlikti jaunimo nedarbo situacijos analizę 2006-2013 metais ir numatyti 

perspektyvas. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Teoriniu aspektu atskleisti jaunimo nedarbo sampratą bei jaunimo nedarbą lemiančius 

veiksnius. 

2. Atlikti jaunimo nedarbo situacijos analizę 2006-2013 m. ir pateikti jaunimo nedarbo 

perspektyvas. 
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Tyrimo metodai: mokslinės literatūros sisteminimas, lyginimas, apibendrinimas, loginė analizė, 

matematinės statistikos ir grafinis metodai.  

Siekiant atskleisti jaunimo nedarbo sampratą bei jaunimo nedarbą lemiančius veiksnius teoriniu 

aspektu, buvo analizuoti ir sisteminti Lietuvos ir užsienio autorių mokslinėse publikacijose pateikti 

mokslinių tyrimų rezultatai. Mokslinės literatūros šaltinių analizei taikyti apibendrinimo, palyginimo, 

interpretavimo, sintezės metodai. 

Empirinėje straipsnio dalyje, atliekant jaunimo nedarbo situacijos analizę retrospektyvos požiūriu, 

remiantis Lietuvos statistikos departamento ir Europos statistikos agentūros duomenimis, skaičiuoti 

absoliutūs ir procentiniai rodiklių padidėjimai/sumažėjimai ir santykiniai pokyčiai. 

Analizuojant jaunimo nedarbo situacijos perspektyvas buvo remtasi Lietuvos darbo biržos 

duomenimis ir ekspertų nuomone. Taikyti apibendrinimo ir loginės analizės metodai. 

 

Jaunimo nedarbo sampratos bei jaunimo nedarbą lemiančių veiksnių teoriniai aspektai 

Jaunimo apibrėžtis įvairiose šalyje yra skirtinga (Rudžinskienė, 2013). Manytina, kad tai priklauso 

nuo šalies kultūrinių, politinių ir institucinių veiksnių.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Jaunimo pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406) Lietuvoje 

jaunimu (arba jaunais žmonėmis) laikomi asmenys nuo 14 iki 29 m. (Lietuvos darbo biržos Jaunimo 

darbo centras). Jaunystė yra amžiaus tarpsnis, kai formuojasi žmogaus asmenybė, kai jis savarankiškai 

pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką, galima teigti, kad jaunimas yra visuomenės 

ateitis. Jaunimo išskirtinumas siejamas su žmogaus gyvenimo laikotarpiu, kuomet integruojamasi į 

visuomenę, tampama nepriklausomais, bandoma įsitvirtinti darbo rinkoje, pradedama kurti socialinė bei 

materialinė padėtis. Pasak K. Brenke (2012), nagrinėjant jaunimo poziciją darbo rinkoje, reikia atsižvelgti 

į tai, kad didelė dalis jaunų žmonių yra ne darbo rinkoje, nes jie vis dar mokosi bendrojo lavinimo 

mokykloje, aukštojoje mokykloje ar vyksta profesinis mokymas. Galima teigti, kad tik mažuma jaunimo 

nori integruotis į darbo rinką, o tai priklauso nuo turimo išsilavinimo ir profesijos. 

Sąvoka darbo rinka reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga, t.y. darbo 

pasiūlos ir darbo paklausos santykiai, jų kaita. V. Vasile, L. Vasile (2011) darbo rinką įvardija, kaip 

verslo aplinką, kuri yra labai reikli jauniems žmonėms baigusiems studijas, įgijusiems profesiją ir 

norintiems įsilieti į ją. Jaunimas darbo rinkoje pažeidžiama grupė ir iškyla rizika dėl jų: nedarbo lygio, 

migracijos, protų nutekėjimo, valstybės išlaidų švietimui, dėl kurių ateityje bus prarandama dalis BVP. 

Pasak V. Tūtlio (2006), galima išskirti du požiūrius į darbo rinką, kuriuos galima sąlyginai pavadinti 

ekonominiu ir sociologiniu požiūriais. Ekonominė darbo rinkos samprata apsiriboja darbo jėgos ir darbo 

vietų pasiūlos bei paklausos sąveika. Sociologinis požiūris į darbo rinką didesnį dėmesį skiria žmogaus 

individualių siekių ir galimybių realizavimui veiklos sistemoje, žmogaus galimybes darbo rinkoje 

įtakojantiems socialiniams veiksniams – priklausomybei tam tikroms socioprofesinėms grupėms, 

kultūrinei patirčiai, lyčių galimybėms darbo rinkoje.  

B. Gruževskis, L. Okunevičiūtė – Neverauskienė (2005), jaunimo nedarbą apibūdina, kaip 

nepakankamai efektyvios švietimo, profesinio rengimo, socialinės apsaugos, darbo rinkos ir ekonominės 

politikos rezultatą, todėl siekiant jį mažinti būtina formuoti lanksčią kompleksinę jaunimo nedarbo 

prevencijos sistemą, apimančią visas darbo jėgos formavimo ir jos įtraukimo įdarbinę veiklą grandis. 1 

paveiksle pateikta jaunimo integracijos į darbo rinką schema (žr. 1 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 pav. Jaunimo integracijos į darbo rinką schema 

Šaltinis: adaptuota autorių pagal Gruževskį, 2011 
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Lietuvoje vis dar nepakankamai pasirengta įdarbinti jaunimą, nes ir mokykla turi išmokti 

prisitaikyti prie asmeninių vaiko gebėjimų ir poreikių, universitetai turi skatinti bendruomenes būti 

atviresnes visuomenei, jaunimo poreikiams, taip sprendžiant jaunimo įdarbinimo problemas. Tikslingas 

profesinis informavimas, orientavimas, konsultavimas gali padėti jaunuoliui įgyti paklausią profesiją ir 

efektyviai integruotis į darbo rinką. Taip pat būtina stiprinti ir tobulinti net tik aktyvias darbo rinkos 

politikos bei jaunimo įdarbinimo priemones, bet ir jaunimo nedarbo prevenciją (Gruževskis, 2011).  

Užsienio šalių mokslininkai (Barnett, Bradley, 2007; Vos, Dewettinck, K. Bubens, 2008; Conyers, 

2008;  Holm, Groes, Honore Olsen, 2001) tyrinėjantys jaunimo integracijos į darbo rinką procesus, 

pažymi, kad jaunimo, padėtis darbo rinkoje daugiausia priklauso nuo bendros ekonominės situacijos, o  

Y. Baruch (2003), K. Brenke (2012), J. Greenhaus (2000) pažymi, kad profesijos įsigijimas ir profesinis 

mokymasis yra svarbi prielaida jaunimo integracijos į darbo rinką. Jie teigia, kad neturintis profesijos 

jaunimas greitai „iškrenta“ iš darbo rinkos. D. Virjan, F. Cretu Raluca, M. Militaru (2008), teigia, kad 

viena iš svarbiausių priežasčių jaunimo integracijai į darbo rinką yra jų nepakankamas kvalifikacijos ir 

mokymosi lygmuo. Teigiama, kad aukštosios mokyklos specialistus ruošia neatsižvelgiant į darbo rinkos 

poreikius, įgūdžius ir profesines kompetencijas, kurių reikalauja darbdavys, t.y. nėra sąveikos tarp 

ruošiamų aukštojo mokslo specialistų ir darbo rinkos. L. Okunevičiūtės – Neverauskienės, J. Moskvinos 

(2008), teigimu jaunimui yra sunkiau integruotis į darbo rinką dėl to, kad keičiasi jų gyvenimo etapai, 

socialinė apsauga yra ribota, jiems sunku gauti finansinių išteklių. Remiantis darbo diržos duomenimis 

apie 42 proc. registruotų jaunų bedarbių, neturi jokios profesinės kvalifikacijos ar net bendrojo 

išsilavinimo.  Taigi galima teigti, jog sėkmingas jaunuolio integravimasis į darbo rinką neįsivaizduojamas 

be atitinkamo išsilavinimo įsigijimo ir praktinių įgūdžių.  Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo padėtį 

(t.y. užimtumą ir nedarbą) darbo rinkoje lemia vidiniai ir išoriniai veiksniai (Gruževskis, Okunevičiūtė – 

Neverauskienė, 2003, 2005, Brazienė, Dorelaitienė, Zalkauskaitė, 2013) (žr. 2 pav.).  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

2 pav. Jaunimo nedarbą lemiantys veiksniai 

Šaltinis: sudaryta autorių  

 
Jaunimo nedarbą lemiantys vidiniai veiksniai (žr. 2 paveikslą) – tai nuo konkretaus individo 

priklausantys veiksniai, kuriuos jis gali kontroliuoti. Jiems priskiriami psichologiniai, iš dalies 

demografiniai veiksniai (pvz., šeimos dydis) ir kokybinės gyventojų charakteristikos (pvz., gyventojų 

išsilavinimo lygis, įgūdžiai, sveikatos būklė). Išorės veiksniai tai nuo konkretaus individo nepriklausantys 

veiksniai, kurių jis negali reguliuoti tiesiogiai, tai ekonominiai, socialiniai, geografiniai, politiniai (pvz. 

jaunimo užimtumui užtikrinti svarbi vyriausybės vykdoma aktyvi darbo rinkos politika) veiksniai. 

Jaunimo nedarbas, kaip socialinis ekonominis reiškinys, yra ypač nepalankios šių veiksnių sąveikos 

rezultatas. 

Ekonomikos raidos požiūriu ypač svarbu, kad jaunimas sėkmingai dalyvautų darbo rinkoje, 

kadangi didesnis jaunimo užimtumas ir mažesnis nedarbas reiškia ilgesnį atskiros gyventojų kartos 

ekonominio aktyvumo laikotarpį ir spartesnę šalies ūkio plėtrą. Tarptautinė JAV konsultavimo bendrovė 

„McKinsey & Company“ 2012 – 2013 m. atliko tyrimą  8 šalyse, kuriose gyvena maždaug 73 proc. visų 

Europos jaunų bedarbių t.y.: Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, 

Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunuoliams įsidarbinti trukdo trys 

pagrindinės kliūtys (Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work). Pirmoji – 

išsilavinimo kaina. Universitetinis išsilavinimas daugelyje Europos šalių yra subsidijuojamas valstybių, 

tačiau pragyvenimo išlaidos studijuojant kartais tampa nepakeliama našta, ir jaunuoliai būna priversti 

atsisakyti studijų. Neakademines, profesines studijas valstybės remia retai, be to, jaunuoliams stinga 

informacijos apie tokį mokslą. Dar daugiau – prestižas tebesiejamas su akademiniu išsilavinimu, tai 

atgraso jaunuolius nuo profesinių studijų. Antroji kliūtis – nepakankami įgūdžiai, kuriuos jaunuoliai įgyja 

Jaunimo nedarbą lemiantys veiksniai 
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studijuodami. Darbdaviai pasigenda vadinamųjų minkštųjų kvalifikacijų, tokių kaip komunikacija ar 

darbo etika. Tyrėjų teigimu, Europos darbdaviai ir švietimo sistemos dalyviai per mažai bendradarbiauja, 

kad įveiktų šiuos trūkumus. Trečioji – sudėtingas pereinamasis laikotarpis pabaigus studijas. Trečdalis 

apklaustų jaunuolių teigia, kad baigę mokslus, būna priversti imtis laikinų darbų, dauguma apskritai 

sunkiai susiranda darbą. Daugelis pasigenda institucijų galinčių padėti susiorientuoti darbo rinkoje.  

I. E. Emeh, E. O. Nwanguma, J. J. Abaroh (2012), teigia, kad jaunimo nedarbo priežastys yra 

susijusios su bendra darbo rinkos situacija. Kai nedarbas didėja, mažiausiai paklausūs tampa žmonės, 

kurių našumas mažesnis, taip pat ir jaunimas, kuris dažniausiai neturi patirties, darbo įgūdžių, tačiau 

neretai turi didelius lūkesčius, kurie nesutampa su darbdavių galimybėmis. K. Brenke (2012) teigia, kad 

nedarbas turi struktūrinių priežasčių: didžiajai daliai jaunų žmonių Pietų ir Rytų Europoje paprasčiausiai 

trūksta tinkamos kvalifikacijos ir darbo įgūdžių. K. Lukaševičius (2000) išskiria ir socialinį demografinį 

veiksnį prie kurio priskiria: darbo jėgos pasiskirstymą pagal lytį, amžių, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, 

profesijas, savarankišką veiklą, polinkį verslui, vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir įgyvendinamas 

programas. Lietuvos darbo birža pateikia tokias pagrindines ir svarbiausias jaunimo nedarbo priežastis 

(žr. 3 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 pav. Pagrindinės jaunimo nedarbo priežastys 

Šaltinis: sudaryta autorių  

 

Viena svarbiausių jaunimo neįsidarbinimo priežasčių yra darbo patirties stoka, nepakankamas 

profesinis pasirengimas, profesinio pasirengimo neatitikimas darbo rinkos reikalavimams, motyvacijos 

stoka, būtinumas įgyti vidurinį išsilavinimą ir priklausomybės problemos. Pastaruoju metu nemažai 

dėmesio skiriama padėti jaunimui įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir darbo patirties, rengti mokymus 

darbo vietose, skatinti jaunų žmonių verslumą ir daugeliui kitų priemonių, mažinančių jaunimo nedarbą ir 

didinačių užimtumą. B. Gruževskis (2011) teigia, kad sprendžiant jaunimo nedarbo problemas, 

svarbiausia užtikrinti sisteminį sprendimą, tobulinant jaunimo darbo potencialo formavimo ir įdarbinimo 

priemones. 

Kylančias socialines ir ekonomines problemas siūloma spręsti, naudojant aktyvias darbo rinkos 

politikos (toliau – ADRP) priemones, dažniausiai akcentuojamos šios ADRP priemonės: darbo jėgos 

paklausos ir pasiūlos atitikmens stiprinimas, darbo jėgos pasiūlos didinimas ir nedarbo mažinimas 

(Lietuvos darbo birža). ADRP priemonės vaidina svarbų vaidmenį daugeliui bedarbių palengvinant greitą 

įsidarbinimą ir sukuriant tinkamas sąlygas ekonomiškai neaktyviems gyventojams sugrįžti į darbo rinką, 

taip pat sprendžiant socialiai pažeidžiamų darbuotojų problemas darbo rinkoje, derinant darbo pasiūlą ir 

paklausą, taigi šios priemonės padeda sumažinti nedarbo mastą, padidina gyventojų užimtumą bei 

ekonominį aktyvumą. Šių priemonių orientacija yra į labiausiai pažeidžiamus asmenis, tokius kaip 

jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai. 

 

Jaunimo darbo rinkos rodiklių analizė ir perspektyvos 

 Siekiant atskleisti jaunimo nedarbo ir užimtumo kitimo priežastis, įvardinti jaunimo darbo rinkos 

pasikeitimo ypatumus, straisnyje atliekama jaunimo darbo rinkos rodiklių analizė. Analizuojant jaunimo 

nedarbo mastą yra analizuojami demografiniai, darbo jėgos, bedarbių, užimtumo ir nedarbo rodiklių 

dinamikos ypatumai. Naujausi duomenys, iliustruojantys Lietuvos demografinę situaciją, kelia labai 

prieštaringų minčių. Anot V. Stankūnienės (2014) demografinės statistikos duomenys teikia optimizmo – 
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Lietuvos demografinė situacija, atrodo, stabilizuojasi ir net matoma gerėjimo požymių, tačiau gyventojų 

skaičius Lietuvoje sparčiai mažėja. 2013 m. buvo pirmieji metai, kai Lietuvos gyventojų skaičius toliau 

mažėjo jau nesiekdamas 3 milijonų: 2012 m. pradžioje Lietuvoje gyveno dar kiek daugiau nei 3 mln. 

žmonių (3003,6 tūkst.), 2013 m. pradžioje – 2,972 mln., o 2013 m. pabaigoje arba 2014 m. sausio 1 d. – 

2,944 mln. (tiksliau – 2943,5 tūkst.) (Demografija visiems, 2014). Kaip skelbia Lietuvos statistikos 

departamento interneto svetainė, 2014 m. spalio 1 d. Lietuvoje gyveno jau tik 2,927 mln. žmonių 

(Lietuvos statistikos departamentas, 2014). 

  4 paveiksle pateiktas 14 – 29 m. amžiaus gyv. skaičius (tūkst.) metų pr., palyginti su bendru 

gyventojų skaičiumi (proc.) 2006 – 2013 m. Iš 4 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad gyventojų 

skaičius 2006 – 2013 m. tolygiai mažėjo ir per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 114,9 tūkst. Lt., o 14 – 

29 m. amžiaus gyventojų skaičius (tūkst.) metų pradžioje, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi (proc.) 

sumažėjo 1,5 proc. punkto arba 1,07 karto. Didžiausias jaunimo santykis nuo visų gyventojų Lietuvoje 

buvo 2008 m. 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno apie 630 tūkst. jaunuolių (14 – 29 metų amžiaus 

gyventojų, jie sudarė 21 proc. visų šalies gyventojų (žr. 4 paveikslą). Beveik per dešimtmetį jaunuolių 

sumažėjo 145 tūkst. arba 18,7 proc. Jaunimo (15 – 24 m.) situacijos analizė parodė, kad 2002 – 2014 m. 

didžiausias jaunų žmonių (15 – 24 m.) skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje nustatytas 2011 m., kurį iš esmės 

lėmė emigracija, kadangi jaunuoliai, siekdami geresnių pragyvenimo sąlygų, aukštojo mokslo siekimo 

užsienyje paliko savo šalį. 

 

 
 

4 pav. 14–29 m. amžiaus gyv. skaičius (tūkst.) metų pr., palyginti su bendru gyventojų skaičiumi (proc.)  

2006– 2013 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
 Europoje jaunimo skaičius (priešingai nei bendras gyventojų skaičius) per 2002 – 2012 m. 

sumažėjo 2,9 mln. (9,6 proc.) ir siekė 27,7 mln., didžiausias sumažėjimas pastebimas 2011 m. (629 tūkst.) 

kaip ir Lietuvoje, ir tai galėjo lemti emigracija į kitas šalis tokias, kaip Australija, Jungtinės Amerikos 

Valstijos, Lotynų Amerika. ES, palyginus su Lietuva, jaunimo skaičius sumažėjo 2 – 3 kartais mažiau. 

Pažymėtina, kad išliekantis mažas gimstamumas, emigracija, kurios didžiąją dalį sudaro jaunimas, toliau 

„sendina“ gyventojų amžiaus struktūrą: bendroje gyventojų amžiaus struktūroje jaunimo dalis, t.y. 

gyventojų amžiaus struktūra toliau senėja „iš apačios“ ir „iš vidurio“ (Demografija visiems, 2014). O 

mažėjant šalies gyventojų skaičiui, mažėja ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius, o kartu – ir darbo 

jėgos pasiūla. 

5 paveiksle pateikta 14 – 29 m. amžiaus gyventojų skaičius (tūkst.) metų pradžioje, palyginti su 

bendru gyventojų skaičiumi (proc.) dinamika 2006 – 2013 metais.  
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5 pav. 14–29 m. amžiaus gyventojų skaičius (tūkst.) metų pradžioje, palyginti su bendru gyventojų  

skaičiumi (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
Iš 5 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad 14 – 29 m. amžiaus gyventojų skaičius (tūkst.) metų 

pr. analizuojamu laikotarpiu kito netolygiai, 2006 – 2008 metais padidėjo 1,17 karto arba 1,49 proc. 

punkto. Teigiamus pokyčius darbo rinkoje lėmė gerėjanti ekonominė situacija šalyje, kuomet BVP 

augimas 2007 m. buvo 1,89 karto didesnis nei 2002 m. Be to rodiklio kitimui įtakos galėjo turėti 

padidėjęs prekių ir paslaugų vartojimas, augantis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (kuris per 

2002 – 2007 m. padidėjo 1,78 karto ir siekė 1802,4 Lt). Bedarbių skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo ir 

padidėję emigracijos srautai nuo 2004 m. Lietuvai tapus ES nare, dauguma šalies gyventojų, ypač 

žemesnės kvalifikacijos, emigravo į užsienio šalis. Pažymėtina, kad nuo 2009 m. iki analizuojamo 

periodo pabaigos sumažėjo 1,23 karto (1,94 proc. punkto). Tokius pokyčius lėmė prasidėjusi ekonominė 

ir finansų krizė, kai po ekonomikos nuosmukio padėtis darbo rinkoje stabilizavosi lėčiau nei bendra 

ekonominė situacija šalyje, o laisvų darbo vietų skaičius šalyje ženkliai sumažėjo. Darbo jėgos skaičius 

2006 – 2013 metais taip pat kito netolygiai, tačiau jis per analizuojamą laikotaprį sumažėjo 99,8 tūkst. 

žmonių. Tačiau didižiausia problema yra ta, kad labai mažėja 14 – 29 m. amžiaus gyventojų skaičius 

(tūkst.) metų pradžioje.  

Kiekvienos šalies darbo jėgos šaltinis – gyventojai. Pasak, V. Navicko (2013) darbo jėgą, sudaro 

darbingi šalies piliečiai, turintys būtinus ūkinei veiklai plėtoti fizinius, protinius, psichinius sugebėjimus, 

reikalingas žinias ir išsilavinimą. Darbo jėga yra ribota, ją riboja gyventojų skaičius, darbo laikas, amžius 

bei kiti veiksniai. Svarbiausias ūkinės veiklos veiksnys yra darbo jėga, be kurio kiti gamybos veiksniai – 

žemė, darbo įrankiai, kapitalas – tai tik nenaudojami daiktai. Remiantis atlikta mokslinės literatūros 

analize galima teigti, kad didėjant bendram nedarbui (nuosmukio metu) mažiausiai paklausiais tampa 

jaunimas, todėl galima manyti, kad ekonomikos nuosmukis pirmiausia paveikė jaunimą, nes darbdaviai 

nustojo samdyti naujus jaunus darbuotojus. Vienas iš makroekonomikos rodiklių, veikiančių ekonominį 

cikliškumą yra nedarbas. Šis rodiklis svarbus, kadangi parodo padėtį darbo rinkoje tam tikru laiko 

momentu. Vertinant darbo rinkos rodiklius stebimas aukštas jaunų asmenų nedarbas. Jaunimo 

įsidarbinimo problema kelia nerimą įvairių sričių specialistams, nes sudėtinga jaunimo situacija darbo 

rinkoje, nesugebėjimas joje įsitvirtinti skatina jaunų žmonių emigraciją į kitas šalis. Emigraciją į kitas 

užsienio valstybes dažnai nulemia sąlyginai geresnės sąlygos studijuoti universitetuose, o gaunamas 

darbo užmokestis viršija Lietuvoje už tą pačią veiklą gaunamą darbo užmokestį. 6 pateikta nedarbo lygio 

dinamika pagal atskirus segmentus 2006 – 2013 metais (proc.). 

Iš 6 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad vyrų, moterų ir jaunimo nedarbas 2006 – 2013 metais 

kito netolygiai, tačiau per analizuojamą laikotarpį pagal visus segmentus padidėjo du kartus ir daugiau. 

Taigi, kaip jau buvo minėta didžiausią problema yra jaunimo nedarbas. Jaunų asmenų nedarbo lygis 

analizuojamu laikotarpiu viršijo tiek vyrų, tiek moterų nedarbo lygį, vidutiniškai 1,9 karto. 2007 m. 

jaunimo nedarbas sumažėjo, nes šiuo laikotarpiu šalyje vyravo žemas bendras nedarbo lygis. Pastarasis 

laikotarpis siejamas su ekonominio augimo laikotarpiu, nes sparčiai vystėsi pramonė, plėtėsi statybos 

sektorius, kūrėsi naujos įmonės, bei jau egzistuojančios įmonės plėtė savo veiklą. Visa tai turėjo 

teigiamos įtakos jaunų žmonių įsidarbinimui. Darbdaviai noriai samdė jaunus darbuotojus, neturinčius 

pakankamai patirties, tačiau nestokojančių idėjų kaip sprendžiant įmonių konkurencingumo rinkoje 

problemas, buvo steigiamos naujos įmonės, sustiprėjo komercinio ir vartotojiško sektoriaus paklausa, 

didelis užimtumas, aktyvumas, įmonių veiklos plėtra, verslininkai įdarbino daugiau žmonių, nes norėjo 

patenkinti tuo metu esantį paklausos lygį. Tačiau pasikeitus ekonominei situacijai, nuo 2007 m. jaunimo 
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nedarbo lygis padidėjo net 4 kartus ir siekė 35,7 proc., o bendras darbo lygis padidėjo 14,2 proc. punkto. 

Taigi, 2010 m. buvo užfiksuotas didžiausias jaunimo bedarbių skaičius Lietuvoje - 35,7 proc. ( 27,3 proc. 

punktais didesnis nei minimali rodiklio reikšmė). 

 

 
 

6 pav. Nedarbo lygio dinamika pagal atskirus segmentus 2006–2013 m. (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
Tokį spartų nedarbą lėmė ekonominės krizės laikotarpis, kurios padariniai: nekilnojamojo turto ir 

finansų rinkos burbulas, stipriai paveikęs šalies ūkio plėtrą, to pasekmės bankrutavusios statybų, 

gamybos, didmeninės mažmeninės prekybos ir finansų įmonės (Pagal įmonių bankroto valdymo 

departamento duomenis prie ūkio ministerijos, 2009 m. pradėtas bankrotas 1844 įmonėms, o 2010 m. 

1631 įmonei, pagrindiniai iniciatoriai įmonės vadovai ir kreditoriai), įmonių restruktūrizavimas, iš kurių 

darbuotojų atleidimas iš darbo arba mažinant etatų skaičių (2009 m. vykdomi restruktūrizavimo procesai 

42 įmonėms, 2010 m. 50 įmonių). Jaunimo įsidarbinimą apriboja darbo patirties stoka, nepakankamai 

aukštas profesinis pasirengimas, profesinio pasirengimo neatitikimas darbo reikalavimams, 

nepasirengimo darbo rinkai, dažnai jaunam žmogui įsidarbinti tampa sunku ir dėl atitinkamo darbdavių 

požiūrio, kurie nėra suinteresuoti investuoti į jauną darbuotoją.  

Pasak M. Jurgelio (2012), aukštą nedarbo lygį Lietuvoje lemia neatitikimas tarp darbuotojų 

paklausos bei pasiūlos, nelankstus darbo rinkos reguliavimas, kuris verčia darbdavius būti atsargesnius 

samdant darbuotojus. Pasaulio ekonomikos forumo sudaromame konkurencingumo reitinge (The Global 

Competitiveness Report 2012 – 2013) darbuotojų samdymo ir atleidimo procedūros Lietuvoje įvertintos, 

kaip vienos prasčiausių visame pasaulyje. Žemos kvalifikacijos darbuotojams mokami maži atlyginimai, 

kurie dažnai yra per menki, kad iš viso motyvuotų dirbti (juolab, kad dirbantysis praranda socialinę 

paramą). Remiantis L. Okunevičiūtės Neverauskienės ir A. Pociaus (2008) teigimu, jaunimo nedarbą taip 

pat lemia ir neefektyvi švietimo sistema.  

7 paveiksle pateikta bedarbių, jaunų bedarbių skaičiaus dinamika Lietuvoje 2006 – 2013 metais 

(tūkst.).  

 
 

7 pav. Bedarbių ir jaunų bedarbių skaičiaus dinamika Lietuvoje 2006-2013 metais (tūkst.) 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
7 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad jaunų bedarbių ir bedarbių stuacija 2006 – 2013 metais 

buvo panaši. Tačiau, jei iki 2008 m. bendroje struktūroje bedarbiai jauni žmonės sudarė iki 40 proc., tai 
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nuo 2009 m. jaunų debarbių skaičius smarkiai padidėjo ir menkai keitėsi iki analizuojamo laikotarpio 

pabaigos. Šią situaciją sunkina tai, kad nuo 2009 m.  kasmet į darbo biržą kreipiasi apie 70 tūkst. jaunų 

bedarbių iki 25 metų, t.y. du kartus daugiau negu iki ekonominės krizės. Tai yra kas 5 bedarbis yra jaunas 

asmuo (Jaunimo statistinis portretas, 2013). 

Dar vienas svarbus rodiklis analizuojant jaunimo nedarbo kitimo tendencijas yra darbo jėgos 

aktyvumo lygis, išreiškiamas jaunimo (15-24 m.) darbo jėgos (užimtieji ir bedarbiai) ir 15-24 m. amžiaus 

gyventojų skaičiaus santykiu. Jaunimo (15- 24 metų) darbo jėgos aktyvumo lygis pateiktas 8 paveiksle. 

 

 
 

8 pav. Jaunimo (15 - 24 metų) darbo jėgos aktyvumo lygis 2009 – 2013 m. (proc.)  

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 

Iš 8 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad 2009 – 2011 m. jaunimo darbo jėgos aktyvumo lygis 

mažėjo. Nuo 2011 m. jaunimo darbo jėgos aktyvumo lygis pradėjo didėti. 2013 m. jaunimo darbo jėgos 

aktyvumo rodiklis išaugo 11,7 proc. lyginant su 2011 m. ir siekė 31,5 proc. Šio rodiklio augimą lėmė 

2011-2013 m. sumažėjęs jaunimo bedarbių skaičius ir išaugęs užimtumas, kurio pokyčiai jau buvo aptarti.  

Norint įvertinti nedarbo lygio mastą lyčių aspektu, būtina analizuoti jaunimo nedarbo lygį pagal lytį 

(žr. 9 paveikslą). Matyti, kad Lietuvoje merginų nedarbo lygis analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai 

sudarė 20,8 proc. o vaikinų 22,9 proc. 

 

 
 

9 pav. Jaunimo nedarbo lygio pagal lytį dinamika 2006 – 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
9 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad didžiausias neigiamas vaikinų nedarbo lygio pokytis buvo 

2009 m. kai rodiklis padidėjo net 22,1 proc. punktu ir siekė 35,1 proc., o merginų nedarbo lygis padidėjo 

nuo 13,9 iki 22,4 proc. Ženklų vaikinų nedarbo lygio didėjimą lėmė nuosmukio laikotarpiu jautriausiai 

sureagavę sektoriai, t.y. statybų ir pramonės, kuriose dominuoja vyrai. Per 2009 – 2010 m. vaikinų ir 

merginų nedarbo lygis padidėjo, vaikinų iki 39 proc., o merginų iki 31,6 proc., dėl ekonomikos 

nuosmukio, kai gamybos apimtys mažėjo, sumažėja gyventojų pajamos ir vartojimo išlaidos, o jaunimui 

dar sunkiau buvo įsidarbinti dėl darbo rinkos reikalaujamų gebėjimų neatitikimo ar stokos ir 

kvalifikacijos lygio. Nuo 2011 m. vaikinų ir merginų nedarbo lygis sumažėjo, 2012 m. vaikinų nedarbo 

lygis sumažėjo iki 21,8 proc., merginų iki 22,7 proc. (6,7 proc. punktais). Teigiamas nedarbo mažėjimas 

siejamas su įsidarbinimu po profesinio mokymo, nuosavo verslo pradžia, padidėjusiomis tiesioginėmis 

investicijomis. Kaip teigia, A. Pocius (2007), besimokančiųjų skaičiaus padidėjimas gali sumažinti 
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jaunimo užimtumą ir ekonominį aktyvumą darbo rinkoje. Todėl galima teigti, kad jaunimo nedarbo 

didėjimas galimai vyksta kartu su jaunų žmonių pasitraukimu iš darbo rinkos, dėl jaunimo noro siekti 

aukštojo mokslo ir išsilavinimo. Sprendžiant nedarbo problemą, būtina gerinti aplinką verslui, 

savarankiškam darbui ir naujų darbo vietų kūrimui bei sustiprinti priemones, kuriomis skatinama pereiti 

nuo neoficialaus ar nedeklaruojamo darbo prie legalaus darbo, taip pat taikyti lankstesnes darbo sąlygas. 

 

 
 

10 pav. 14 – 29 m. amžiaus emigrantai pagal amžiaus grupes 2006 – 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 

 
Kaip jau buvo minėta viena didžiausių Lietuvos problemų gyventojų mažėjimas. Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, Lietuvos gyventojų skaičius mažėja jau nuo 1992 m. Per 1992 – 

2013 m. Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo gerokai daugiau nei pusę milijono – 763 tūkstančiais, arba 

penktadaliu (20,6 %). Didžiausias neigiamas gyventojų pokytis Lietuvoje matyti 2011 m., kurį lėmė 

didelė emigracija. 2010 metais iš Lietuvos emigravo net 83,2 tūkst. žmonių, 2014 m. neto tarptautinė 

migracija išliko neigiama – emigravo 12,6 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo ir didžiąją emigrantų dalį 

sudarė jaunimas, kas toliau „sendino“ gyventojų amžiaus struktūrą, t.y. mažėjo vaikų ir jaunimo (15 – 24 

m.) dalis (gyventojų amžiaus struktūra toliau senėja „iš apačios“ ir „iš vidurio“) (Demografija visiems, 

2014). Galima teigti, kad gyventojų skaičiaus mažėjimą daugiausiai lėmė gimstatumo mažėjimas ir 

emigracija. 10 paveiksle pateikta jaunų emigrantų struktūra pagal amžiaus grupes 2006 – 2013 m. (proc.). 

10 paveikslo duomenys rodo, kad emigrantų struktūra 2006 – 2013 m. keitėsi. Jei analizuojamo 

laikotarpio pradžioje emigrantai 14 – 19 m.  ir 25 – 29 m. amžiaus sudarė panašią dalį, tai analizuojamo 

laikotarpio pabaigoje 25 – 29 m. amžiaus jaunuoliai jau sudarė apie 41 proc. visų emigravusių jaunuolių. 

2012 metais iš Lietuvos emigravo 19,8 tūkst. jaunų (14 – 29 m.) šalies gyventojų – jie sudarė apie 48 

proc. visų emigrantų. Daugiausiai emigruoja 20 – 24 m. amžiaus asmenys, 43 proc. visų jaunų emigrantų. 

Tikėtina, kad jauni emigrantai ieško didesnių studijų pasirinkimo galimybių, darbo rinkos (didesnių 

galimybių įsidarbinti, aukštesnio darbo užmokesčio), ekonominės aplinkos ir skirtingų gyvenimo 

standartų (Jaunimo statistinis portretas, 2013).  

Atlikus jaunimo nedarbo situacijos analizę 2006 – 2013 m., norint atskleisti jauno bedarbio portretą 

Lietuvoje 1 lentelėje pateikti duomenys apie jauną Lietuvos bedarbį 2014 metų sausio pirmai dienai ir 

2015 metų sausio 1 dienai. Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad per vienerius metus jaunų 

bedarbių proc. nuo visų bedarbių sumažėjo 3,2 proc. punkto, ženkliai sumažėjo jaunų ilgalaikių bedarbių. 

 
1 lentelė. Jauno bedarbio iki 29 m. portretas 2014 01 01 ir 2015 01 01 (proc.) 

Kriterijai 2014 01 01   2015 01 01   

Jaunų bedarbių proc. nuo visų bedarbių 21,6 18,4 

Jaunų bedarbių proc. nuo darbingų 16 - 24 m. gyventojų 7,8 5,6 

Merginos 47,1 47,6 

Ilgalaikės bedarbės 9,5 8,8 

Vaikinai 52,9 52,4 

Ilgalaikiai bedarbiai 18,0 5,8 

Nekvalifikuoti 46,7 48,8 

Nedirbę 36,7 39,4 

Absolventai 14,4 13,2 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Statistikos departamento duomenis 
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Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad pastaruoju metu auga jaunuolių skaičius, kurie ieško darbo pirmą 

kartą ir neturinčių profesinės kvalifikacijos, todėl sunkiau galėjo konkuruoti darbo rinkoje. Siekiant 

spręsti jaunimo darbo rinkos problemas, ieškoma būdų kaip sumažinti nedarbo mastą, padidinti jaunimo 

užimtumą bei ekonominį aktyvumą. Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos įgyvendina aktyvias 

darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemones, kurios yra finansuojamos iš Užimtumo fondo, 

valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių. ADRP priemonės vaidina svarbų 

vaidmenį daugeliui bedarbių palengvinant greitą įsidarbinimą ir sukuriant tinkamas sąlygas ekonomiškai 

neaktyviems gyventojams sugrįžti į darbo rinką, taip pat sprendžiant socialiai pažeidžiamų darbuotojų 

problemas darbo rinkoje, derinant darbo pasiūlą ir paklausą, todėl šios priemonės padeda sumažinti 

nedarbo mastą, padidina gyventojų užimtumą bei ekonominį aktyvumą. Šių priemonių orientacija yra į 

labiausiai pažeidžiamus asmenis, tokius kaip jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai. 

Lietuvos darbo birža organizuoja ir finansuoja aktyvias darbo rinkos priemones, kurios į darbo 

rinką padeda pritraukti daugiau darbuotojų. Įgyvendinamos ir tam tikros priemonės, skirtos būtent jaunų 

asmenų įdarbinimui (žr. 2 lentelę).  

 
2 lentelė. Įgyvendintos programos ir projektai jaunimo nedarbui mažinti 

Programa-projektas Pasiekti rezultatai 

„Pagalba įsidarbinant“ 
2013 07 01 – 2014 09 30 projekto veiklose dalyvavo 6463 asm.: darbo įgūdžių įgijimo 

rėmime 1463;  įdarbinime subsidijuojant  5000. 

“Integravimo į darbo 

rinką skatinimas “ 

2011 07 01 – 2014 01 28 d. į profesinio mokymo priemonę nusiųsta 6037 asm., 

įdarbinime subsidijuojant dalyvavo 13384, darbo įgūdžių įgijime– 4124, darbo 

rotacijos priemonėje – 626, teritorinio judumo priemonėje – 433 asm. 25704 projekto 

dalyviai įsidarbino. 

„Jaunimo užimtumo 

didinimas“ 

2012 08 01 –  2013 11 30 Įtraukti 6600 jauni asm., kurių įsidarbinimas 86 proc. Darbo 

įgūdžių įgijimo rėmime dalyvavo 2541 asm. (> 1900 absolv. pirmą kartą pradėjo 

darbinę veiklą pagal specialybę). Poreikis: vadybininkų, administratorių, 

apskaitininkų; įdarbinimas subsidijuojant 4059 asm.  

„Pasitikėk savimi" 
2013 10 17– 2015 05 31. Tikslinė grupė – 16-25 m asm. nedirbantys, nesimokantys, 

nedalyvaujantys ADRP priemonėse. Projekto veiklose dalyvavo 409 asmenys. 

 „Būk aktyvus darbo 

rinkoje“ 

2010 07 15 – 2012 m. 01 31. 3176  iki 29 m. įdarbinti subsidijuojant, 2947 gavo 

paramą darbo įgūdžiams įgyti. Priemonėse dalyvavo per 6,1 tūkst. dalyvių. Apie 83 

proc. projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo. 

“Parama pirmajam 

darbui” 

 

Nuo 2012 08 01. Dalies DU kompensavimo teikiamas. DU kompensacija teikiama 

metams, skaičiuojant nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens pirmos darbo dienos. Iki 

2013 08 mėn. parama išmokėta 1353 įm. už 5935 pirmą kartą įdarbintus jaunus 

darbuotojus.  Iki 2013 08 mėn. gauta 9950 prašymų kompensuoti dalį darbuotojo darbo 

užmokesčio. Vidutinis kompensacijos, amžius – 20-21 metai.  

„Motyvaciniai 

seminarai“ 

Nuo 2008 m. įdiegta paslauga – motyvaciniai seminarai nekvalifikuotam jaunimui, 

siekiant padidinti jų galimybes konkuruoti darbo rinkoje. 2013 m. vyko 518 seminarų, 

kuriuose dalyvavo 4,4 tūkst. asmenų. 480 jaun. priklausė socialinės rizikos grupei, 

įtraukti siekiant daugiau jaunuolių suteikti efektyvią pagalbą. 2013 m. 63,7 proc. 

dalyvavusių motyvaciniuose seminaruose asmenų vėliau įsidarbino. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Lietuvos darbo biržos duomenis 

 

Apibendrinus 2 lentelėje įgyvendintas programas ir projektus skirtus jaunimo nedarbui mažinti, 12 

paveiksle pateikti skaičiai apie jaunimo dalyvavimą ADRP priemonėse ir jų įdarbinimą. Matyti, kad į 

ADRP priemones nusiųsta 11,2 tūkst. jaunų asmenų. Daugiausia 37,9 tūkst. jaunuolių įdarbinta 2011 m., 

kurie sudarė daugiau nei puse (59,1 proc.) visų registruotų jaunų bedarbių, kadangi darbdaviai aktyviai 

pasinaudojo „Sodros“ mokesčių lengvatomis įdarbinant pagal darbo sutartį darbo patirties neturintį 

žmogų ir įdarbinusiems jaunus (iki 29 m.) asmenis pagal įgytą kvalifikaciją. 2013 m. įdarbinta 35,6 tūkst. 

jaunų bedarbių iki 24 m. amžiaus, kurie sudarė 52,3 proc. įregistruotų jaunų bedarbių. 
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12 pav. Jaunimo įdarbinimas ir dalyvavimas ADRP priemonėse 2006-2013 m., proc., tūkst. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Lietuvos darbo biržos duomenis 

 
Iš Lietuvos darbo biržos pateiktų duomenų  paaiškėjo, kad pagal profiliuotą bedarbių aptarnavimo 

modelį 2013 m. 39 proc. jaunų bedarbių buvo pasirengę darbo rinkai motyvuoti, 5 proc. – pasirengę 

nemotyvuoti, 29,7 proc. – nepasirengę bet motyvuoti, ir 26,2 proc. – nepasirengę ir nemotyvuoti. 2013 m. 

į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 12,6 tūkst. jaunų bedarbių iki 24 m. amžiaus (2012 

m. – 11,9 tūkst.). Tai sudarė 18,5 proc. registruotų jaunų bedarbių (2012 m. - 16,0 proc.). Iš jų pagal 

priemones: 2,9 tūkst. nusiųsti į profesinį mokymą, 2,4 tūkst. – į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 

2,2 tūkst. dirbo viešuosius darbus ir 3,7 tūkst. jaunuolių įdarbinti subsidijuojant. Jaunuoliai iki 25 m. 

amžiaus sudarė 67,5 proc. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyvių bei 31,4 proc. dalyvavusių 

profesiniame mokyme. Pradėję individualią veiklą ir įsigijusių verslo liudijimus asmenų 2013 m. padidėjo 

20 proc. ir siekė 4,2 tūkst. 

Apibendrinant galima teigti, kad 2013 m. į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 12,6 

tūkst. jaunų bedarbių, t.y. 5,9 proc. daugiau nei 2012 m. Daugiausia 3,7 tūkst. jaunuolių įdarbinta 

subsidijuojant ir 2,9 tūkst. nusiųsti į profesinį mokymą. 

Remiantis Darbo biržos atlikta 2015 metų darbo rinkos prognoze galima teigti, kad sėkmingai 

įsidarbinti būtinas ne tik išsilavinimas, kvalifikacija, profesiniai įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai, 

papildomos kompetencijos. Sparčiai vystantis technologijoms ir keičiantis darbų organizavimo pobūdžiui, 

darbdaviai pirmenybę teiks universaliems, technologiškai išprususiems ir lankstiems darbuotojams. 

Siekiant integruotis ar išlikti darbo rinkoje ir toliau bus svarbu mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgūdžius 

ir kompetencijas. 

  

Išvados 

Nustatyta, kad jaunimo nedarbas gali būti apibūdinamas kaip nepakankamai efektyvios švietimo, 

profesinio rengimo, socialinės apsaugos, darbo rinkos ir ekonominės politikos rezultatas.   

Jaunimo nedarbo problema turi specifinių bruožų, gali būti įvardijamos šios jaunimo nedarbo 

priežastys: reikiamų įgūdžių ir darbo patirties trūkumas, nepakankamas išsilavinimas, profesinis 

pasirengimas, įgytų profesinių žinių neatitikimas darbo rinkos reikmėms, ribotos mokymosi galimybės, 

atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka, nepakankamos ir (arba) netinkamos aktyvios darbo rinkos 

programos bei laikinas užimtumas, po kurio seka nedarbo laikotarpiai.  

 Jaunimo situacijos analizė parodė, kad 2002 – 2014 m. didžiausias jaunų žmonių skaičiaus 

sumažėjimas Lietuvoje nustatytas 2011 m., nes jaunuoliai, siekdami geresnių pragyvenimo sąlygų, 

aukštojo mokslo siekimo užsienyje paliko savo šalį.  

Jaunų asmenų nedarbo lygis viršijo vyrų ir moterų nedarbo lygį. 2010 m. užfiksuotas didžiausias 

jaunimo bedarbių skaičius Lietuvoje – 35,7 proc. Spartų nedarbą lėmė nekilnojamojo turto ir finansų 

rinkos burbulas, paveikęs šalies ūkio plėtrą, bankrutavusios statybų, gamybos, didmeninės mažmeninės 

prekybos ir finansų įmonės. Jaunimo įsidarbinimą ribojo darbo patirties stoka, aukštas profesinis 

pasirengimas, profesinio pasirengimo neatitikimas darbo reikalavimams, nepasirengimo darbo rinkai. 

2009–2011 m. jaunimo darbo jėgos aktyvumo lygis mažėjo dėl didėjančio jaunų bedarbių 

skaičiaus. Nuo 2011 m. jaunimo darbo jėgos aktyvumo lygis pradėjo didėti, jo didėjimą lėmė 2011 – 2013 

m. sumažėjęs jaunimo bedarbių skaičius ir išaugęs užimtumas.  

Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausios aukšto jaunimo nedarbo lygio priežastys yra: jaunų 

bedarbių nepakankamas pasirengimas konkuruoti darbo rinkoje (t.y. per 46 proc. jaunuolių iki 29 m. 
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amžiaus kas trečias - anksčiau nėra dirbęs; 16-24 m. amžiaus bedarbių nepasirengusių dalis dar didesnė: 

53,6 proc. neturi profesinio pasirengimo, per 40 proc. – darbo patirties).  

Atlikus jaunimo nedarbo situacijos analizę galima pateikti tokias jaunimo nedarbo mažinimo 

perspektyvas, kaip  siekiant padėti jaunimui kuo greičiau susirasti darbą arba užtikrinti tolesnio 

išsilavinimo galimybes, naudotis Darbo biržos teikiamomis Jaunimo garantijų iniciatyvomis ir ADRP 

priemonėmis. Tai garantuotų ne tik didesnį jaunų žmonių užimtumą, aktyvumą, mažesnį bedarbių skaičių, 

nedarbo lygį jų tarpe, bet ir gerintų šalies ekonominę – socialinę gerovę. 
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YOUTH UNEMPLOYMENT SITUATION ANALYSIS AND PERSPECTIVES 

 

Summary 

 

Despite the fact, that the youth unemployment rate in EU is sufficiently higher than the average 

unemployment rate for the total EU working force (nearly as twice as high i.e.  21%); and that it has reached up to 

an average of 23% (in some EU countries up to 58%) in year 2013. Taking that into consideration, there is a double 

as high risk for a young people to stay unemployed as for the elder more experienced working force.   Even though, 

there is still a very high lack of focus on youth integration process to a labour market in Lithuania.  

 This research study based on the theoretical aspects has disclosed the concept of youth unemployment, as 

well as the main determinants of the youth unemployment. It presents the analysis of the youth unemployment´s 

situation in 2006-2013 in Lithuania. 

The empirical part of this article points out the retrospective analysis about the Lithuanian youth 

unemployment situation based on the data presented by Lithuanian Department of Statistics and the European 

Statistics Agency. The quantitative data was analyzed in absolute terms and relative terms as well as in calculated in 

percentage increase / decrease.  The situational analysis of youth unemployment outlook was based on Lithuanian 

labor exchange data and expert opinion. The research study applies the generalization analysis and logical analysis. 

After our comparative analysis of the scientific field literature it can be stated, that the youth unemployment 

issues can be described as a lack of effective education, professional training, social security, labour market and 

economic policies. 

Youth unemployment situation analysis showed, that the greatest reduction in the number of young 

unemployed people in Lithuania have decreased in 2011, this due to the need for young people to leave their 

homeland in search for a better living conditions and higher academic achievement.  

In 2010 the youth unemployment rate in Lithuania reached the peak rate:  35,7 percent. Rapid growth of 

unemployment was the result of a real estate bubbles and the overrated financial markets. Such factors in their turn 

affected the country's economic development: construction manufacturing sector, wholesale, retail trade and banking 

sector. Youth employment rate grew even more because of limited or lack of: work experience, high professional 

preparation, training non-compliance with the requirements from labour market. 

It can be argued that the most important causes of high youth unemployment rate are: inadequate preparation 

of young unemployed people to compete in the labor market (i.e. over 46% young people under age of 29 years; 

every third - has never worked before. There is even more serious situation for youth of age between 16-24 years. 

This group stands for: 53,6%% with no professional training over 40% lack of working experience). 

http://www.ldb.lt/jaunimui/naudinga/Puslapiai/jaunimo_politika.aspx
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/180/articles/1396/public/24.pdf
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In conclusion, our study shows that youth unemployment situation can be improved by helping young people 

to find work or/and encouragement for further education opportunities. Further, by applying Youth Guarantee 

initiative in collaboration with Lithuanian Labour Exchange and EURES experience exchange. This would guarantee 

not only that the young people active participated in work search process; it will reduce the number of unemployed 

and also will improve the country's economic - social welfare and EU in total.  

Keywords: youth unemployment, youth employment, youth unemployment causes. 
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ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS TURIZMO SEKTORIUJE 

 
Kristina Mejerytė-Narkevičienė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 
Anotacija. Šiuolaikinėse sėkmingai besivystančiose organizacijose vis daugiau dėmesio yra skiriama 

žmogiškajam veiksniui. Turizmo sektoriui ypatingai, kaip paslaugas teikiančiam sektoriui yra labai svarbu turėti 

konkurencinį pranašumą prieš kitas organizacijas. Tokio tipo organizacijose, teikiant paslaugas kuomet yra pastovus 

kontaktas su klientais labai svarbu konkurencinį pranašumą turėti per organizacijos žmogiškuosius išteklius. Tam, 

kad šie ištekliai būtų efektyvūs organizacijoje būtinas jų nuolatinis ugdymas. Straipsnyje pateikiami mokymo 

metodai, kurių pagalba galima efektyviau, tikslingiau ir greičiau pasiekti organizacijos tikslų sistemingai ugdant 

žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu pagrindinė Lietuvos turizmo sektoriaus organizacijų problema yra ta, kad 

darbuotojų ugdymo sistemos nėra labiau orientuojamos į ateities perspektyvas, čia vyraujančios tradicinės 

kvalifikacijos kėlimo sistemos dažnai būna neefektyvios. Remiantis šiuo tyrimu paaiškėjo, kad vis dar plačiai 

naudojami ir labiausiai priimtini patiems žmogiškiesiems ištekliams tradiciniai mokymo metodai, tačiau pastebimas 

poreikis jau ir inovatyviems metodams.  

 Pagrindiniai žodžiai: žmogiškieji ištekliai, ugdymas, mokymo metodai, tradiciniai mokymo metodai, 

inovatyvūs mokymo metodai, mokymasis darbo vietoje. 

 
Įvadas 

Šiuolaikinėse moderniose ir dinamiškai besivystančiose organizacijose žmogiškųjų išteklių 

išsivystymo lygis tampa esminiu jų konkurencingumą lemiančiu veiksniu. Vis daugiau darbdavių 

suvokia, kad vadovų ir darbuotojų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai didina organizacijos veiklos efektyvumą 

(Petkevičiūtė, 2007). Toks požiūris ypač svarbus turizmo paslaugas teikiančioms organizacijoms, kurių 

darbuotojus vartotojai neretai sutapatina ne tik su pačia organizacija, bet ir su teikiama paslauga. Yra 

priimta, kad organizacijos gali susikurti savo konkurencinį pranašumą, efektyviai valdydamos 

žmogiškuosius išteklius. Efektyviai valdant žmogiškuosius išteklius, pritraukiant ir išlaikant aukštos 

kvalifikacijos ir gerai motyvuotus darbuotojus, kuriami dideli organizacijos pajėgumai. Tam, kad 

paslaugų sferoje organizacija pasiektų aukštą paslaugų kokybę, turėtų mažą rotaciją tarp organizacijos 

darbuotojų, bei sparčiai įgyvendintų organizacijos strategiją, žmogiškieji ištekliai turi būti tinkamai 

ugdomi, taip pat sudaromos tam tinkamos sąlygos.  Atsiranda būtinybė tirti žmogiškųjų išteklių žinių lygį 

tam, kad nustatyti poreikį ugdymui, ugdymo planų sudarymui ir įgyvendinimui, bei tinkamų mokymo 

metodų parinkimui. 

Turizmo paslaugų sektoriuje yra gana plačiai mokslininkų analizuojamas žmogiškųjų išteklių 

valdymas, tačiau jų ugdymas kaip vienas iš žmogiškųjų išteklių valdymo elementų nėra taip palčiai 

tyrinėtas. Įvairius mokymo metodus analizavę ir aprašę autoriai A. Sakalas (2003), I. Bakanauskienė 

(2008), A. Baležentis (2008), G. Dessler (2001), E. Downey (2008), K. Kane ir kt. (2010), J. Clifford, S. 

Thorpe (2007), C. Shepherd (2011) ir E. Valkanos, I. Fragoulis (2007) labiau akcentavo jų privalumus ir 

trūkumus, bet ne jų pritaikymo galimybes konkrečios srities organizacijoms. Tyrimo problema yra ta, 

kad turizmo sektoriui, kaip ir bet kokiam kitam paslaugas teikiančiam sektoriui, labai būdinga 

konkurencija, todėl labai svarbu išanalizuoti kaip yra ugdomi organizacijos žmogiškieji ištekliai. Šiame 

sektoriuje jie tampa svarbiu organizacijos konkurencinio pranašumo veiksniu, o anot tyrėjo M. Peters 

(2005) viena iš didžiausių turizmo organizacijų vadovų užduočių yra kaip tik tinkamas ir efektyvus 

žmogiškųjų išteklių ugdymas, tobulinimas ir vystymas.  

Tyrimo tikslas: nustatyti turizmo sektoriuje žmogiškųjų išteklių ugdyme taikomus  mokymo 

metodus.  

Tyrimo objektas: ugdyme taikomi mokymo metodai. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti žmogiškųjų išteklių ugdymą per tradicinius ir inovatyvius mokymo metodus. 

2. Nustatyti tradicinių ir inovatyvių mokymo metodų taikymą ugdant žmogiškuosius išteklius 

turizmo sektoriuje. 

Tyrimo metodai: tyrimo duomenų rinkimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir anketinė 

apklausa raštu. Tyrimo duomenys apdoroti taikant statistinę duomenų analizę. 
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 Žmogiškųjų išteklių ugdymas tradiciniais ir inovatyviais mokymo metodais turizmo 

sektoriuje 

Šiandieninei paslaugų sferai būdinga stiprėjanti konkurencija, todėl paslaugas teikiančios 

organizacijos personalo profesionalumas tampa svarbiu konkurencinio pranašumo veiksniu. Turizmo 

sektoriuje kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai tampa konkurenciniu pranašumu prieš tokias pat paslaugas 

teikiančias kitas organizacijas. Darbuotojai gilindami savo žinias ir tobulindami įgūdžius, mokydamiesi, 

turi realių galimybių padėti organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų ir išlikti 

konkurencingi. Be to, paspartėjusi mokslinė techninė pažanga suformuoja naują mokslo supratimą, 

paspartina techniškų prekių gamybą ar paslaugų plitimą. Formuojasi naujas žinių ir naujovių gamybos 

modelis, jungiantis aukščiausio lygio specializavimą ir tarpdisciplininį vienijimą. Tokios sąlygos kelia 

ypatingus darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus. Turizmo sektoriui priklausančios organizacijos 

norėdamos konkurentams parodyti savo pranašumą, privalo koncentruotis į žmogiškųjų išteklių ugdymo 

galimybes, nes tik nuolat besimokančios organizacijos ir individai geba orientuotis į naujus reikalavimus. 

Anot T. Baum ir D. Nickson (1998), šis sektorius yra ypatingai įdomus dėl savo nuolat besikeičiančių 

sąlygų kaip kultūros, geografinės padėties, paslaugų įvairovės, verslo tikslų, klientų lūkesčių ir kt. Todėl 

žmogiškųjų išteklių ugdymas organizacijoje yra skirtas tam, kad jie pasiektų aukščiausius rezultatus 

darbinėje veikloje. Kai žmonės sugeba pasinaudoti savo talentu, jie atneša daugiau naudos įmonei ir savo 

darbo komandai. Taigi pasidaro aišku, kad būtina vystymosi sąlyga yra pastovus jų ugdymas.  

Svarbu pastebėti, jog žmogiškųjų išteklių ugdymas yra nuolatos vykstantis, asmenybės pokyčius 

skatinantis procesas turintis ryšį su ateitimi. Remdamiesi V. Baršauskiene (2006), žmogiškųjų išteklių 

ugdymą galime atskirti į tris lygmenis: individualų, komandos ir organizacijos. Šiame straipsnyje yra 

orientuojamasi į individualų lygmenį, darbuotojų ir vadovų ugdymą. Kalbant apie organizacijos 

žmogiškųjų išteklių ugdymo veiklas, turima galvoje kryptingą organizacijos darbuotojų ugdymą, kurio 

pagrindinis iniciatorius yra pati organizacija. Šia veikla ne tik siekiama išmokyti darbuotoją geriau atlikti 

savo darbą, bei būti nuolat motyvuotam. Esminis žmogiškųjų išteklių ugdymo dedamųjų skirtumas – 

siejimas su darbuotojo atliekamu darbu/einamomis pareigomis organizacijoje (Bakanauskienė, 2008). 

Taigi, anot A. Stankevičienės ir L. Lobanovos (2006) personalo ugdymo tikslas yra organizacijos 

žmogiškųjų išteklių tobulinimas ir parengimas dirbti šiuolaikinėmis ekonominių santykių transformacijos 

sąlygomis, o rezultatas – pokyčiai, kurie realizuojami atliekant konkrečius darbus bei pasikeitimus 

darbuotojų nuostatuose. 

Didelės ar net vidutinio dydžio turizmo sektoriui priklausančios organizacijos pajėgios sukurti 

individualią žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemą, o smulkios ir vidutinės įmonės neišvengiamai 

naudojasi išorinės sistemos paslaugomis. Žinoma, ugdymo strategija labai priklauso nuo pačios 

organizacijos požiūrio į jį, finansinių išteklių, darbuotojų profesinio pasiruošimo lygio, bei pasirinktų 

mokymo metodų.  Pasak T. Baum (1995) turizmo paslaugas teikiančios organizacijos vadovai turi labai 

gerai apsvarstyti kaip ir kiek jie investuos į savo organizacijos žmogiškuosius išteklius. Norint šioje 

rinkoje išlikti konkurencingu jis turi suprasti, kad didžioji dalis verslo sėkmės priklausys nuo: kokybiško 

gerai parengto personalo, kuris turi tiesioginį kontaktą su klientais; žmogiškųjų išteklių motyvavimo ir 

išlaikymo organizacijoje; žmogiškųjų išteklių ugdymo, kuris reikalaus nuolat papildomų investicijų. Tai 

tik parodo, koks svarbus yra žmogiškųjų išteklių ugdymas, o tinkamas ugdymui parinktų metodų 

taikymas gali organizacijoje pasitarnauti sėkmingam darbuotojų motyvavimui ir jų išlaikymui joje.  

Ugdymo procese metodai yra ugdytojo ir ugdytinių sąveikos būdai. Metodą, kaip būdą tikslui 

pasiekti, apibrėžia ir L. Jovaiša (1998): „visais atvejais naudojamasi įvairiomis priemonėmis ir veiksmais 

pasirinktam tikslui pasiekti. Iš čia ir metodo struktūra: 1) tikslas; 2) priemonės tikslui realizuoti; 3) 

veiksmų būdai“. Mokymo metodą edukologas S. Šalkauskis (1991) įvardina kaip racionalų, nuoseklų ir 

visuotinai reikšmingą mokomojo veikimo būdą, nukreiptą į mokymo tikslą, suderintą tiek su mokinio 

prigimtimi, tiek su mokomojo dalyko ypatybėmis. „Gerai suprastas metodas sykiu yra ir visuotinai 

reikšmingas, ir individualinis. Jis yra visuotinai reikšmingas, nes galioja visur, kur susidaro reikiamos 

sąlygos, ir yra individualinis, nes taikomas prie konkrečių aplinkybių“. Taigi, trumpai tariant mokymo 

metodai yra priemonė, kuri naudojama mokinių (šiuo atveju – žmogiškųjų išteklių) ugdymo procese.  

Kaip pastebi A. Stankevičienė ir L. Lobanova (2006) šiuolaikinėse žmogiškųjų išteklių vadybos 

teorijose bei žinių vadybos koncepcijose išskiriamos dvi pagrindinės žmogiškųjų išteklių ugdymo ir 

mokymo(si) metodų raidos tendencijos: 

1. Metodų tendencija, kai nuo tradicinių paskaitinių metodų pereinama prie šiuolaikiškų grupinių 

metodų, paremtų klausytojų įtraukimu į tiesioginį sprendimo paieškos metodą ir sprendžiamų 

problemų priartinimu prie praktikos; 
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2. Savarankiško ir neformalaus mokymosi tendencija, kai pasirinkus tinkamus savarankiško ir 

neformalaus mokymosi metodus, kiekvienas darbuotojas gali tobulinti kvalifikaciją ir lavinti savo 

kompetencijas, pasirinkdamas jam patogų būdą, metodus ir laiką bei lėšų investavimo būdą.  

Pastebėtina yra tai, kad dėl kūrybinės mokslinio mąstymo bei praktinės veiklos prigimties 

išsiplėtojo metodų įvairovė. Nelengva sukurti vieningą metodų teoriją, kuri sujungtų visus esančius 

veiklos būdus. Nėra visuotinai priimtinos, moksliškai nepriekaištingos mokymo metodų klasifikacijos, 

todėl mokytojui ar besimokančiajam reikia pačiam pasirinkti iš siūlomų klasifikavimo variantų 

atitinkamai pagal norimą gauti rezultatą. Bet kuris iš metodų atliks savo funkciją tik panaudotas jam 

tinkamoje situacijoje, atsižvelgiant į ugdymo tikslus. M. Barkauskaitė ir V. Gudžinskienė (2007) siūlo 

kiekvienam prieš parenkant metodus užduoti sau klausimus: ar metodas neprieštarauja laukiamam 

rezultatui, ar jis atitinka žinias, įgūdžius ar požiūrį į mokymąsi, gal jis tinka įvairialypiam mokymuisi, ar 

jis reikalauja daugiau (mažiau) ankstesnių žinių, įgūdžių ar požiūrių negu dalyviai turi dabar. Mokymo 

metodai turi būti parenkami tikslingai ir prasmingai, t. y. kiekvienam besimokančiajam įgytos žinios bei 

patirtis turi būti asmeniškai prasmingi, susieti su realiu gyvenimo ir darbinės veiklos kontekstu. Tik tokios 

sąlygos garantuos žmogiškųjų išteklių ugdymo proceso kokybę.  

Kadangi mokymo metodų yra daug ir įvairių, jie gali būti skirstomi įvairiais pagrindais. Tačiau 

kiekviename laikmetyje egzistuoja metodai, kuriuos galima skirstyti į dvi grupes, tradicinius ir 

inovatyvius. 

Kaip pastebima, tradiciniai, visiems gerai žinomi metodai, yra pateikti mokytojo, instruktoriaus ar 

pagalbininko, kurių tikslas yra sudaryti sąlygas grupei pasiekti iš anksto numatytų tikslų ar mokymosi 

pasiekimų. Šių metodų dėka greitai ir pastebimai yra priimama daug sprendimų, todėl jie yra populiarūs 

tiek organizacijose tiek tarp individualių žmonių. J. Clifford ir S. Thorpe (2007) pastebėjimu, kita šių 

metodų pusė yra ta, jog didesnis dėmesys yra skiriamas grupei, o ne individualiam asmeniui, todėl ne 

visuomet yra įvykdomi individualūs reikalavimai. Taip pat dauguma šių metodų nėra naudojami darbo 

vietoje, tad nėra galimybės diena iš dienos dirbti, ir kartais dalyviams yra sunku pritaikyti savo mokymosi 

žinias darbe, ypač jei jų tiesioginis vadovas nėra informuotas apie įgūdžius, žinias ir elgseną, kurios jie 

buvo mokomi. Apibendrinant mokslininkų (Rajeckas, 1997; Dessler, 2001; Clifford ir Thorpe, 2007; 

Jovaiša, 2001; Barkauskaitė ir Gudžinskienė, 2007;  Bakanauskienė, 2008) išsakytas mintis apie metodus, 

jų privalumus ir trūkumus, pagal savo pobūdį šie mokymo metodai gali būti priskiriami prie tradicinių 

mokymo metodų: specialios paskirties mokymas, universitetų programos, elgsenos modeliavimas, 

treniravimas, paskaita, demonstravimas, konferencijos, diskusija, imitacija, stažuotės, ekskursijos ir kt. 

Šiuolaikinėmis sparčių dinamiškų pokyčių sąlygomis reikalavimai žmogiškųjų išteklių  

kvalifikacijai nuolat didėja ir sparčiai kinta, todėl atsiranda poreikis inovacijoms jų ugdyme, kurios gali 

pasireikšti inovatyvių mokymo metodų taikymu. Neretai literatūroje aptinkame inovatyvių metodų 

sutapatinimą su aktyvaus mokymo(si) metodais, kuriais vadinami įvairūs grupinio darbo būdai, kuriais 

remiantis mokymosi dalyvis aktyviai įtraukiamas į diskusijas, svarstymus, dalijimąsi patirtimi 

(Barkauskaitė ir Gudžinskienė, 2007). Tačiau inovatyvūs metodai gali būt priskirti ir pasyvaus 

mokymo(si) metodams, kuriuose kaip apibūdina M. Barkauskaitė ir V. Gudžinskienė (2007) mokymosi 

dalyviai įgyja žinių, tačiau patys procese dalyvauja tik kaip informacijos gavėjai. Pakeitus mokymosi 

metodus, organizacijos gali tapti vieta, kur būtų lygiuojamasi į aukščiausio lygio asmeninį vystymąsi ir 

darbo efektyvumą (Mathis, 2010). Pagal savo pobūdį mokslininkai (Rutkauskienė, 2003; Aušra, 2005; 

Bell, 2007; Teresevičienė ir Gedvilienė, 2003; Balvočiūtė ir Skunčikienė, 2007; Bakanauskienė, 2008; 

Dessler, 2001; Balčiūnienė, 2008; Downey, 2008; Baležentis, 2008; Kane ir kt., 2010; Choy, 2011) 

metodus tokius kaip projektų metodas, imituojamieji žaidimai, mokymasis kokybės būreliuose, dualusis 

(dvilypis) vadybos seminaras, darbo rotacija, mokomosios pareigybės, suplanuotos darbinės veiklos, 

praktinės stažuotės, koučingas, E. mokymas, mokymasis naudojant elektroninės bibliotekos tinklus, 

nuotolinis mokymas ir kt. priskiria prie naujoviškų inovatyvių mokymų metodų. Šių mokymo(si) metodų 

taikymas ugdymo procese tai pat leidžia ugdyti aukštesnio lygio žmogiškųjų išteklių mąstymo gebėjimus, 

o informacinių technologijų taikymas mokymo procesuose vis labiau išstumia įprastines metodikas, 

sudaro sąlygas diegti modernesnius metodus.  

Anot A. Baleženčio (2008), tradiciniai mokymo metodai tampa nebetinkami žmogiškųjų išteklių 

gebėjimams, kurie jiems reikalingi, tobulinti. Taigi, informacinių technologijų pažanga nulėmė 

inovatyviųjų mokymo metodų atsiradimą ir jų formų plėtrą. Tik vis dėlto reikėtų pastebėti, jog tradicinių 

mokymo metodų taikymas ugdant žmogiškuosius išteklius gali būti efektyvus, jeigu jis bus pasirinktas 

labai tikslingai ir bus pritaikytas konkrečių gebėjimų ugdymui, siekiant tam tikrų tikslų. 

Apibendrinant tradicinius ir inovatyvius metodus pastebime, kad mokymo metodų įvairovė gana 

plati, todėl turizmo sektoriui priklausantiems organizacijų vadovams, bei darbuotojams tikrai yra iš ko 
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rinktis. Vieni metodai yra orientuoti į eilinių darbuotojų tobulinimą, kiti daugiau skirti vadovaujančias 

pareigas užimantiems asmenims, o visus metodus galima išskirstyti į taikomus darbo ir ne darbo vietoje 

(žr. 1 pav.).  

 
 

1 pav. Žmogiškųjų išteklių mokymo(si) metodų klasifikacija (sudaryta autorės, 2015) 

 

Anot G. Dessler (2001), sudarant tobulinimo programas metodams tiesiog darbo vietoje teikiama 

pirmenybė, nes labiau tikėtina, kad šis mokymas yra taikytas daugiau individui, labiau susijęs su darbu ir 

patogesnis nei mokymas ne darbo vietoje. Tačiau svarbiausias šių mokymo darbo vietoje metodų 

trūkumas yra tas, kad jie dažnai trukdo darbui (Robins, 2003). Metodai ne darbo vietoje atitraukia 

individus nuo darbo vietos stresų ir reikalaujamo elgesio, ir taip suteikia jiems galimybę susitelkti tik į 

mokymąsi. Be to, jie teikia galimybę susitikti su žmonėmis iš kitų skyrių ar organizacijų. Taigi 

darbuotojai supažindinami su naudingomis naujomis idėjomis ir patirtimi, bendrauja su žmonėmis, ryšiai 

su kuriais vėliau bus naudingi (Stoner ir kt., 1999). Tačiau, kaip pastebi S. Manikutty (2005), susidūrus su 

tomis mokymo programomis, kur bandomos įvairios elgesio modifikacijos atsiranda ribotumas, ypač kai 

programos yra pateikiamos klasikiniu būdu, įtraukiant paskaitas, atvejo analizę, imitavimo pratimus ir kt. 

Pagrindinė šių programų ribotumo priežastis ta, kad trunka mažai laiko ir analizuoja įvairių mokslininkų 

idėjas. Rezultate toks mokymas neduoda ilgai trunkančio efekto. 

Šiuo metu pagrindinė Lietuvos turizmo sektoriaus organizacijų problema yra ta, kad darbuotojų 

ugdymo sistemos nėra labiau orientuojamos į ateities perspektyvas, čia vyraujančios tradicinės 

kvalifikacijos kėlimo sistemos dažnai būna neefektyvios. Deja, vis dar plačiai taikomi tradiciniai mokymo 

metodai – paskaita, seminarai ir netaikomi labai efektyvūs ir nauji – valdymo praktikos studijavimo, 

kūrybiškumo, įgūdžių ugdymo aktyvūs ir kiti metodai (Adamonienė, 2009). Einant į žinių visuomenę, 

žmonės mokosi įvairiais metodais ir kuo toliau tuo daugiau atsiranda savaiminiu mokymusi įgytos žinios, 

taikant kiekvienam asmeniškai skirtingus mokymosi metodus į ką labiausiai turėtų orientuotis turizmo 

paslaugas teikiančios organizacijos, dėl savo sąlyginai mažo organizacijos dydžio. Pertvarkos mokymesi 

nėra nepriklausomas veiksmas, tai yra tarpusavio santykiai, pagrįsti pasitikėjimu (Baumgartner, 2001). 

Todėl yra labai svarbu protingai parinkti mokymo metodus taikomus darbo vietoje ar už jo ribų, bei 

skatinti organizacijos žmogiškuosius išteklius jais naudotis. 
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Tyrimo metodika ir organizavimas 

Siekiant nustatyti žmogiškųjų išteklių ugdyme taikomus tradicinius ir inovatyvius mokymo 

metodus turizmo sektoriuje buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti Kauno regiono 

turizmo informacijos centrų vadovai ir darbuotojai. Kiekybinis tyrimas buvo vykdomas etapais nuo 2014 

m. spalio 4 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. (atlikta mokslinės literatūros analizė, parengtas tyrimo 

instrumentas, atrinkti turizmo informacijos centrų vadovai ir darbuotojai, vykdyta organizacijų tiriamųjų 

apklausa raštu, atlikta duomenų analizė ir rezultatų apibendrinimas). Tyrimui pasirinkti metodai: apklausa 

raštu, aprašomoji statistinė duomenų analizė. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo parengtas tyrimo instrumentas sudarytas iš 11 klausimų, 

kurie suformuluoti pagal kategorijas: ugdymo nauda, tradiciniai ir inovatyvūs mokymo metodai. Tyrimo 

instrumentas skirtas turizmo informacijos centrų vadovams ir darbuotojams. Klausimynai buvo platinami 

kontaktuojant tiesiogiai su organizacijų vadovais ir darbuotojais, kurie anketas užpildydavo iš karto. Prieš 

pradedant pildyti anketą visi tiriamieji buvo supažindinti su tyrimo tema, tikslu bei informuoti apie 

anketos anonimiškumą. 

Tyrimui savanoriškumo principu buvo pasirinkti dviejų turizmo informacijos centrų (TIC) 

vykdančių savo veiklą Kauno regione turizmo specialistai (vadovai ir darbuotojai). Tyrime buvo apklausti 

10 respondentų, iš viso per abu TIC‘us dirbančiųjų yra 13, kurie dirba vadovais ir turizmo specialistais ir 

turi tiesioginį kontaktą su klientais. Apklausus respondentus paaiškėjo, kad anketinėje apklausoje 

dalyvavo turizmo specialistai iki 25 metų amžiaus – 50%, kita dalis respondentų (40%) buvo nuo 26 metų 

iki 35 metų amžiaus, 10% vyresni nei 35 metai. Pusė (50 proc.) visų respondentų pažymėjo, kad turėjo 

nuo 1 iki 5 metų darbo stažą. Likusieji respondentai teigė turintys nuo 5 iki 10 metų (30 proc.),  o iki 1 

metų darbo stažą turėjo tik 20 proc. visų respondentų. Taip pat išsiaiškinta TIC‘uose dirbančiųjų 

darbuotojų užimamų pareigų įvairovė. Rezultatai rodo, kad dauguma darbuotojų tirtuose TIC‘uose dirba 

turizmo informacijos vadybininkais (70%), specialistais turizmui (vadovais) (20%)  ir 10% turizmo 

administratoriais. Visi jie yra savo srities specialistai, turintys tiesioginį kontaktą su klientais ir turintys 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Tyrimo instrumentų pagalba gautiems duomenims, apie turizmo informacijos centruose 

žmogiškiesiems ištekliams sudaromas ugdymo galimybes taikant tradicinius ir inovatyvius mokymo 

metodus, analizuoti buvo taikoma statistinė duomenų analizė.   

 

Tyrimo rezultatai ir jų analizė 

Siekiant nustatyti žmogiškųjų išteklių ugdymo galimybes turizmo sektoriuje buvo siekiama  

išsiaiškinti kaip dažnai darbuotojai dirbantys TIC‘uose yra ugdomi, kokiu būdu gauna informaciją apie 

galimybes mokytis ir kiek jie gali planuoti savo ugdymąsi. 

Respondentams buvo išvardinti būdai, kuriais gali būti organizuojamas darbuotojų ugdymas (žr. 2 

pav.), norint sužinoti ar TIC‘uose šis procesas vyksta ir kaip tai vyksta. Net 90% visų apklaustųjų tvirtino, 

kad jų organizacija reguliariai organizuoja paskaitas, seminarus bei diskusijas, 50% tvirtino, jog yra 

orientuojami mokytis savarankiškai, 30% respondentų teigė, kad jiems organizuojamos konferencijos už 

organizacijos ribų ir 20% tiriamųjų pasirinko variantą „kita“ įrašydami, kad jiems sudaroma galimybė 

studijuoti universitetuose. Gauti rezultatai rodo, kad Kauno regiono TIC‘uose vyksta specialistų ugdymas 

dažniausiai taikant tradicinius mokymo metodus, kurie padeda greitai ir pastebimai priimti daug 

sprendimų, tačiau dauguma iš jų yra skirti ne visada individualiam, o grupiniam mokymui, bei vyksta ne 

darbo vietoje, tad nėra galimybės diena iš dienos dirbti, ir kartais dalyviams yra sunku pritaikyti savo 

mokymosi žinias darbe. Tačiau G. Nagarjuna ir T. Kallarakal (2014) ir A. Lertwannawit ir kt. (2009) 

tyrimų duomenys rodo, kad turizmo srityje yra svarbiausi asmeniniai bei socialiniai ir bendravimo 

gebėjimai, kadangi turizmo paslauga ypač priklauso nuo ją teikiančių asmenų svetingumo, draugiškumo, 

empatijos klientams. Tokiu būdu reiktų tradicinius mokymo metodus taikyti vystant šią grupę gebėjimų. 

Pažangu yra tai, kad pusė visų tyrime dalyvavusių turizmo specialistų yra orientuojami mokytis 

savarankiškai, kas yra ypač svarbu šiuolaikinėms organizacijoms, nes tai pirmas žingsnelis mokymosi 

visą gyvenimą link. Žinoma, įdiegti nuotolinio mokymo sistemą tokiose nedidelėse organizacijose, kaip 

TIC‘ai šiai dienai yra per brangu, tačiau galima pritaikyti pigesnius inovatyvius mokymo metodus, kurių 

dėka pasiekiama efektyvesnių rezultatų. Mažai organizuojamos konferencijos ir seminarai už 

organizacijos ribų rodo, kad šis metodas nėra pilnai tinkamas tiriamoms organizacijoms, nes jos turi per 

mažai darbuotojų, kad  juos būtų galima kas kart išleisti. Taip pat šių galimybių pasirinkimą apriboja ir 

mažų organizacijų biudžeto galimybės.  
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2 pav. TIC‘uose naudojami ugdymo būdai 

 

Apklausiant tiriamuosius buvo svarbu išsiaiškinti kokias galimybes organizacijoje darbuotojai turi 

planuodami savo mokymąsi. Net 70% tiriamųjų pasirinko, jog tik dalį kursų ar seminarų gali pasirinkti 

patys ir 30% respondentų teigė, kad gali patys laisvai pasirinkti bet kokį mokymo ar kvalifikacijos 

tobulinimo kursą. Galime manyti, kad TIC‘uose dominuoja suvaržytas mokymo bei kvalifikacijos 

tobulinimo kursų pasirinkimas, kas gali reikšti du dalykus: kad darbdaviai yra suinteresuoti tai daryti 

primygtinai reikalaudami, nes darbuotojai yra mažai motyvuoti tai daryti patys, galvodami kad jiems 

pakanka žinių ir gebėjimų arba dėl organizacijos finansinių sunkumų yra ribojama pasirinkimo laisvė. 

Esant tokiai situacijai respondentai negauna visos reikalingos informacijos darbinei veiklai, taip pat šiuo 

atžvilgiu yra ribojamas ir jų asmeninis tobulėjimas. Kad išvengti tokių nesklandumų svarbu turizmo 

specialistus skatinti siekti žinių ir nuolat tobulėti naudojant patogesnius ir pigesnius mokymo metodus (e. 

mokymas). Suteikus pilną ugdymo pasirinkimo laisvę darbuotojui atsiranda galimybė, kad tapęs šioje 

srityje konkurencingu jis pakeis organizaciją ir visą suinvestuotą organizacijos konkurencinį pranašumą 

jis išsineš su savimi. Tai organizacijai, o ypatingai tokio tipo organizacijoms kuriose žmogiškieji ištekliai 

ir yra konkurencinis pranašumas, reikš konkurencinio pranašumo praradimą prieš kitas organizacijas. 

Tiriant TIC‘ų darbuotojų ugdymo galimybes buvo reikšminga išsiaiškinti kokiais būdais juos 

pasiekia informacija apie planuojamus ar vykstančius mokymus. Iš apklaustųjų atsakymų paaiškėjo, kad 

dažniausiai informacija paskelbiama susirinkimo metu (90%), arba gaunama elektroniniu paštu (50%), 

kito varianto nepasirinko niekas. Įvertinant tai, kad informacijos platinimas internetiniu tinklu ir 

pranešimais susirinkimo metu yra patys patogiausi ir efektyviausi būdai, reikėtų ir toliau, bei dažniau jais 

pasinaudoti. Apklausiant respondentus apie ugdymo planavimą paaiškėjo, kad TIC’uose 60% apklaustųjų 

dalyvauja mokymuose daugiau nei du kartus metuose, 20% teigė, kad mokymai vyksta tik kartą metuose, 

kita dalis (20%) pažymėjo, kad mokymai organizuojami tik iškilus neaiškumams. Įvertinant tai, kad šis 

procesas TIC‘uose yra kartotinis, galime daryti prielaidą, kad darbuotojų ugdymas šiose organizacijose 

yra planuojamas. Tam, kad pasiekti geresnių organizacijos veiklos rezultatų reikėtų dažniau organizuoti 

žmogiškųjų išteklių mokymus, ar sudaryti sąlygas ir inicijuoti tai daryti savarankiškai patiems planuojant.  

Norint geriau suvokti ugdymo naudą buvo analizuojama, kaip organizacijos ugdymo turinys 

atitinka darbuotojų asmeninius tikslus.  Iš gautų rezultatų  buvo pastebėta, kad 50% visų apklaustųjų 

ugdymo turinys ir jų keliami tikslai kartais sutapdavo, kad ugdymo turinys ir darbuotojo ugdymosi tikslai 

nesutampa tvirtino 30%, o likusieji (20%), teigė jog ugdymo turinys ir jų keliami tikslai visada sutapdavo. 

Toks rezultatų vertinimas yra labai svarbus formuojant ugdymo programas pačiose organizacijose, bei 

pačiam ugdymo sistemos efektyvumui. Remiantis tyrimo duomenimis turizmo specialistų ir organizacijos 

tikslai didžiąja dalimi sutampa tik kartais, todėl ugdymas kartais gali būti neefektyvus tiek darbuotojui, 

tiek organizacijai. TIC‘ų vadovai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad darbuotojai turi būti motyvuojami siekti 

bendrų organizacijos tikslų, žinoma nepamirštant ir asmeninių, nes tik tada jų ugdymas atneš didžiausią 

naudą ir darbuotojui, ir pačiai organizacijai. 

Vertinant darbuotojams teikiamą ugdymo naudą per mokymus, buvo apskaičiuojami teiginių 

vidurkiai pagal pateiktą 5 balų Likerto skalę (žr. 3 pav.). Didžioji dauguma respondentų (4,1) sutiko, jog 

mokymai didina motyvaciją geriau dirbti, buvo naudingi jiems kaip specialistams (4,0), vykdomi 

mokymai didino jų bendrąjį išprusimą (3,9), o mokymų metu buvo taip pat kreiptinas dėmesys į jų 

asmenines žmogaus savybes ir gebėjimus (3,8). Iš dalies respondentai paneigė, kad mokymuose 

sudaromos galimybės praktiškai pritaikyti tai, ką išmoko teoriškai (2,7), taip pat nepritarė ir tam, kad 

mokė dirbti komandoje (2,4) bei naudotis naujausiomis technologijomis (2,2). Vertinant šiuos rezultatus 

galima teigti, kad TIC‘uose dirbantiems respondentams yra svarbi ugdymo teikiama nauda per įvairius 
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mokymus, jų motyvacijai kelti ar asmeninėm savybėm bei gebėjimams tobulinti. Tačiau paaiškėja ir 

praktinės naudos trūkumas, kadangi mokymuose daugiau akcentuojami bendri teoriniai dalykai.  

 

 
 

 3 pav. Darbuotojams teikiama ugdymo nauda per mokymus 

 

Norint pašalinti šį trūkumą, TIC‘ų vadovams reiktų atkreipti dėmesį parenkant savo darbuotojams 

mokymo metodus. Tikslingas mokymo metodų parinkimas leidžiantis teorines žinias derinti su praktika, 

leis organizacijai greičiau pasiekti organizacijos siekiamų tikslų. Planuojant žmogiškųjų išteklių ugdymą 

ir juos ugdant organizacijos vadovas parenka mokymo metodus, kurie leidžia efektyviau pasiekti 

numatytų ugdymo rezultatų. Tyrime buvo analizuojami priimtiniausi darbuotojams ir dažniausiai taikomi, 

tiek tradiciniai, tiek inovatyvūs mokymo metodai. 

Tyrimo metu paaiškėjo, jog labiausiai priimtini tradiciniai mokymo metodai (žr. 4 pav.) 

apskaičiavus metodų vidurkius, respondentų tarpe yra stažuotės ir ekskursijos (4,8), iš dalies turizmo 

specialistai sutinka, kad patogūs ir konferencijos bei paskaitos metodai (po 4,2). Pastarasis metodas anot 

J. Clifford ir S. Thorpe (2007) darbuotojams patinka, nes jiems tai nėra nauja ir dalyvauti juose yra gana 

lengva – visa našta parinkti ir paruošti temą tenka instruktoriui. Grupės diskusija (3,8), atvejo analizė 

(3,5), demonstravimas (3,4), o apie elgsenos modeliavimo, imitacijos, treniravimo, universitetų programų 

metodus nuomonės buvo neutralios (3). Nors tyrimo rezultatai rodo, jog treniravimo metodas nėra 

patraukliausias darbuotojams, tačiau G. Dessler (2001) teigia, jog tai bene efektingiausias valdymo 

tobulinimo būdas.  

Iš dažniausiai naudojamų tradicinių metodų yra tos pačios stažuotės, ekskursijos (4,1), bei 

konferencijos (3,9). Apie grupės diskusijos (3,3) ir paskaitos (3,1) metodus respondentų nuomonė buvo 

išreikšta apie viduriuką, o jų atsakymų apie atvejo analizės, demonstravimo, elgsenos modeliavimo, 

treniravimo, universitetų programų, imitacijos metodus statistiniai vidurkiai svyravo nuo 1,6 iki 2,7, todėl 

galime daryti prielaidą, kad šie metodai yra nenaudojami arba naudojami tik pavienių asmenų. 
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4 pav. Darbuotojams priimtiniausi ir TIC‘uose taikomi tradiciniai mokymo metodai 

 

Inovatyvių mokymo metodų grupėje (žr. 5 pav.) priimtiniausiu mokymo metodu darbuotojai 

pažymėjo praktines stažuotes (4,3), mažiau priimtiną koučingą (3,5), tačiau efektyvus koučingas padeda 

siekti tikslo organizacijai nuosekliai. Anot E. Downey (2008), kadangi pabrėžiama koučingo vertė ir 

didėja dalyvio pasitikėjimas savimi, jo vertė išlieka ilgiau ir paveikia net tas sritis, kurios nebuvo 

tiesiogiai aptartos kursų metu. Prie priimtiniausių mokymo metodų respondentai pažymėjo ir projektų 

metodą (3,3), kuris anot M. Barkauskaitės ir V. Gudžinskienės (2007) besimokantiesiems leidžia būti 

atviriems naujoms idėjoms, koncepcijoms,  imtis iniciatyvos, savarankiškai atsirinkti bei daryti išvadas, 

spręsti problemas iškylančias realiame gyvenime. Kaip mažiau priimtinus mokymo metodus respondentai 

nurodė nuotolinį (3,1), e. mokymą (3,3), imituojamus žaidimus ir darbo rotaciją (po 3). Mažiausiai 

priimtini respondentams pasirodė  mokomosios pareigybės (2,9) ir mokymasis naudojant elektroninius 

bibliotekų tinklus (2,8). Aptariant dažniausiai naudojamų inovatyvių metodų grupę respondentų nuomonė 

pasiskirstė šiek tiek kitaip, labiausia naudojami organizacijose metodai kaip praktinės stažuotės (2,9),  

projektų metodas (2,2), E-mokymas (2,2), o mokymasis naudojant elektroninius bibliotekos tinklus (1,5) 

ir darbo rotacija (1,1) beveik netaikomi. Darbo rotacijos netaikymą galima paaiškinti tuo, kad tiriamos 

turizmo organizacijos kaip TIC‘ai yra pernelyg mažos darbuotojų skaičiumi, kad būtų galima taikyti 

sėkmingai šį metodą. 

 

 
 

 5 pav. Darbuotojams priimtiniausi ir TIC‘uose taikomi inovatyvūs mokymo metodai 
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Rezultatai rodo, kad respondentams labiau priimtini yra tradiciniai mokymo metodai nei 

inovatyvūs. Tokiam pasirinkimui įtakos galėjo turėti per mažai informacijos darbuotojams apie 

inovatyvių metodų egzistavimą, bei praktinį jų taikymą darbo vietoje. Taip pat, inovatyvių metodų 

nepopuliarumą galėjo nulemti tai, kad TIC‘uose nėra sukurtų palankių sąlygų tokių metodų naudojimui. 

Tradiciniai metodai patrauklesni, nes viskas vyksta realioje aplinkoje, o ne virtualiame pasaulyje. Stebint 

konkretų darbą vyksta valdymo ir kitos praktikos studijos, dalijamasi žiniomis ir patirtimi. Tai leidžia 

įsitikinti naujovių rezultatyvumu, pasidalinti žiniomis ir patirtimi su asmenimis, taikančiais tas naujoves 

savo darbe, arba paprasčiausiai su tokio pat darbo praktika giminingose organizacijose.  

Iš gautų rezultatų taip pat matome, kad mokymo metodų naudojimas organizacijose yra 

pakankamai ribotas. Naudojami tradiciniai mokymo metodai taikomi ne darbo vietoje sukelia daug 

nepatogumų: dėl nedidelio darbuotojų skaičiaus organizacijoje atsiranda keblumų, kai vieną iš jų reikia 

išleisti į stažuotę. Kad išvengti tokių nesklandumų darbdaviai turėtų labiau orientuoti savo darbuotojų 

mokymą darbo vietoje, kuris yra taikytas daugiau individui, labiau susijęs su darbu ir patogesnis nei 

mokymas ne darbo vietoje.  

 

Išvados 

Žmogiškųjų išteklių ugdymas tai sudėtingas, nuolatos vykstantis, asmenybės pokyčius skatinantis 

procesas, kurio sėkmė dalinai priklauso nuo tikslingai parinktų mokymo metodų. Tradicinių mokymų 

metodų populiarumą apsprendžia galimybė greitai priimti sprendimus, tačiau metodų naudojimas 

nesuteikia galimybės darbuotojui pasirinkti mokymosi vietos, laiko, metodikos bei temos, nesukuria 

individualizuotos ir motyvuojančios mokymosi aplinkos, neskatina besimokančiojo savarankiškumo bei 

atsakomybės. Kitaip nei tradiciniai mokymo metodai, inovatyvūs leidžia ugdyti aukštesnio lygio 

žmogiškųjų išteklių mąstymo gebėjimus. Jie taikomi atsižvelgiant į asmeninius darbuotojų poreikius, 

laisvai pasirinktu laiku, pasirinktoje vietoje, motyvuoja darbuotoją, suteikia galimybę mokytis darbo 

vietoje, kas nulemia mažesnes išlaidas tiek darbdaviui, tiek pačiam darbuotojui.  

Atlikus tyrimą pastebėta, kad galimybės naudoti tradicinius ir inovatyvius mokymo metodus 

TIC‘uose nėra pilnai išnaudotos, kadangi mokymai vyksta pakankamai retai ir organizuojami daugiau 

tradiciniais būdais, kurie ne visada yra efektingi šio tipo organizacijoms. O esant suvaržytam mokymo 

kursų pasirinkimui mažėja ir galimybės pasirinkti įvairesnius bei tinkamesnius mokymo metodus, kurie 

neskatina besimokančiojo savarankiškumo bei atsakomybės. Tuo tarpu TIC‘uose mažai taikomi 

inovatyvūs mokymo metodai leistų organizacijos darbuotojus ugdyti atsižvelgiant į asmeninius jų 

poreikius, jiems laisvai pasirinktu laiku ar vietoje, suteiktų galimybę mokytis darbo vietoje, kas nulemtų 

mažesnes išlaidas darbdaviui ugdant organizacijos žmogiškuosius išteklius. Taip pat turizmo specialistų ir 

organizacijos ugdymo tikslai dažnai prasilenkia, todėl ugdymas tirtose organizacijose negali duoti pilnai 

efektyvios naudos, o žmogiškieji ištekliai negali tapti konkurenciniu pranašumu prieš kitas organizacijas. 
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HUMAN RESOURCE LEARNING IN TOURISM SECTOR 

 

Summary 

 

For tourism sector as the service-providing sector is very important to have a competitive advantage over 

other organizations through the organization human resources. In order to have the competitive and effective human 

resources organizations must constantly teach them. The article presents the training methods which can be used to 

efficiently and quickly reach the targeted goals of the organization systematically developing human resources. 

Currently, the main Lithuanian tourism sector organizations problem is that the employees teaching systems isn‘t 

oriented to the future. That’s why traditional training systems tend to be inefficient. 

The aim of the research is to determine teaching methods of human resource development in tourism sector. 

The quantitative research was chosen to determine the traditional and innovative teaching methods in human 

resource development at tourism information centers. Quantitative research was based on questionnaire survey and 

data was analysed using descriptive statistics. This investigation discovered that the possibility of the use of 

traditional and innovative teaching methods in tourism information centers is not fully used. In this type of 

organizations the training is not enough organized and mainly it’s organized more in traditional ways. The reason of 

unpopularity of the innovative methods at tourism information centers is that organizations don’t create favourable 

conditions for the use of such methods. Today traditional methods are more attractive for organizations and human 

resources, because everything happens in a real environment, but not in the virtual world. The organizations must 

understand that the innovative teaching methods allow them to teach employees depending on the organization and 

employees needs.  

Keywords: human resources, development, teaching methods, traditional teaching methods, innovative 

teaching methods, learning in the workplace. 
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JAV KOMERCINIŲ BANKŲ BANKROTO ANALIZĖ 
 

Aušrinė Mekaitė 
Šiaulių universitetas 

 

Jūratė Marcišauskienė  
Šiaulių universitetas, Šiaurės Lietuvos kolegija 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje yra atlikta 50 komercinių bankų bankroto analizė JAV. Susisteminus empirinius 

tyrimus nustatyta, kad atlikti banko bankroto analizę naudojami yra diskriminantinės analizės modeliai tinkamesni 

tiriant nedidelę bankų imtį. Tiriamojoje dalyje 25 nebankrutavusiems ir 25 bankrutavusiems JAV komerciniams 

bankams buvo pritaikytas E. Kaciak daugiamatės diskriminantinės analizės modelis. Nebankrutavusių bankų grupei 

pritaikyto Z modelio tikslumas, visu analizuojamu laikotarpiu, buvo 100 %. Bankrutavusių bankų Z modelio 

tikslumas buvo 100 % tik metai prieš bankrotą, ankstesniais metais modelio tikslumas mažėjo ir nustatyta, kad 

tiksliausiai bankrotą buvo galima prognozuoti likus 2 metams iki bankroto. Išanalizavus Z modelio aštuonis 

santykinius rodiklius, nustatyta, kad nebankrutavusių bankų grupei, du rodikliai: vertybinių popierių ir uždirbančio 

pajamas turto santykis (Var46) ir nebankinių operacijų ir vidutinio turto santykis (Var56) neturėjo reikšmingos 

įtakos Z reikšmės pokyčiui. Bankrutavusių bankų grupei didžiausios įtakos Z pokyčiui turėjo grynųjų pajamų ir visų 

išlaidų santykis (Var1), blogų paskolų ir vidutinio turto santykis (Var58) bei kapitalo pakankamumo rodiklis 

(Var62). Šių rodiklių pokytis lėmė bankroto tikimybės didėjimui. 

Pagrindiniai žodžiai: komercinio banko bankroto analizė, E. Kaciak modelis, finansiniai santykiniai 

rodikliai. 

  

Įvadas 

Aktualumas. Bankų bankrotai susiję su finansinius sunkumus patiriančiomis įmonėmis  įvairiose 

pramonės šakose, todėl svarbu nuolat analizuoti komercinių bankų veiklos rezultatus, pasitelkiant 

pažangiausius analizės rodiklius ir metodus, padedančius išvengti įvairių sunkumų ar bent jau laiku imtis 

veiksmų, kurie sumažintų neigiamas pasekmes. Komercinių bankų ateities perspektyvos domina ne tik 

vadovus, bet ir akcininkus, kreditorius, investuotojus. Tinkamo finansinių sunkumų diagnozavimo 

modelio pasirinkimas gali padėti suinteresuotiesiems asmenims priimti esminius verslo sprendimus.  

Bankroto proceso analizė empiriniuose tyrimuose rodo, kad bankai skelbiami nemokiais gerokai 

pavėluotai. Norint užtikrinti sėkmingą ir ilgalaikę bankų veiklą, reikia nuolat racionaliai vertinti jų 

finansinę būklę. Pirmieji įmonių bankroto tyrimai, pagrįsti finansinių ataskaitų duomenimis, pradėti dar 

XX a. 3-iajame dešimtmetyje.  

Temos naujumas grindžiamas didėjančiu mokslininkų susidomėjimu bankroto modelių taikymu 

bankų sektoriuje. Šiuo metu bankų bankroto grėsmės ir prevencijos priemonių problemas tyrinėja Čikah 

ir Hesse (2007, 2008), Coote (2004), Ivičic ir kt. (2008), Naimy (2005) Al-Shayea, El-Refae, El-Itter 

(2010), Iturriaga, Sanz (2015) ir kiti mokslininkai. Bankrotas yra vienas sudėtingiausių, tačiau tuo pačiu ir 

seniausių visuomeninių reiškinių. Šiandien bankrotas yra svarbus ekonominės sistemos elementas. 

Bankininkystės industrija turi didelę įtaką šalies ekonomikai ir socialiniam gyvenimui. Kadangi bankai 

yra labai svarbios finansinės institucijos, tai jų bankrotas, paveiks ne tik šalies finansinę sistemą, bet ir 

fizinių asmenų gyvenimus.  

Tyrimo problema - bankų bankroto analizė grindžiama modelio parinkimu, todėl keliami 

probleminiai tyrimo klausimai: kokie bankroto modeliai naudojami JAV bankų bankroto nustatymui; 

kokie bankroto prognozavimo modeliai tiksliausiai leidžia nustatyti banko bankroto situaciją.  

Tyrimo objektas - JAV bankų bankroto analizė.  

Tyrimo tikslas: išanalizuoti plataus profilio tyrimus, kuriuose nagrinėjami banko bankroto 

modeliai, identifikavus juos, atlikti JAV komercinių bankų bankroto analizę.  

Tyrimo uždaviniai: atlikus empirinių apžvalgą, identifikuoti bankų bankroto prognozavimo 

modelius; identifikuoti 25 JAV komercinių bankų bankroto tikimybę, remiantis 2008 – 2011 m. 

duomenimis E. Kaciak diskriminantinės analizės modeliu; remiantis E. Kaciak diskriminantinės analizės 

modeliu, atlikti 25 JAV komercinių bankų bankrutavusių 2012 m  bankroto analizę, nustatyti santykinius 

finansinius rodiklius lėmusius bankrotą.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, statistinių duomenų analizė, 

detalizavimas ir apibendrinimas.  

 

 

 



  

 237 

Banko bankroto samprata, banko bankroto analizė 
Kiekvienas ūkio subjektas, vykdydamas savo veiklą, siekia gauti pelno. Veikti pelningai yra 

pakankamai sunku, nes įmonės nuolatos susiduria su verslo ir finansine rizika. Rizika yra nuolatinė ūkio 

subjekto dalis, kurios išvengti neįmanoma. Ekonominiai ciklai, sukeliantys paklausos ir pasiūlos 

svyravimus, konkurencija, mokesčių ir finansų sistemų bei teisinės aplinkos pasikeitimai ir kiti panašūs 

veiksniai turi įtakos įmonės veiklai. Dėl šių veiksnių įmonės susiduria su veiklos neapibrėžtumais, 

prognozuojamų rezultatų neužtikrintumu ir priimamais rizikingais vadovų sprendimais, o tai gali sukelti 

įmonės nemokumo grėsmę ir vėlesnį jos bankrotą (Lebedžinskaitė, 2007, p. 9).  

Banko bankrotas – natūralus rinkos ekonomikos reiškinys. Kita vertus, neigiamos socialinės ir 

ekonominės bankroto pasekmės yra stiprus akstinas ieškoti būdų bankrotams išvengti (Šadžius, 2004, p. 

18). Bankas bankrutuoja, kai jo turto rinkos vertė tampa mažesnė už jo įsipareigojimus. Tokiu atveju 

bankas negali tikėtis iš karto visiškai padengti turimus įsipareigojimus. Banko žlugimo padariniai yra 

didžiuliai. Nuostolius patiria banko akcininkai, indėlininkai, neapsidraudę kreditoriai bei indėlių 

draudikai. Žlugus bankui, prasideda panika, kad šis žlugimas gali paveikti kitus bankus, galbūt netgi 

peržengti bankų sistemos ribas ir paveikti visą finansų sistemą, šalies makroekonomiką, netgi kitas 

valstybes (Gilbert, Kochin, 1989, p. 334). 

Mokslinėje literatūroje galime aptikti daug aiškinimų ir tyrimų dėl ko visgi bankrutuoja bankai. 

Dažniausiai bankroto priežasčių reikia ieškoti banko viduje, o santykiniai rodikliai geriausiai atspindi 

banko būklę. 1 lentelėje pateikti svarbiausi banko būklę parodantys rodikliai, kurių pokyčiai dažniausiai 

tampa bankroto priežastimis. 

 
1 lentelė. Santykiniai finansiniai rodikliai, naudojami banko bankroto analizei 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio apibūdinimas 

Pelningumo ir 

mokumo žemos 

rodiklių reikšmės 

Šie rodikliai prognozuoja nesėkmę penki metai iki banko žlugimo. 

Neveiksnių paskolų ir 

turto santykis 

Bankininkystės versle pagrindinis tikslas nėra tiktai duoti paskolas, bet duoti paskolas 

kreditingiems paskolos gavėjams. Jei yra probleminių paskolų srautas, šis didėjimas 

gali privesti prie bankroto. Paskolų didėjimas gali reikšti rizikos augimą, todėl, kad 

paskutinės paskirtos paskolos turi aukštesnę finansinių įsipareigojimų nevykdymo 

tikimybę. Bankai, kuriems gresia bankrotas, turės aukštesnį paskolų augimą. 

Maržos ir apyvartos 

santykis 

Žemesnės rinkos palūkanų normos priverčia daugelį bankų sumažinti maržas. 

Apyvartos strategija tai yra būdas kompensuoti maržos sumažėjimus. Tai nėra 

vienintelis galimas pasirinkimas, todėl, kad yra kitų būdų išlaikyti maržą stabilią, kaip 

išlaidų sumažinimas ar efektyvesnis technologijos panaudojimas. Yra manoma, kad 

teisinga strategija bankui yra gauti stabilią maržą, o ne didinti apyvartą. Bankai, 

kuriems gresia bankrotas, turi aukštesnę apyvartą ir žemesnes maržas negu sėkmingi 

bankai. 

Banko kapitalo ir turto 

santykis 

Dėl žemo šio rodiklio nelieka daug erdvės praradimams. Atitinkamai bankų 

įsipareigojimų ir kapitalo santykis yra didesnis negu nefinansinių institucijų. Dėl to 

bankų pajamos yra nepastovesnės. Jeigu dėl neatsargaus investavimo bankai patiria 

nuostolių, jiems gali iškilti nemokumo problema. 

Grynųjų pinigų ir turto 

santykis 

Dėl žemo šio rodiklio gali tekti parduoti pelną uždirbantį turtą, kad būtų padengti 

depozitorių reikalavimai. Kad taip neatsitiktų, bankai privalo būti likvidūs. Bankų 

likvidumas garantuoja finansinį stabilumą ir sklandų mokėjimų sistemos 

funkcionavimą, o banko krizė sukelia finansinę paniką ir rizikos kontrolės praradimą. 

Trumpalaikių 

įsiskolinimų ir visų 

įsiskolinimų rodiklis 

Dėl per aukšto šio rodiklio gali tekti skubiai parduoti turtą patiriant didelių nuostolių 

dėl skubos, kad būtų atsiskaityta su tais pačiais depozitoriais. Šį bankų jautrumą dar 

padidina tai, kad bankai disponuoja dalimi turto, kuris yra nelikvidus ir kurį labai 

sunku parduoti, be to, bankų rinkos vertė gali staiga pakisti. 

Šaltinis: sudaryta pagal Serrano-Cinca et al. (2011), Vaškelaitį (2003), Jackson (1996)  

Bankroto prognozavimas, jo grėsmės numatymas pripažįstami kertiniu dalyku sprendžiant 

problemą. Šios paskirties priemonės pagrįstai traktuojamos kaip metodinis bankroto prevencijos 

pagrindas. 

 Informacijos bankroto prognozei pagrindą sudaro finansiniai įmonės duomenys. Prognozuojant 

bankrotą, reikia analizuoti finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius, skaičiuoti bei vertinti santykinius 

finansinius rodiklius ir jų dinamiką. Įmonės bankroto tikimybei nustatyti neužtenka apskaičiuoti kelių 

santykinių rodiklių. Neretai būna, kad vieni rodikliai būna pasiekę kritinę ribą, o kiti visiškai geri. Vis 

dėlto santykiniai rodikliai gali būti puikiai pritaikyti bankrotui prognozuoti, svarbiausius ir 
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reikšmingiausius iš jų sujungus į bankroto prognozavimo modelius. Apie tinkamų ir patikimų bankroto 

prognozavimo modelių poreikį byloja straipsnių ir diskusijų finansinėje ir vadybos mokslo literatūroje 

gausa (Mackevičius, Silvanavičiūtė, 2006, p. 194 ). 

Bankroto prognozavimo modeliai, tiek įmonėms, tiek bankams, formuojami jau keliasdešimt metų, 

tačiau per šį laikotarpį keitėsi verslo aplinka, vyko ekonominiai procesai, struktūriniai pokyčiai ir t.t. Dėl 

kiekvienos šalies ekonomikų skirtumų sunku įvertinti, kiek tiksli yra bankroto prognozavimo modelių 

apskaičiuota bankroto tikimybė konkrečiomis sąlygomis ar konkrečiais atvejais (Jakimuk, Žigienė, 2011, 

p. 28 ). Dažniausiai mokslinėje literatūroje modeliai klasifikuojami į dvi pagrindines grupes (žr. 1 

pav.). 

 
 

1 pav. Bankroto diagnozavimo modelių klasifikacija 

Šaltinis: sudaryta pagal Karalevičienę, Bužinskienę (2011); Mar-Molinero, Serrano-Cinca (2001) 

 

Tiesinės diskriminantinės analizės modeliai buvo sukurti anksčiausiai. Šių modelių pradininkas yra 

E. Altman (1968). Tiesinės diskriminantinės analizės modeliai tiesinės funkcijos pagrindu nustato 

priklausomybę tarp bankroto tikimybės, kaip priklausomojo kintamojo, ir nepriklausomų kintamųjų, 

finansinių banko rodiklių. Bendriausia tiesinės diskriminantinės analizės modelio išraiška yra tokia: 

                                               Z = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXn,                                            ( 1 ) 

čia Z – bankroto tikimybė; a – konstanta; Xi – nepriklausomas kintamasis; bi – koeficientas, išreiškiantis 

ryšio tarp nepriklausomo kintamojo ir bankroto tikimybės dydį.  

Tiesinės diskriminantinės analizės modeliai gali pateikti tik tiesinę priklausomybę tarp finansinių 

rodiklių ir bankroto tikimybės, o šis santykis greitai kintančiomis ekonominėmis ir konkurencinėmis 

sąlygomis dažniausiai nebūna toks paprastas ir vien tiesioginis. Atsižvelgiant į tai, buvo sukurti logistinės 

regresijos modeliai, kuriuose bankroto tikimybei apskaičiuoti be tiesinės funkcijos naudojama ir 

logistinės regresijos funkcija (Kolari et. al., 2002. p. 363). 

Logistinės regresijos modelis, tai kai vienam priklausomam dvireikšmiui kintamajam daro įtaką 

vienas ar keletas nepriklausomų, aiškinamųjų kintamųjų. 

Logistinės regresijos modelio išraiška yra tokia: 

                                              ze
P




1

1
,                                                                     ( 2 ) 

 čia P – bankroto tikimybė ( 0 arba 1 ), e = 2,71828, Z = b1 + b2X1 + … + bk-nXk  

 

Greta klasikinių statistinių bankroto prognozavimo modelių, matematiniu programavimu, buvo 

sukurti dirbtinio intelekto modeliai. Populiariausias ir dažniausiai naudojamas yra dirbtinių neuronų 

tinklų, kuris taikomas modeliuoti gana sudėtingoms netiesinėms priklausomybėms. Jie vis plačiau 

naudojami įvairiose mokslo ir praktikos srityse, taip pat ir bankrotui prognozuoti. Bankroto tikimybei 

nustatyti neuronų tinklų modeliu naudojamos specialios kompiuterinės programos, kurios iš daugelio 

rodiklių atrenka labiausiai veikiančius bankrotą rodiklius (Mackevičius, Silvanavičiūtė, 2006, p. 194). 

 
2 lentelė. Banko bankroto analizei naudoti modeliai empiriniuose tyrimuose 

Bankroto prognozavimo  modelis Autorius, metai 

Diskriminantinė analizė Sinkey (1985), Kaciak (1997) 

Logistinė regresija Kolari ir kt. (2002), Huang, Chang, Liu (2010), Cole, White (2011), 

Shaffer (2012)   

Neuronų tinklai Al-Shayea, El-Refae, El-Itter (2010), Iturriaga, Sanz (2015). 

Nemokumo indeksas Hannan, Hanweck (1988) 

Šaltinis: sudaryta  pagal Kaciak (1997); Kolari ir kt. (2002); Huang, Chang, Liu (2010); Cole, White (2012); 

Shaffer (2012); Al-Shayea, El-Refae, El-Itter (2010); Murari (2012); Heffernan (2005) 

 

BANKROTO DIAGNOZAVIMO MODELIAI 

Klasikiniai statistiniai Dirbtinio intelekto 

Diskriminantinės analizės Logistinės regresijos Neuronų tinklų 
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Sinkey buvo pirmasis, kuris sukūrė diskriminantinės analizės modelį, skirtą komercinių bankų 

bankroto tikimybei nustatyti. Jo modelis susidėjo iš dviejų finansinių rodiklių: veiklos išlaidos/veiklos 

pajamos ir investicijos į turtą (Heffernan, 2005, p. 406). E. Kaciak (1997) taikant daugiamatės 

diskriminantinės analizės metodą panaudojo 85 rodiklius. Buvo tiriami 84 bankai. Modelis rado aštuonis 

kintamuosius, kuriuos atskiria geriausiai tarp nežlugusių ir žlugusių bankų. Klasifikavimo tikslumas šio 

modelio yra labai didelis: 95,7%. Jei Z < 0, reiškia, kad yra bankroto tikimybė, jei Z > 0, reiškia, kad 

bankroto tikimybės nėra. Modelis atrodo taip: 

 

Z = (1,8601)*Var1 + (-2,008)*Var6 + (4,7043)*Var9 + (-1,263)*Var11 +(1,4248)*Var46 + (2,3574)* 

Var56 + (-1,656)*Var58 + (4,4307)*Var62,                                                                                           ( 3 ) 

 

čia: Var1 – grynosios pajamos/visos išlaidos; Var6 – veiklos išlaidos/vidutinis turtas; Var9 – palūkanų 

pajamos/vidutinis turtas; Var11 – atlyginimai/vidutinis turtas; Var46 – vertybiniai popieriai/uždirbantis 

pajamas turtas; Var56 – nebankinės operacijos/vidutinis turtas; Var58 – blogos paskolos/vidutinis turtas; 

Var62 – kapitalo pakankamumo rodiklis.  

Penki santykiniai rodikliai didina Z koeficientą: Var1, Var9, Var46, Var56, Var62, o trys 

santykiniai rodikliai mažina: Var6, Var11, Var58. 

Logistinės regresijos modelis yra tinkamas, nustatant banko bankroto tikimybę, nes daug 

mokslininkų įvairiose šalyse atliko tyrimus bankų bankroto prognozavimui nustatyti. Cole ir White 

(2011) ištyrė 265 JAV komercinius bankus, remiantis 19 finansinių rodiklių ir nustatė, kad 

bankrutuojančių bankų nuosavo kapitalo ir turto santykis yra mažesnis, didesnis neįvykdytas turtas, 

žemesnės pajamos ir žemesnis likvidus turtas. Kolari ir kt. (2002) tyrė 50 JAV komercinius bankus 1989 

– 1992 periodu ir bankų bankroto nustatymui panaudojo 28 finansinius santykinius rodiklius, kaip 

nepriklausomus kintamuosius, kuriuos sugrupavo į turto, pelningumo, kapitalizacijos, kredito rizikos, 

likvidumo, įsipareigojimų ir diversifikacijos rodiklius. Modelis buvo sudarytas vieniems bei dvejiems 

metams prieš bankrotą, ir modelio tikslumas siekė 95 %. Shaffer (2012) panaudodamas 6 santykinius 

finansinius rodiklius, atliko tyrimą trijų skirtingų periodų (1984, 1989, 2008 metų), norėdamas nustatyti, 

kaip pasikeitė rodiklių įtaka, prognozuojant bankroto tikimybę. 

Huang, Chang, Liu (2010) atliko logistinę analizę naudodami 858 įvairių šalių bankus, kad 

nustatytų bankroto tikimybę. Priklausomas kintamasis – bankrotas, nepriklausomi kintamieji – finansiniai 

rodikliai: kapitalo ir turto santykis (ETA), ROA, ROE, ilgalaikis turtas/ilgalaikiai įsipareigojimai (FAFL), 

(palūkanų pajamos-palūkanų sąnaudos)/pajamos (NIN). Gautos išvados, kad ETA ir NIN ryšys su 

bankrotu nustatytas reikšmingai neigiamas, o ROA, ROE ir FAFL su bankrotu yra nereikšmingi, nors 

pagal kitus mokslininkus, kurie tyrinėjo bankroto diagnozavimą, šie trys rodikliai turėjo būti reikšmingi. 

Al-Shayea, El-Refae, El-Itter (2010) pritaikydami neuronų tinklų modelį, ištyrė 66 Ispanijos 

bankus, iš kurių 37 bankrutavo, o kiti išliko. Modeliui atlikti buvo naudojamasi kompiuterine programa 

Matlab 7.9. Prognozavimui buvo panaudoti santykiniai finansiniai rodikliai: Trumpalaikis turtas/visas 

turtas; Trumpalaikis turtas-grynieji pinigai/visas turtas; Trumpalaikis turtas/paskolos; Rezervai/paskolos; 

Grynosios pajamos/visas turtas; Grynosios pajamos/nuosavas kapitalas; Grynosios pajamos/paskolos; 

Pardavimų išlaidos/pardavimai; Pinigų srautai/paskolos. Rezultatai buvo gauti labai geri – modelis 

klasifikavo 92% atvejų bandymų rinkinyje. Iturriaga, Sanz (2015) tyrė JAV bankų duomenis 

prognozuodami bankrotą neuroninių tinklų modeliu finansų krizės metu. Šis metodas  parodė, kad 

bankroto tikimybę tris metus iki bankroto. Remiantis 2002 ir 2012 m duomenimis atliktas tyrimas rodo, 

kad JAV bankai yra labiau koncentruojasi nekilnojamojo turto paskolas, o dėl rizikingos plėtros, uždirba 

mažiau kapitalo ir palūkanų pajamų. Autoriai sukūrė modelį, kuris leidžia įvertinti banko riziką 

trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, o naudojant JAV bankrutavusių bankų duomenis (2012 -

2013m.), nustatytas modelio tikslumas yra 96.15% . Todėl šis modelis pranašesnis nei tradiciniai 

bankroto prognozavimo modeliai. 

Dar viena populiari banko bankroto nustatymo priemonė yra Z indeksas. Z indeksą, kaip 

nemokumo rizikos laipsnį, pasiūlė Hannan ir Hanweck ir paskui jį panaudojo Čihak ir Hesse (2008, 

2007), Ivičic ir kt. (2008), Boyd ir kt. (2006), Jordan (1998), Murari (2012) – jis atsižvelgia į banko turto 

grąžą, grąžos ir pagrindinio kapitalo kintamumą. Nepaisant jo paprastumo, jis yra plačiai naudojamas, 

kadangi jis gali būti apskaičiuojamas, naudojant tiktai buhalterinę informaciją ir tokiu būdu yra taikomas 

tiek listinguojamoms, tiek nelistinguojamoms finansinėms institucijoms. Z indekso kritinė riba 21,22, jei 

bankas viršija šią ribą, tai bankui bankrotas negresia, o jei mažesnis už šią ribą, tai bankas nemokus 

(Strobel, 2010). Z indeksas apskaičiuojamas taip: 
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Čia: turto grąža (ROA) = grynasis pelnas / visas turtas, CTA = kapitalas / visas turtas ir ROA  yra 

ROA standartinis nuokrypis. 

Sąryšis tarp Z indekso ir bankroto tikimybės yra atvirkštinis, t.y. aukštesnės Z vertės, nurodo 

mažesnę bankroto tikimybę (Murari, 2012, p. 9, 10). Bankroto tikimybė (P) apskaičiuojama taip: 
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Bankroto diagnozavimo modelių tyrimų apžvalga parodė, kad dažniausiai naudojamas modelis yra 

logistinės regresijos, nes jis gali į analizę įtraukti labai daug nepriklausomų kintamųjų, kaip santykiniai 

finansiniai rodikliai. Tačiau turi ir trūkumų, jo negalima pritaikyti mažoms šalims, kurių bankininkystės 

sektorius nėra didelis, ir negalima pritaikyti individualiai vienam bankui. Taigi tokiu atveju geriausia 

taikyti diskriminantinę analizę. 

 

Tyrimo duomenų analizė 

Atlikus empirinių tyrimų apžvalgą, analizei pasirinktas logistinės regresijos modelis sukurtas E. 

Kaciak. Empirinio tyrimo laikotarpis yra 2008 – 2011 m. Nagrinėjami 25 JAV komerciniai bankai, 

kurie bankrutavo 2012 m.: Central Florida State Bank (nr.1 (toliau tyrime skaičiaus numeris rodys 

konkretų banko pavadinimą)), The First State Bank (nr. 2), Tennessee Commerce Bank (nr. 3), Patriot 

Bank Minnesota (nr. 4), BankEast (nr. 5), Central Bank of Georgia (nr. 6), Global Commerce Bank (nr. 

7), New City Bank (nr. 8), Premier Bank (nr. 9), Covenant Bank & Trust (nr. 10), Fidelity Bank (nr. 11), 

Bank of the Eastern Shore (nr. 12), HarVest Bank of Maryland (nr. 13), Waccamaw Bank (nr. 14), 

Farmers' and Traders' State Bank (nr. 15), First Capital Bank (nr. 16), Putnam State Bank (nr. 17), 

Security Exchange Bank (nr. 18), The Farmers Bank of Lynchburg (nr. 19), Montgomery Bank & Trust 

(nr. 20), First Cherokee State Bank (nr. 21), Georgia Trust Bank (nr. 22), Heartland Bank (nr. 23), Jasper 

Banking Company (nr. 24), First Commercial Bank (nr. 25); ir palyginimui buvo atrinkti 25 

nebankrutavę bankai: 1st Capital Bank (nr. 26), 1st Colonial Community Bank (nr. 27), 1st Financial 

Bank USA (nr. 28), 21st Century Bank (nr. 29), AbbyBank (nr. 30), ABC Bank (nr. 31), American Bank 

Center (nr. 32), American Community Bank (nr. 33), AIMBank (nr. 34), American River Bank (nr. 35), 

Alden State Bank (nr. 36), Allegheny Valley Bank of Pittsburgh (nr. 37), Alliance Bank of Francesville 

(nr. 38), Alliance Bank of Mondovi (nr. 39), Alliance Bank of Cape Girardeau (nr. 40), American Bank of 

Commerce (nr. 41), Alliance Bank Central Texas (nr. 42), Alpine Capital Bank (nr. 43), AltaPacific Bank 

(nr. 44), Alterra Bank (nr. 45), Alva State Bank (nr. 46), Amerasia Bank (nr. 47), American Bank (nr. 48), 

American Bank & Trust Company (nr. 49), American Bank & Trust (nr. 50). Pasirinkti bankai panašūs 

pagal turto dydį, kad analizuojant duomenis būtų gauti kuo tikslesni rezultatai. 

Remiantis JAV bankų balansais ir pelno (nuostolių) ataskaitomis buvo apskaičiuoti Z indeksai 2008 

– 2011 metų laikotarpiui. 2 paveiksle pateiktos 25 nebankrutavusių bankų 2011 metų Z reikšmės. 
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2 pav.  25  nebankrutavusių JAV bankų Z koeficientai 

 

Kaip matyti iš 2 paveikslo visų bankų Z reikšmės didesnės už nulį ir vidutiniškai siekia 1,82. 

Didžiausia Z reikšmė yra 21 banko, kuri siekia 3,19, o mažiausia 20 banko ir sudaro 1,05. Lyginant šių 

bankų Z reikšmes, reikia analizuoti santykinius rodiklius bei juos sudarančius straipsnius. Iš aštuonių Z 
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modelį sudarančių santykinių rodiklių, penki rodikliai didina Z reikšmę, o trys – mažina. Taigi lyginant 

abiejų bankų šiuos tris rodiklius, du rodikliai – veiklos išlaidų ir vidutinio turto santykis (Var6) bei 

atlyginimų ir vidutinio turto santykis (Var11) 20 banko yra aukštesni nei 21 banko. Var6 rodiklis 20 

banko sudaro 0,033, o 21 – 0,018, nes 20 banko veiklos išlaidos didesnės 772 tūkst. USD nei 21, nors 

vidutinis turtas mažesnis 51 %. Var11 rodiklis 20 banko sudaro 0,017 ir yra 0,006 punkto didesnis nei 21 

banko (0,011). Nors atlyginimai abiejų bankų skiriasi nežymiai – 20 banko didesni 22 tūkst. USD, tačiau 

vidutinis turtas mažesnis 51 %. 

Kiti penki rodikliai didina Z reikšmę, tai būtų Var1, Var9, Var46, Var56 ir Var62. Iš šių penkių 

rodiklių, trys rodikliai (Var1, Var46, Var62) 20 banko yra mažesni nei 21 banko. Didžiausias skirtumas 

yra tarp Var1 rodiklių, jis 21 banko yra 0,732 punkto didesnis už 20 banko ir siekia 0,849 punkto, nes 21 

banko visos išlaidos už grynąsias pajamas yra didesnės tik 752 tūkst. USD, o 20 banko – 5083 tūkst. 

USD, dėl šios priežasties 20 banko Var1 rodiklis yra toks žemas ir sudaro 0,117 punkto. Kitas labai 

svarbus rodiklis, tai kapitalo pakankamumas (Var62), kuris 21 banko siekia 0,235 arba 23,5 %, ir yra 11,6 

% punkto didesnis už 20 banko (11,9 %). Tai lėmė tai, kad 21 banko nuosavas kapitalas didesnis 161 % 

už 20 banko, o turtas įvertintas pagal riziką tik 33 %. Kitas rodiklis, kuris yra 20 banko žemesnis nei 21, 

tai Var46, atitinkamai sudaro 0,116 ir 0,312. Jis 0,196 punkto mažesnis, nes 21 banko vertybiniai 

popieriai yra 48158 tūkst. USD didesni nei 20. 

Kiti du rodikliai Var9 ir Var56 nors ir yra 20 banko didesni nei 21, ir didina Z reikšmę, tačiau šiuo 

atveju nėra labai reikšmingi, nes jų skirtumas yra nedidelis. 20 banko Var9 rodiklis didesnis 0, 006 

punkto už 21 banko, o Var56 atitinkamai – 0,002 punkto. Taigi, kuo didesnis Z rodiklis, tuo geresni 

banko būklę atspindintys rodikliai. 

Visu analizuojamu laikotarpiu, nebankrutavusių bankų grupės Z reikšmės buvo didesnės už nulį ir 

tai parodo, kad E. Kaciak modelio tikslumas šiuo konkrečiu atveju siekia 100 %. 3 paveiksle pateiktos 

penkių bankų Z koeficiento absoliutinio pokyčio didžiausios reikšmės, 2011 metus lyginant su 2008 

metais. 

 
3 pav. 25 nebankrutavusių bankų, penkių bankų turinčių didžiausias Z koeficiento bazinio absoliutinio 

pokyčio reikšmės 

 

Iš visų nebankrutavusių bankų, didžiausias Z pokytis yra 21 banko, rodiklis 2008 m. siekė 2,23, o 

2011 m. – 3,19 t.y. padidėjo 0,96 punkto. Iš penkių rodiklių, kurie didiną Z koeficiento reikšmę, padidėjo 

tik trys rodikliai – Var1, Var46 ir Var62. Iš šių trijų rodiklių didžiausios įtakos Z koeficientui turėjo Var1 

rodiklis, kuris 2008 m. sudarė 0,358, o 2011 m. 0,849, t.y. padidėjo 0,491 punkto. Šį padidėjimą lėmė 

2011 m. 57 % arba 1541 tūkst. USD padidėjusios grynosios pajamos bei sumažėjusios 51 % arba 2551 

tūkst. USD visos išlaidos. Var46 rodiklis padidėjo nežymiai, nuo 0,26 punkto 2008 m. iki 0,312 punkto 

2011 m., t.y. padidėjo 0,052 punkto, o tai lėmė 36 % arba 16347 tūkst. USD padidėjusi vertybinių 

popierių vertė. Dar daug įtakos Z koeficiento reikšmės padidėjimui turėjo Var62 padidėjimas, nors jis 

buvo nežymus – padidėjo 0,013 punkto, tačiau rodiklio b koeficientas yra vienas iš didžiausių (žr. 3 

formulę).   

Iš trijų rodiklių, kurie neigiamai veikia Z koeficientą, padidėjo tik blogų paskolų ir vidutinio turto 

santykis, tačiau padidėjimas buvo nedidelis, tik 0,006 punkto, dėl blogų paskolų pokyčio, kurios padidėjo 

47 % arba 1299 tūkst. USD. Galima teigti, kad šio rodiklio pokytis beveik neturėjo įtakos Z koeficientui. 

O kiti du rodikliai, kaip Var6 ir Var11 sumažėjo, taip padidindami Z reikšmę. Šie rodikliai sumažėjo 

atitinkamai 0,002 ir 0,001. 

Kitas bankas, kurio Z reikšmė žymiai padidėjo, yra 22 (žr. 3 pav.). 2011 m. palyginus su 2008 m. Z 

koeficientas padidėjo 0,93 punkto. Iš visų aštuonių santykinių rodiklių tik Var1 padidėjo, Var56 nepakito, 

o visi kiti sumažėjo. Nors tik vienas santykinis rodiklis padidėjo, tačiau visi trys rodikliai, kurie mažina Z 

koeficiento reikšmę sumažėjo, dėl ko Z reikšmė taip padidėjo. Var1 rodiklis padidėjo nuo 2008 m. 0,114 

iki 2011 m. 0,64, t.y. 0,526 punkto, dėl 295% arba 3387 tūkst. USD išaugusių grynųjų pajamų bei 30 % 

arba 2984 tūkst. USD sumažėjusių visų išlaidų, kas labiausiai ir įtakojo Z reikšmės pokytį. 
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Kitų trijų bankų – 1, 3 ir 15 Z koeficientų reikšmės yra truputi didesnės nei 0,8 (žr. 3 pav.). 1 banko 

Z reikšmės padidėjimui turėjo Var1 rodiklio žymus padidėjimas nuo -0,331 punkto 2008 m. iki 0,374 

punkto 2011 m., t.y. 0,705 punkto, bei visų trijų rodiklių, kurie neigiamai veikia Z reikšmę, sumažėjimas. 

3 banko Z reikšmei didžiausios įtakos turėjo kapitalo pakankamumo rodiklio padidėjimas 0,22 punkto bei 

Var11 ir Var58 rodiklių, kurie gali neigiamai paveikti Z reikšmę, sumažėjimas. 15 banko Z reikšmės 

pokyčius lėmė taip pat neigiamai įtakojančių santykinių rodiklių sumažėjimas, bei ženkliai padidėjęs 

Var1 rodiklis, kuris padidėjo nuo -0,125 punkto 2008 m. iki 0,293 punkto 2011 m. 

Analizuojant Z reikšmių 2008 – 2011 metų bazinius absoliutinius pokyčius, dviejų bankų Z 

koeficiento pokyčiai yra neigiami, jie pateikti 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. 25 JAV nebankrutavusių bankų Z koeficiento bazinio absoliutinio pokyčio neigiamos reikšmės 

Banko Nr. 

Z koeficientas 

Bazinis absoliutinis pokytis 2008 m. 2011 m. 

18 2,17 2,05 -0,12 

19 2,72 2,15 -0,57 

 

Kaip matyti iš 3 lentelės, labiausiai sumažėjo 19 banko Z reikšmė, nuo 2,72 punkto 2008 m. iki 

2,15 punkto 2011 m., t.y. 0,57 punkto. Nors visi trys neigiamai įtakojantys rodikliai sumažėjo, o 2008 m. 

buvęs grynasis nuostolis pasikeitė į pelną 2011 m., kas lėmė žymų Var1 rodiklio padidėjimą 0,126 

punkto, tačiau Z rodiklis sumažėjo. Tą sumažėjimą lėmė du rodikliai – Var9 ir Var62, nes jų b koeficientų 

reikšmės yra pačios didžiausios (žr. 3 formulę). Var9 rodiklis sumažėjo 0,01 punkto, o Var62 – 0,249 

punkto. 18 banko Z reikšmė sumažėjo nuo 2,17 punkto 2008 m. iki 2,05 punkto 2011 m., t.y. 0,12 punkto. 

Šiuo atveju, santykiniai rodikliai kito atvirkščiai nei 19 banko. Du (Var6, Var58) neigiamai įtakojantys 

rodikliai padidėjo, o Var11 nepakito, Var1 sumažėjo 0,021 punkto, dėl sumažėjusių 24,4 % arba 650 

tūkst. USD grynųjų pajamų. Taip pat ženkliai sumažėjo Var9 rodiklis – 0,019 punkto, dėl sumažėjusių 

34,2 % arba 3594 tūkst. USD palūkaninių pajamų. 

Atlikus septynių bankų santykinių rodiklių analizę, galima daryti išvadą, kad visi trys neigiamai 

įtakojantys rodikliai: veiklos išlaidų ir vidutinio turto santykis (Var6), atlyginimų ir vidutinio turto 

santykis (Var11), blogu paskolų ir vidutinio turto santykis (Var58), bei teigiamai įtakojantys rodikliai: 

grynųjų pajamų ir visų išlaidų santykis (Var1), palūkaninių pajamų ir vidutinio turto santykis (Var9) ir 

kapitalo pakankamumo rodiklis (Var62) labiausiai įtakoja Z koeficiento reikšmės pokytį. O likę du 

rodikliai: vertybinių popierių ir uždirbančio pajamas turto santykis (Var46) ir nebankinių operacijų ir 

vidutinio turto santykis (Var56) šiai analizuojamai nebankrutavusių bankų grupės Z pokyčiams neturėjo 

didelės įtakos. 

Analizuojant bankrutavusių bankų grupę, 2011 m. visų 25 bankų Z koeficientas buvo žemesnis už 

nulį, taigi modelio tikslumas šiai grupei siekia 100%. 2011 m. bankrutavusių bankų Z reikšmės pateiktos 

5 paveiksle. 
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5 pav.  JAV bankrutavusių bankų Z koeficientai 2011 m. 

 

Kaip matyti iš paveikslo didžiausią neigiamą Z reikšmę turėjo 28 bankas, ji sudarė -5,8, yra keletas 

veiksnių, kas lėmė tokią žemą Z koeficiento reikšmę. Pirma, neigiamas Var1 rodiklis, kuris sudarė -3,085, 

nes bankas patyrė netgi 165 mln. USD nuostolį. Antra, bankas taip pat patyrė 12776 tūkst. USD nuostolį 

dėl nebankinių operacijų, dėl ko Var56 rodiklis tapo neigiamas ir sudarė -0,01. Trečia, blogų paskolų ir 

vidutinio turto santykis buvo gana aukštas ir sudarė 0,097 punkto, kas neigiamai įtakoją Z reikšmę. 

Ketvirta, kapitalo pakankamumo rodiklis buvo neigiamas ir siekė -0,04, nes šiais metais nuosavas 

kapitalas buvo neigiamas ir sudarė -36088 tūkst. USD. 
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Mažiausia neigiama Z reikšmė buvo 47 banko (žr. 5 pav.), kuri siekė -0,05 punkto. Neigiamą Z 

reikšmę lėmė analogiški rodikliai, kaip ir 28 banko, o reikšmė pati mažiausia todėl, kad santykinių 

rodiklių reikšmės buvo didesnės arba mažesnės, priklauso nuo rodiklio, negu kitų šios grupės bankų. Var1 

rodiklis siekė tik -0,218 punkto, palyginus su 28 banko, tai 2,867 punkto didesnis. Var56 rodiklis taip pat 

neigiamas dėl patirto nuostolio iš nebankinių operacijų ir siekė -0,003, ir tai yra 0,007 punkto daugiau 

lyginant su 28 banko šiuo rodikliu. Nors kapitalo pakankamumo rodiklis žemas ir siekė tik 4,8 %, tačiau 

0,088 punkto didesnis nei 28 banko. Šios, labiausiai veikiančių Z koeficientą, santykinių rodiklių didesnės 

ar mažesnės reikšmės ir lemia skirtumus tarp bankų Z reikšmių. 

Analizuojamu laikotarpiu, bankrutavusiems bankams pritaikyto E. Kaciak Z modelio rezultatai 

pateikti 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Z modelio tikslumas apskaičiuotas 25 bankrutavusių bankų duomenimis 

Laikotarpis iki 

bankroto 

Modelio tikslumas, 

% 

Z < 0 (bankroto tikimybė yra) Z > 0 (bankroto tikimybės nėra) 

Bankų skaičius 

1 metai 100 25 - 

2 metai 84 21 4 

3 metai 56 14 11 

4 metai 8 2 23 

 

Likus metams iki bankų žlugimo, modelio tikslumas yra 100 % (žr. 4 lent.). Visų analizuojamų 25 

bankų Z koeficientas buvo mažesnis už nulį, o tai reiškia bankroto tikimybę. Dvejiems metams iki 

bankroto, modelio tikslumas sumažėjo 16 % punkto iki 84 %. Iš 25 bankų, 21 banko Z reikšmės buvo 

mažesnės už nulį ir keturių bankų – didesnės. Trys metai iki bankų žlugimo, modelio tikslumas sumažėjo 

28 % punkto iki 56 %. Iš visų analizuojamų bankų, keturiolikos bankų Z koeficientas rodė bankroto 

tikimybę, o vienuolikos – nerodė. Na ir likus keturiems metams iki krizės, modelio tikslumas tesiekė tik 8 

%, iš visų bankų tik dvejų Z koeficientas rodė bankroto tikimybę. Galima teigti, kad šiuo analizuojamu 

atveju pritaikius Z modelį, buvo galima jau du metai prieš bankų žlugimą pamatyti bankroto grėsmę. 

Norint nustatyti, kodėl Z koeficientas anksčiau ar vėliau parodo bankroto grėsmę, reikia 

identifikuoti Z koeficiento reikšmes lemiančius rodiklius. 5 lentelėje pateikti keturių bankų, kurių Z 

modelis parodė bankroto tikimybę tik metai prieš žlugimą, 2008 – 2011 metų Z koeficientai bei jų 

pokyčiai 

 
5 lentelė. Bankų, kurių Z modelis parodė bankroto tikimybę 1 m. prieš bankrotą, Z koeficientai bei jų 

pokyčiai 

Banko 

Nr.  

Z koeficientas/ metai Grandininiai absoliutiniai pokyčiai 2008 - 2011 bazinis 

absoliutinis pokytis 2008  2009  2010  2011  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

28 1,23 0,68 1,00 -5,80 -0,54 0,31 -6,80 -7,03 

40 1,29 0,74 1,43 -2,77 -0,56 0,69 -4,19 -4,06 

41 1,43 0,95 0,01 -2,29 -0,47 -0,95 -2,30 -3,72 

49 1,18 0,74 0,34 -1,22 -0,44 -0,40 -1,55 -2,39 

 

Atlikus keturių bankų (nr. 28, 40, 41, 49) santykinių rodiklių analizę, galima teigti, kad staigiam Z 

koeficiento sumažėjimui, labiausiai įtakos turi nuostolio atsiradimas, kuris sumažina Var1 rodiklį, blogų 

paskolų padidėjimas, kuris padidina Var58 rodiklį bei kapitalo pakankamumo sumažėjimas. 

Nustatyta, kad nebankrutavusių bankų grupei pritaikyto Z modelio tikslumas, visu analizuojamu 

laikotarpiu, buvo 100 %. Bankrutavusių bankų Z modelio tikslumas buvo 100 % tik metai prieš bankrotą, 

ankstesniais metais tikslumas mažėjo ir nustatyta, kad šiuo atveju, tiksliausiai bankrotą buvo galima 

prognozuoti, likus dvejiems metams iki bankroto. Išanalizavus Z modelį sudarančius aštuonis santykinius 

rodiklius, nustatyta, kad nebankrutavusių bankų grupei, du rodikliai: vertybinių popierių ir uždirbančio 

pajamas turto santykis (Var46) ir nebankinių operacijų ir vidutinio turto santykis (Var56) neturėjo 

reikšmingos įtakos Z reikšmės pokyčiui. Bankrutavusių bankų grupei didžiausios įtakos Z pokyčiui turėjo 

grynųjų pajamų ir visų išlaidų santykis (Var1), blogų paskolų ir vidutinio turto santykis (Var58) bei 

kapitalo pakankamumo rodiklis (Var62). Šių rodiklių pokytis per visą analizuojamą laikotarpį labiausiai 

kito, dėl ko Z koeficientai sparčiai mažėjo. 

 

Išvados  

Bankų bankroto analizei atlikti naudojami klasikiniai statistiniai bankroto diagnozavimo modeliai, 

kuriuos sudaro diskriminantinės analizės ir logistinės regresijos modeliai. Rečiau yra naudojami dirbtinio 
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intelekto diagnozavimo modeliai. Iš šios grupės modelių, bankų bankrotui prognozuoti yra naudojamas 

neuronų tinklų modelis, kuriai atlikti reikalinga speciali kompiuterinė programa. Diskriminantinės 

analizės modeliai nustato priklausomybę tarp bankroto tikimybės, kaip priklausomojo kintamojo, ir 

nepriklausomų kintamųjų, finansinių banko rodiklių. Šių modelių privalumas, kad juos galima taikyti 

individualiai bankams, tyrimo imčiai nėra jokių nustatytų reikalavimų. Tačiau trūkumas, tas, kad modeliai 

gali pateikti tik tiesinę priklausomybę tarp finansinių rodiklių ir bankroto tikimybės, o šis santykis greitai 

kintančiomis ekonominėmis ir konkurencinėmis sąlygomis dažniausiai nebūna toks paprastas ir vien 

tiesioginis. Logistinės regresijos modeliai gali į analizę įtraukti labai daug nepriklausomų kintamųjų, kaip 

santykiniai finansiniai rodikliai. Pagrindinis trūkumas, kad jo negalima pritaikyti mažoms šalims, kurių 

bankininkystės sektorius nėra didelis, ir negalima pritaikyti vienam bankui. Atliekant šiuo modeliu tyrimo 

imtis turi būti pakankamai didelė ir ji yra priklausoma nuo nepriklausomų kintamųjų, todėl tyrimo imtis 

turi būti didelė. 

Pritaikius E. Kaciak Z modelį 25 veikiantiems JAV komerciniams bankams 2008 – 2011 m. 

laikotarpiu, buvo nustatyta, kad visais analizuojamais metais, visų bankų Z koeficiento reikšmės buvo 

didesnės už nulį, o tai reiškia, kad bankroto tikimybės nėra, nes modelio tikslumas šiuo atveju siekia 100 

%. Išanalizavus Z modelio aštuonis santykinius finansinius rodiklius, nustatyta, kad nebankrutavusių 

bankų grupei, tik du rodikliai: vertybinių popierių ir uždirbančio pajamas turto santykis (Var46) ir 

nebankinių operacijų ir vidutinio turto santykis (Var56) neturėjo reikšmingos įtakos Z reikšmės pokyčiui. 

Atlikus tyrimą taikant E. Kaciak Z modelį 25 bankrutavusiems JAV komerciniams bankams 2008 – 

2011 m. laikotarpiu, buvo nustatyta, kad likus 1 metams iki bankroto modelio tikslumas yra 100 %, 2 

metams iki bankroto, modelio tikslumas sumažėja iki 84 %, o likus 3 metams - 56 %, o 4 metams iki 

krizės, modelio tikslumas yra tik 8 %. Šiuo atveju, tiksliausiai bankrotą buvo galima prognozuoti, likus 2 

metams iki žlugimo. Išanalizavus Z modelį sudarančius 8 santykinius finansinius rodiklius, nustatyta, kad 

didžiausios įtakos Z pokyčiui turėjo grynųjų pajamų ir visų išlaidų santykis (Var1), blogų paskolų ir 

vidutinio turto santykis (Var58) bei kapitalo pakankamumo rodiklis (Var62). Šių rodiklių pokytis per visą 

analizuojamą laikotarpį labiausiai kito, todėl Z koeficientai sparčiai mažėjo. 
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BANKRUPTCY ANALYSIS OF USA COMMERCIAL BANKS 

Summary 

 

The analysis based on the scientific studies of literature on bankruptcy procedures shows that banks are 

announced as insolvent rather too late. In order to secure successful and permanent bank‘s activity, it is important to 

rationally value its financial condition constantly. Applying bankruptcy prediction models is one of the most simple 

as well as accurate ways for predicting bankruptcy of enterprises. With the help of these models, the threat of 

bankruptcy could be noticed several years before bankruptcy actually starts. In this paper are given bankruptcy 

prediction models commonly used in scientific literature and diagnosed E. Kaciak prediction model of bank failure. 

The study period is achieve this purpose examined 25 failed and 25 non failed USA commercial banks. In non failed 

bank‘s group the classification accuracy in this case was very high 100 %. Years before bankruptcy, in failed bank‘s 

group the classification was 100 %, two years before – 84 %, three  years before – 56 % and four years before – 8 

%. The analysis of the model's Z constituting eight benchmarks showed that not bankrupt banking group, two 

indicators of securities and income-earning assets ratio (Var46) and non-banking transactions and average assets 

ratio (Var56) did not significantly affect the Z value changes. Bankrupt banking group Z the greatest impact on the 

change had net income and total expenditure ratio (var1), bad loans and the average assets ratio (Var58) and the 

capital adequacy ratio (Var62). The increase in all over the analysis period, the most dramatic, resulting in Z ratios 

declined rapidly. 

Keywords: bankruptcy analysis of  commercial bank, E. Kaciak model, financial ratio. 
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E-VERSLO KONKURENCINGUMO TEORINIS MODELIS 

 
Giedrė Stankevičiūtė, Ramunė Čiarnienė 

Kauno technologijos universitetas 

 

Anotacija. Šiuo metu e-verslą galima įvardinti kaip sparčiai besivystančią verslo rūšį, pasižyminčią 

dinamiškumu, sparčiu augimu bei didele konkurencija. Jis suteikia galimybę sukurti platų produktų ir paslaugų 

spektrą, pasiūlyti konkurencingas kainas, efektyvų ir patogų aptarnavimą, tinkamą tiekimo sistemą, ekonomiškai 

vartoti išteklius ir sėkmingai vystyti verslą. Straipsnyje išanalizuoti e-verslo struktūra, konkurencingumo aspektai, 

parengtas teorinis modelis, išskiriant pagrindinius e-verslo konkurencingumo indikatorius. 

Pagrindiniai žodžiai: e-verslas, konkurencingumas, teorinis konkurencingumo modelis. 
 

Įvadas 

Aktualumas. Šiandieniniame technologijų amžiuje, atsiskleidžia naujų verslo formų galimybės. 

Jau seniai pastebėtas reiškinys – tradicinio verslo perėjimas į elektroninio verslo modelį (Davidavičienė ir 

kt., 2009). Anot Paliulio ir Sabaitytės (2012), šiuolaikiniame versle informacija tampa verslo strateginiu 

resursu, o informacinės infrastruktūros išvystymo lygis ir teisinė aplinka – svarbiausiomis elektroninio 

verslo plėtojimo sąlygomis. Didėjančios informacinių technologijų galimybės, atsinaujinimo sparta, 

diegimo įmonėse greitis suteikia pagrindą intensyviai konkurencijai ir e-verslo globalumui (Paliulis, 

Sabaitytė, 2012). Pasak leidinio „Elektroninio verslo vadovas“ (2012), e-verslas nebelaikomas papildomu 

verslo kanalu ar modeliu, kadangi jis pasiekė brandos etapą ir dabar yra visiškai integruotas komponentas 

daugelio įmonių veikloje. Dabartinės rinkos ekonomikos sąlygomis organizacija, norėdama išlikti ir 

sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti informacines technologijas į verslo procesus, vykdyti jų plėtrą. 

Todėl svarbu identifikuoti e-verslo konkurencingumą ne tik pasaulio kontekste, tačiau ir jo pasireiškimą 

bei plėtrą verslo šakos ar įmonės lygmeniu bei numatyti tolimesnes perspektyvas konkuruoti su užsienio 

šalių kompanijomis ar tradicinio verslo organizacijomis. 

Problema ir jos ištyrimo lygis. Organizacijų investicijos į informacines technologijas per 

pastaruosius du dešimtmečius auga labai stipriai. Tačiau yra sudėtinga įvertinti, kokią įtaką elektroninio 

verslo efektyvumui turi diegiamos ir naudojamos informacinės technologijos. Todėl pasaulinės 

konkurencinės rinkos sąlygomis veiklos vertinimas tampa svarbia ekonomine problema. Paliulis ir 

Uturytė-Vrubliauskienė (2010; 2012), bei Šarapovas ir kt. (2005) nagrinėjo e-verslo efektyvumą, 

matavimo sistemas e-verslo našumui įvertinti, tačiau neatliktos detalesnės studijos ekonominiu aspektu, 

nagrinėjančios e-verslo konkurencingumą bei neišskirti indikatoriai, leidžiantys įvertinti e-verslo 

konkurencines galimybes šakos ir/ar įmonės lygmenyje. Dėl šios priežasties straipsnyje keliama 

problema, kaip įvertinti e-verslo bei jo elementų konkurencingumą skirtinguose analizės lygmenyse. 

Tyrimo objektas – e.verslo konkurencingumas. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus e-verslo konkurencingumo aspektus, parengti teorinį e-verslo 

konkurencingumo modelį. 

Tyrimo uždaviniai:  
1) išanalizuoti elektroninio verslo koncepciją ir išskirti pagrindinius e-verslo komponentus;  

2) atskleisti elektroninio verslo konkurencingumo ypatumus;  

3) parengti teorinį e-verslo konkurencingumo modelį. 

Tyrimo metodai: sisteminė, lyginamoji ir loginė-kritinė mokslinės literatūros analizė, 

modeliavimas. Išnagrinėjus e-verslo koncepciją, konkurencingumo aspektus bei išskyrus 

konkurencingumą lemiančius veiksnius, parengtas e-verslo konkurencingumo teorinis modelis. 

 

Elektroninio verslo koncepcijos aspektai 
Šiandieninėje verslo aplinkoje technologijos siūlo plačias galimybes įsilieti į tarptautinę rinką. 

Technologiniai pokyčiai privertė organizacijas iš naujo apibrėžti savo verslo modelius ir pertvarkyti 

vidinius pajėgumus. Interneto ir tinklaveikos atsiradimas bei skvarba globaliu mastu sudarė sąlygas 

nekontroliuojamam informacijos prieinamumui ir atvirumui, kas leido verslui pereiti į elektroninę erdvę. 

Informacinės technologijos, padedančios optimizuoti informacijos keitimosi procesą, tapo nepakeičiama 

tarptautinio verslo ir rinkodaros priemone (Mikalajūnas, Pabedinskaitė, 2010).  

Elektroninio verslo sampratą pirmieji pasiūlė korporacija IBM, kuri šį terminą apibrėžė kaip įvairių 

veiklos rūšių aspektų nuolatinį tobulinimą, pasitelkiant skaitmenines technologijas (Paliulis, 2007). Šiuo 

metu nėra vieno ir visuotinai pripažinto elektroninio verslo apibrėžimo, tačiau plačiąja prasme, jis gali 

būti apibrėžiamas kaip įvairūs sprendimai, diegiami pasitelkiant informacinių technologijų galimybes 
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(Paliulis, Sabaitytė, 2012). Mokslinėje literatūroje pateikiamos skirtingos elektroninio verslo sampratos 

interpretacijos. Karjalainen (1999), Vidas-Bubanja, Grk, Cvetkovič (2010) elektroninį verslą apibrėžia iš 

procesų automatizavimo bei jų efektyvinimo pozicijos, teigdami, jog e-verslas kuria pagrindą naujų 

produktų ir paslaugų įvedimui į rinką bei optimizuoja įmonės patiriamus kaštus (cituoja Elektroninio 

verslo vadovas, 2012). Sodžiutė ir Sūdžius (2006) teigia, jog elektroninis verslas apima įvairių verslo 

operacijų atlikimą įmonės viduje bei vykstančių procesų optimizavimą, veiklos organizavimą, naudojant 

informacines technologijas. 

Parreiras (2005), Guseva (2010) akcentuoja verslo tinklaveiką kaip e-verslo pagrindą, pabrėžiant 

ryšių, bendradarbiavimo, informacijos ir duomenų perdavimo svarbą, duomenų bazės kūrimą bei 

palaikymą. Amit ir Zott (2001) e-verslo sampratą išreiškia per pelno gavimą, o Kalakota, Robinson 

(2002) e-verslą sieja su verslo vertės maksimizavimu, panaudojant internetą ir kitas informacines 

technologijas (cituoja Davidavičiene ir kt., 2009; Mikalajūnas, Pabedinskaitė, 2010). Chaffey (2007) ir 

Canton (2007) elektroninį verslą traktuoja per konkurencingumo prizmę, kaip būtiną konkurencinę 

strategiją globalioje ekonominėje erdvėje. Šių autorių nuomone, įmonei visiškai integravus informacines 

ir komunikacines technologijas savo veikloje, įgalinama atitinkamų verslo procesų pertvarka arba 

strategijos atnaujinimas, siekiant konkurencinio pranašumo. Šarapovas ir kt. (2005), Paliulis ir Sabaitytė 

(2011) pažymi, kad dabartiniu metu e-verslas yra privalomas visoms modernioms įmonėms, siekiančioms 

konkurencinio pranašumo užsitikrinimo. 

Išanalizavus pastarųjų metų tyrimus ir mokslines įžvalgas, 1 lentelėje pateikiamos lietuvių ir 

užsienio autorių darbuose sutinkamos elektroninio verslo sampratos interpretacijos. 

 
1 lentelė. Elektroninio verslo koncepcijos interpretacijos (sudaryta autorių) 

Autorius Elektroninio verslo sampratos 

Karjalainen (1999) 

 

Verslas, kuriame informacinių  technologijų infrastruktūra naudojama didinti verslo 

efektyvumui ir sukurti pagrindą naujiems produktams ir paslaugoms. 

Amit, Zott, (2001) Įvairi interneto aplinkoje vykdoma veikla, kuria verčiantis siekiama gauti pelno. 

Kalakota, Robinson 

(2002) 

E-verslas yra naujas senų verslo modelių sukūrimas, pasitelkiant informacines 

technologijas, kad būtų maksimizuota verslo vertė. 

Parreiras (2005) E-verslas yra tik verslas, naudojantis elektroninius tinklus, kad paverstų verslo 

procesus ar sukurtų verslo sistemą, kuri palaikytų ryšį su esamais bei būsimais 

klientais. 

Sodžiutė, Sūdžius 

(2006) 

Verslas, kuris naudodamasis informacine valdymo ir kita verslo struktūra, kuria, platina 

ar sudaro sąlygas naudoti produktus ar paslaugas, pasitelkiant 

elektroninio ryšio ir kitas priemones. 

Canton (2007) Elektroninis verslas apibūdinamas kaip kritinė konkurencinga strategija, kuri lemia 

perversmą globalioje ekonomikoje. 

Chaffey (2007) Inovatyvių informacinių technologijų taikymas įmonėje ir už jos ribų, siekiant didinti 

įmonės konkurencingumą. 

Guseva (2010)  Verslo operacijų atlikimas ir įmonės veiklos organizavimas naudojant informacines 

technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. 

Vidas-Bubanja, Grk, 

Cvetkovič (2010)  

Verslo automatizavimo procesas (įmonės viduje ir išorėje) kompiuterių tinkle. 

 
Apibendrinant, priimtiniausia galima laikyti Chaffey (2007) pateiktą koncepciją, kuri tiksliausiai 

apibrėžia šiuolaikinio e-verslo esmę. Pasak autoriaus e-verslas gali būti taikomas įmonės strategijos 

plėtojimui, įmonės operacijų valdymui, tačiau kita vertus taip pat naudojamas kaštų minimizavimui, 

klientų aptarnavimo gerinimui bei ryšių su išorine aplinka glaudesniam palaikymui. Visa tai leidžia 

įmonei labiau integruotis į rinką bei užsitikrinti veiklos rezultatyvumą ir pelningumą (Paliulis, Sabaitytė, 

2012).  

E-verslas, naudojantis elektroninius tinklus verslo procesų ir sistemų pavertimui į elektroninę 

formą, yra veiksmingas mažinant išlaidas, didinant pajamas, pridėtinę vertę ir konkurencingumą. Tai 

kritinė strategija, lemianti perversmą globalioje ekonomikoje. 
 

Pagrindiniai e-verslo elementai 

Mokslinėje literatūroje elektroninis verslas dažnai plačiąja prasme traktuojamas kaip informacinių 

technologijų taikymas įvairiems verslo procesams atlikti. Jis taip pat dažnai tapatinamas su vertę 
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teikiančiu informacijos srautų pasikeitimu tarp atskirų verslo vienetų. Todėl šis verslo modelis apima 

daugelį veiklos sričių ir aprėpia įvairius komponentus arba sudedamąsias dalis, o dėl skirtingo 

mokslininkų požiūrio, literatūroje sutinkamos įvairios e-verslo dedamosios.  

Anot Paliulio (2007), e- verslas yra plati sąvoka, todėl siūloma jį išskaidyti į tokius elementus kaip 

e-komercija, e-servisas, e-marketingas, e-verslo kontaktai, e-projektų vadyba, e-ofiso darbo 

organizavimas, e-žmogiškųjų resursų vadyba, e-logistika. Davidavičienė ir kt. (2009) elektroninį verslą 

siūlo išskaidyti į stambesnes kategorijas, apimant pagrindines veiklas: reklamą, prekybą, bankininkystę, 

informacijos modelius (Paliulis, Sabaitytė, 2011).  

Čiurlytės ir Pabedinskaitės (2013) išskirti ir apibendrinti e-verslo elementai sutampa su 

mokslininkų Amit ir Zott (2001) e-verslo skirstymu, pateikiant dažniausiai mokslinėje literatūroje 

sutinkamas e-verslo formas: prekybą, rinkodarą, teleservisą, telemediciną, nuotolinį mokymą, teledarbą, 

bankininkystę ir kitokią interneto aplinkoje vykdomą veiklą. 

Leidinyje „Elektroninio verslo vadovas“ (2012), be jau minėtų e-verslo elementų, papildomai yra 

išskiriamas apibendrintas paslaugų teikimas (konsultavimas, banko paslaugos, draudimo paslaugos ir t. t.) 

bei mobilus verslas (žr. 1pav.). 

 

 

E-VERSLAS 

E.darbo paslaugos 
Mobilus verslas 

E.verslo valdymo 

sistema 

E.biuro valdymas 

E.marketingas 

E.servisas 

(paslaugos) 

E.prekyba 

E.komercija 

 
 

1 pav. E-verslo sudedamosios dalys  

Šaltinis: Elektroninio verslo vadovas, 2012 

 
Pastarajame e-verslo skaidyme atskirai išskiriamos e-prekybos ir e-komercijos veiklos, kur  

e-prekyba apima tik elektronines parduotuves. Reikia pabrėžti, jog e- prekybos sąvoka dažnai persidengia 

su e-komercijos, todėl pačios sąvokos kartais painiojamos tarpusavyje. Šiame kontekste e-prekyba 

apibūdina elektroninių parduotuvių sistemą, kuomet aktualus procesas yra perku - parduodu. Šis e-verslo 

elementas daugiausiai siejamas su fizinėmis prekėmis, kurios vartotojui pristatomos į tam tikrus 

atsiėmimo taškus arba pageidaujamu adresu. E-komercija yra daug platesnė ir apibūdinama per ryšius su 

vartotojais, tiekėjais ir išoriniais partneriais, įtraukiant pardavimą, rinkodarą, vartotojų aptarnavimą, 

žaliavų tiekimą, atsiskaitymo sistemas, mokamą darbą virtualiose kolektyvuose (Elektroninio verslo 

vadovas, 2012). 

Skirtingą požiūrį į e-verslo sandarą pateikia mokslininkai Strauss ir Frost (2001), išskirdami  

e-verslo elementus, susijusius su įvairių verslo procesų valdymu bei atlikimu įmonėje (Markevičienė ir 

kt., 2002; Šarapovas ir kt., 2005) (žr. 2 pav.). 
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Ryšių su 
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valdymas 

Tiekimo 
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Įmonės išteklių 

valdymas 

  
 

2 pav. Elektroninio verslo elementai  

Šltinis: Strauss, Frost, 2001 
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Strauss ir Frost (2001) kaip ir kiti užsienio bei Lietuvos autoriai analizuodami elektroninio verslo 

elementus daugiausiai dėmesio skiria e-komercijai, kadangi ji tapatinama su pradiniu verslo 

transformavimo į e-verslą diegimo etapu, galinčiu smarkiai paveikti tolimesnio verslo vystymą ir jo 

gaunamą naudą. Autoriai taip pat nurodo, jog e-verslas pasižymi ir tokiais vidiniais verslo procesais kaip 

gamyba, atsargų valdymas, intelektinių produktų kūrimas, rizikos valdymas, finansai, žinių valdymas, 

personalo atranka ir jo valdymas. 

Atlikus e-verslo elementų, sutinkamų mokslinėje literatūroje analizę galima teigti, jog vyrauja 

didelė e-verslo elementų įvairovė ir nėra vieningo e-verslo sudedamųjų dalių išskaidymo, tačiau labiausiai 

paplitęs skirstymas pagal atskirus verslo procesus bei atskiras verslo sritis ar veiklas, kurios egzistuoja 

elektroninėje terpėje. Taip pat išryškėja, jog visuose analizuotose e-verslo sandaros išskaidymuose 

pabrėžiama e-komercija, kuri įgyja naują svarbą šiuolaikinės įmonėse, kaip viena iš sparčiausiai 

plintančių e-verslo formų. 
 

E-verslo konkurencingumo aspektai 

Teoriniai konkurencingumo aspektai. Mokslinėje literatūroje konkurencingumo koncepcija 

įvardinta kaip viena sudėtingiausių ir sunkiausiai apibendrinamų tyrimo sričių dėl pačios sampratos 

kompleksiškumo, konkurencingumo proceso sudėtingumo bei veiksnių, darančių įtaką, gausos.  

Mokslininkų darbuose dažnai persipina konkurencijos, konkurencingumo ir konkurencinio 

pranašumo sampratos, o pati konkurencingumo sąvoka aiškinama labai nevienodai.  

Griffiths ir Zammut (2005) nuomone, konkurencingumas yra gebėjimas valdyti finansinius 

išteklius, darbuotojus, technologijas, marketingo, strateginius pranašumus, išnaudoti atsirandančias 

galimybes rinkoje. Pasak Depperu ir Cerrato (2005), plačiąja prasme konkurencingumas gali būti 

apibrėžtas kaip įmonės sugebėjimas pasiekti geresnių rezultatų nei konkurentai, kurie veikia toje pačioje 

rinkoje, arba aiškinamas per gebėjimą palaikyti sąlygas, kurios leidžia įmonei išlaikyti gerus veiklos 

rezultatus ateityje.  

Konkurencingumo koncepcija dažnai paremta ekonominių subjektų lyginimu ir suprantama kaip 

santykinė sąvoka, atsižvelgiant į specifines laiko ir rinkos sąlygas (Čibinskienė, Pridotkienė, 2011). 

Navicko ir Malakauskaitės (2010), Valentinavičiaus (2000) nuomone konkurencingumo samprata gali 

būti nagrinėjama keliais lygmenimis: įmonių, atskirų ūkio šakų ar geografiniu mastu. Autorių teigimu, 

konkurencingumas išreiškia reliatyvią arba santykinę įmonės, ūkio šakos, regiono, šalies ar šalių grupės 

poziciją kitų ekonominių subjektų atžvilgiu (Navickas, Malakauskaitė, 2010). 

Kalbant apie konkurencingumo problematiką, skirtingi autoriai jį analizuoja įvairiais aspektais, nuo 

vertinimo metodikos skirtumų iki aplinkos veiksnių, turinčių įtakos konkurencingumui.  

Anot Valodkienės ir Snieškos (2012), veiksnių, nusakančių konkurencingumą, diapazonas yra 

platus, ir mokslininkai konkurencingumo veiksnius išskiria gana įvairiai. Plačiąja prasme mokslinėje 

literatūroje yra akcentuojami ir išskiriami vidiniai ir išoriniai arba bendrieji aplinkos veiksniai, turintys 

įtakos ekonominio subjekto konkurencingumui. Šie veiksniai apima įmonės vidinius ir organizacinius, 

valdymo ir išteklių veiksnius bei išorinės aplinkos veiksnius. Kiti autoriai išskiria kur kas konkretesnius 

bei specifinius konkurencingumą įtakojančius veiksnius. 

Apibendrinus įvairių autorių pozicijas, 2 lentelėje pateiktas konkurencingumui darančių įtaką 

aplinkos veiksnių klasifikavimas. 

 
2 lentelė. Konkurencingumui įtaką darantys aplinkos veiksniai  

Autorius Aplinkos veiksniai 

Marčinskas, Diskienė 

(2001) 

- Mikroaplinkos veiksniai: įmonės strategija ir tikslai, informacinė sistema, 

valdymas, kultūra, organizacijos ištekliai 

- Makroaplinkos veiksniai: politiniai, ekonominiai, socialiniai-kultūriniai, 

technologiniai, ekologiniai 

Man, Chan (2002) - Vidiniai organizacijos gebėjimai 

- Konkurencijos intensyvumas 

- Rinkos struktūra 

Mitkutė, Nagreckaitė 

(2005) 

- Tiesioginiai veiksniai: veiksnių sąlygos, paklausos sąlygos, susiję sektoriai, 

įmonės strategija, struktūra ir konkurencija 

- Išoriniai veiksniai: vyriausybės, galimybių ir tarptautinio verslo vaidmuo 
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Beniušienė, Svirskienė 

(2008) 

- Naujų konkurentų atsiradimas 

- Prekių pakaitalų atsiradimas 

- Tiekėjų derėjimosi galia 

- Klientų derėjimosi galia 

- Koncentracija tarp kompanijų 

Porter ir kt. (2008) - Išoriniai veiksniai: makro- ir mikro- aplinkos veiksniai 

- Vidiniai veiksniai: įmonės vidinės aplinkos veiksniai 

Lietuvos ekonominės 

plėtros agentūra (2009) 

- Aplinkos lemiami konkurenciniai veiksniai: rengimai ir darbo priemonės, 

energetiniai ištekliai, darbo užmokesčio lygis, žaliavų kaina 

- Įmonės vadybinės praktikos lemiami konkurenciniai veiksniai: verslo modelis, 

pardavimų veikla, kanalai, inovacijos, rinkodara, gebėjimai ir motyvacija, veiklos 

procesų efektyvumas 

Liučvaitienė, Peleckis 

(2011) 
- Bendrieji veiksniai 

- Rinkos ekonomikos pagrindinės charakteristikos 

- Veiklos infrastruktūros veiksniai 

Valodkienė, Snieška 

(2012) 
- Technologiniai veiksniai: inovacijos, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 

- Valdymo veiksniai: naujos verslo strategijos 

- Ekonomikos veikimas 

- Efektyvumo veiksniai: vyriausybės efektyvumas, verslo efektyvumas ir 

infrastruktūra, tiesioginės užsienio investicijos 

- Socialiniai, kultūriniai veiksniai: išsilavinimo lygis, švietimas 

- Rinkos veiksniai: paslaugų/produktų kokybė ir kaina 

- Standartizacijos ir suvienodinimo procesai 

Cetindamar, Kilitcioglu 

(2013) 
- Struktūriniai veiksniai 

- Išteklių veiksniai 

- Technologiniai veiksniai 

- Valdymo veiksniai 

- Rinkos veiksniai 

- Efektyvumo veiksniai 

Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių 

 
Mokslininkų darbuose analizuojami rinkos veiksniai bei pabrėžiama įmonės gebėjimų ir vidinių 

procesų efektyvumo svarba, verslo modelio ir strategijos pasirinkimas bei vystymas. Akcentuojami 

ekonominiai ir operaciniai įmonės pajėgumai, vadybiniai gebėjimai. Kalbant apie išorinę aplinką, 

labiausiai koncentruojamasi į technologinius, infrastruktūros veiksnius, kurie turi bene didžiausios įtakos 

konkurencingumo laipsniui  bei ekonominio subjekto konkurencinės pozicijos išlaikymui. 

 

Elektroninio verslo konkurencingumo ypatumai 

Fink ir Disterer (2006) išryškina e-verslo konkurencingumo aspektą, teigdami, jog ši verslo forma 

padeda organizacijai tapti efektyvesne rinkoje bei generuoti didesnes apyvartas nei tradiciniame versle. E-

verslo įmonės pasižymi mažesniu pradinio kapitalo poreikiu, vyrauja mažesnis tarpininkų skaičius 

paskirstymo kanaluose bei būdingas lengvas atėjimas į rinką be didelių kaštų. Pabrėžiama, jog net 

nedidelės įmonės, turinčios vos dalį kapitalo, reikalingo tradicinio verslo pradžiai, yra pajėgios užsiimti e-

verslu per elektroninius tinklus. Virtualios įmonės greičiau ir mažesniais kaštais tradicinio verslo atžvilgiu 

reaguoja į pokyčius dinamiškoje rinkoje, kadangi su mažesne finansine rizika gali teikti naujas, tikslinei 

vartotojų grupei skirtas prekes ar paslaugas, kam reikalingos mažesnės kapitalo ir administravimo 

sąnaudos (Burinskienė, 2010).  

Mokslininkai Simchi-Levi ir kt. (2003) bei Levary (2000) teigia, jog e-verslo taikymas didina 

įmonės verslo efektyvumą per sumažėjusią ciklo trukmę, t.y., prekių užsakymo ir gavimo trukmę bei per 

tiekimo grandinės sutrumpėjimą. Mokslinėje literatūroje diskutuojama, jog e-verslas sumažina atsargų, o 

taip pat ir tam tikrų įmonėje vykstančių procesų neapibrėžtumo efektą ir pagerina platinimo kanalų 

efektyvumą. Lee ir Whang (2001) akcentuoja, jog šis verslo modelio taikymas palengvina produktų ir 

tiekėjų paieškos procesą. Autoriai teigia, jog e-verslo konkurencingumo specifika atsispindi per trumpesnį 

naujų bei tobulesnių paslaugų ar prekių įvedimą į rinką, verslo judrumo pagerėjimą, procesų efektyvumo 

padidėjimą. Todėl e-verslo konkurencingumas dažnai analizuojamas per 3 pagrindinius aspektus – 

transakcinius kaštus, informacijos prieinamumą ir lankstumą bei strateginę prizmę (konkurencinio 

pranašumo įgijimą, ryšius su klientais, tiekėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis sukuriant tinklą). 
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Visa tai padeda organizacijoms lengviau orientuotis į aplinkos pokyčius ir greičiau į juos reaguoti. 

Mokslinėje literatūroje taip pat pabrėžiamas e-verslo išskirtinumas, kuris atsispindi per konkurencijos 

didėjimą rinkoje - augant konkurencijai, didėja viso tinklo žinomumas, todėl plečiasi vartotojų ratas 

(Auramo ir kt., 2005). 

Gatautis (2002) pabrėžia e-verslo kuriamą konkurencinį pranašumą per užimamos rinkos dalies 

didinimo ir įsiskverbimo į naujas rinkas galimybes, vartotojų pasitenkinimo didinimą, optimizuojant 

įvairius verslo procesus ir taip sumažinant transakcijų laiko imlumą. Kvainauskaitė ir kt. (2005) pabrėžia 

e-verslo konkurencinį pranašumą per pozicijų stiprinimą tiek vietinėje tiek tarptautinėje rinkoje. Zhu, Xu, 

Dedrick (2003), e-verslo konkurencingumą aiškina per vertės kūrimo grandinę, išskirdami technologinį, 

organizacinį ir aplinkos kontekstus. Autoriai teigia, jog elektroninio verslo vertę ir konkurencingumą 

sąlygoja įmonės technologinė integracija, firmos dydis, veikos apimtis, finansiniai resursai, konkurencijos 

intensyvumas ir reglamentuojanti aplinka. Pastarieji mokslininkai nustatė, jog technologijų integravimas 

yra stipriausiai e-verslo vertę veikiantis veiksnys, tačiau finansiniai ištekliai, įmonės veiklos apimtis ir 

reglamentuojanti aplinka taip pat prisideda prie e-verslo vertės kūrimo ir jo konkurencingumo. Nors 

konkurencijos intensyvumas skatina įmones vystyti e-verslą, tačiau pasak autorių e-verslo 

konkurencingumas vis dėl to yra labiau veikiamas vidinių organizacijos išteklių (pvz. technologinės 

integracijos įmonėje), nei išorinių jėgų (Zhu, Xu, Dedrick, 2003). 

International Telecommunication Union (2014) ataskaitoje „Measuring the Information Society 

Report“ pateikiami e-verslo konkurencinio aktyvumo etapai, kuriais remiantis galima įvertinti e-verslo 

situaciją, jo konkurencines galimybes rinkoje bei jį veikiančius aplinkos veiksnius (žr. 3 pav.). 
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pasirengimas 

E-verslo 
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pajėgumas 

E-verslo įtaka 

 
 

3 pav. Esminiai e-verslo konkurencinio aktyvumo etapai  

Šaltinis: International Telecommunication Union, 2014 

 
Ataskaitos duomenimis, pagrindiniams e-verslo konkurencinio aktyvumo etapams būdingi šie 

indikatoriai: 

 E-verslo pasirengimas (fizinė technologinė infrastuktūra, IT prieinamumas, potencialus 

naudojimas ir kt.) 

 E-verslo pajėgumas (įmonių finansiniai, operaciniai pajėgumai, rinkos dydis ir plėtra ir kt.) 

 E-verslo intensyvumas (įmonių e-verslo naudojimo sklaida ir mastas, e-tinklų naudojimas tarp 

vartotojų ir kt.) 

 E-verslo įtaka (įtaka ekonomikai ir visuomenei: padidėjęs veiklos efektyvumas, aptarnavimo 

lygis, užsakymo vykdymo laikas, darbo organizavimas, vertės grandinės integracija, naujų 

produktų, paslaugų atsiradimas, nauji verslo modeliai).  

Todėl vertinant elektroninį verslą bei numatant jo konkurencines galimybes, svarbu nustatyti tiek 

šalies infrastruktūros galimybes ir pasirengimą e-verslo plėtrai, e-tinklų naudojimo paplitimą 

visuomenėje, tiek ir e-verslo operacinius pajėgumus įmonės lygmeniu, kas padės įvertinti e-verslo 

intensyvumo mastą ir jo įtaką šalies ekonomikai (International Telecommunication Union, 2014). 

Cheng ir Cheng (2005) tirdami e-verslo konkurencingumą, siūlo pasitelkti konceptualų e-verslo 

veiklos rezultatus įvertinantį modelį. Autorių teigimu, pagrindiniai įmonės vidiniai gebėjimai ir 

pajėgumai numato pagrindą gerinti e-verslo šakos konkurencingumą. Pati e-verslo šakos aplinka 

priklauso ir nuo verslo įmonių bei visuomenės pasirengimo e-verslo sklaidai (angl. E-readiness). Autoriai 
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išskiria tris skirtingus e-verslo konkurencingumo tyrimo lygmenis bei indikatorius, kuriais remiantis 

analizuojamas konkurencingumas (žr. 4 pav.). 
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4 pav. E-verslo konkurencingumo vertinimo konceptualus modelis 

Šaltinis: Cheng, Cheng (2005) 

 

Cheng ir Cheng (2005) nurodo, jog šakos konkurencingumas yra apsprendžiamas produktyvumo ir 

įmonių operacinių pajėgumų. Įmonės produktyvumą nurodo vidutinis darbo produktyvumo augimo 

tempas, o operacijų pajėgumus apibrėžia vertės grandinės efektyvumas, paslaugų lygis ir finansinė 

įmonės padėtis. Šakos konkurencingumo varomųjų jėgų indikatoriai apima darbo našumo augimo lygį, 

veiklos sąnaudų mažėjimo tempą šakoje, pelno maržos augimo lygį, pardavimų apimtis bei apyvartą. 

Šakos aplinka nurodo visą IT pasirengimą diegti elektroninį verslą, interneto naudojimo dažnumą 

bendradarbiaujant su partneriais ar vykdant užsakymus, atsargų valdymą, darbuotojų mokymo lygį bei 

naudojamas IT sistemas e-verslui (ERP, CRM ir pan.). E-verslo šakos aplinka daro tiesioginę įtaką 

įmonių įsitraukimui į e-verslo vystymą bei IRT technologijų naudojimui verslo sandoriams ir 

pardavimams vykdyti (Cheng, Cheng, 2005). 

Apibendrinant galima teigti, jog mokslinėje literatūroje e-verslo konkurencingumo vertinimas nėra 

plačiai analizuojamas, tačiau jo aspektai gali būti nagrinėjami tiek įmonės, šakos ar šalies lygmenyse, 

priklausomai nuo analizės masto, aktualumo bei kitų veiksnių. Mokslinės literatūros analizė parodė, jog 

e-verslo specifika dažnai aiškinama per vertės grandinės integraciją, kaštų minimizavimą, išvystytą 

technologinę infrastruktūrą, įvairius įmonės operacinius bei finansinius pajėgumus ir jų dinamiką. Galima 

daryti prielaidą, jog e-verslo konkurencingumas yra veikiamas įvairių aplinkos kontekstų, tačiau 

labiausiai įtaką daro technologinė integracija bei vidiniai įmonės resursai ir pajėgumai. Didėjantis 

konkurencijos intensyvumas skatina elektroninio verslo patrauklumą ir konkurencingumą dėl platesnio 

vartotojų tinklo, vyraujančio mažesnio tarpininkų skaičius paskirstymo kanaluose ir geresnių pozicijų 

rinkoje įgijimo. 

 

E-verslo konkurencingumo teorinis modelis 

Išnagrinėjus e-verslo koncepciją, konkurencingumo aspektus bei išskyrus konkurencingumą 

lemiančius veiksnius, pristatomas e-verslo konkurencingumo teorinis modelis(žr. 5 pav.).  

Pateiktame modelyje išskirtos pagrindinės jėgos ir veiksniai, kurie daro didžiausią įtaką e-verslo 

plėtrai ir konkurencingumui, vertinant tiek šakos, tiek įmonės lygmeniu. Įvardintos keturios pagrindinės 

e-verslą veikiančios aplinkos dimensijos: rinkos, socialinė-kultūrinė, technologinė ir vyriausybės 

dimensija. Akcentuojama technologinė aplinka ir pasirengimas diegti e-verslo inovacijas, rinkos struktūra 

ir konkurencijos intensyvumas bei visuomenės pasiregimas naudotis elektroniniais tinklais, IT sklaida bei 

vyriausybės politika.  

Remiantis mokslinės literatūros analize, išskirti elektroninio verslo konkurencingumo indikatoriai, 

kurie apima finansinius bei operacinius pajėgumus, užimamos rinkos dalies rodiklius bei valdymo 

dinaminius gebėjimus, kas sudaro esminį įmonės konkurencinio pranašumo pagrindą. 
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5 pav. E-verslo konkurencingumo teorinis modelis (sudaryta autorių) 

 

Dažniausiai literatūroje analizuojant e-verslo konkurencingumą, analizuojami įmonės vykdomo e-

verslo modelio (B2C, B2B) pardavimai, pirkimai, apyvartos mastai, jų dinamika skirtingose ekonominės 

veiklos sektoriuose, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) panaudojimas įmonių veikloje, kas turi 

įtakos verslo santykiams, įmonės efektyvumui, pardavimams ir klientų pasitenkinimui. Tiriant 

konkurencingumą įmonės lygmeniu tikslinga analizuoti pelningumo, pridėtinės vertės ir kitus finansinius 

rodiklius bei jų kitimą laike.  

 

Išvados 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, jog nėra vieningos elektroninio verslo koncepcijos, 

tačiau dažniausiai jo samprata siejama su elektroninių tinklų panaudojimu verslo procesų ar verslo 

sistemų pavertimui į elektroninę erdvę, siekiant efektyvinti įmonės veiklą ir pritraukti potencialių 

virtualių vartotojų. Šiandieninėje konkurencingoje rinkoje e-verslą labiausiai reikšminga laikyti kaip 

vieną iš įmonės konkurencingumo didinimo šaltinių, garantuojančių konkurencinio pranašumo įgijimą. 

E-verslo sandara pasižymi įvairiais elementais ir skirtingomis jų formomis, todėl e-verslas 

skirstomas  pagal atskirus verslo procesus, sritis ar veiklas, kurios egzistuoja elektroninėje terpėje Tačiau 

elektroninė komercija yra išskiriama kaip viena iš pagrindinių e-verslo atšakų, kuri įgauna naują svarbą 

šiuolaikinės įmonės valdyme kaip viena iš sparčiausiai plintančių verslo formų, įgalinančių įmones verslo 

transakcijas atlikti kompiuteriniame tinkle. 

Elektroninio verslo konkurencingumas bei jo ypatumai dažniausiai aiškinami remiantis vertės 

grandinės integracija, kaštų minimizavimu, išvystyta technologine infrastruktūra bei įmonės operaciniais 
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pajėgumais. E-verslo konkurencingumas yra veikiamas įvairių aplinkos kontekstų, tačiau labiausiai, - 

technologinės integracijos bei vidinių įmonės gebėjimų valdyti resursus. 

Išanalizavus elektroninio verslo konkurencingumo aspektus, parengtas teorinis e-verslo 

konkurencingumo modelis, apimantis elementus, kurie turi didžiausios įtakos e-verslo plėtrai ir 

konkurencingumui vertinant tiek šakos, tiek įmonės lygmeniu. Išskirtos pagrindinės e-verslą veikiančios 

technologinė, rinkos, socialinė-kultūrinė ir vyriausybės dimensijos bei pagrindinės rodiklių grupės, 

kuriomis remiantis vertinamas konkurencingumas. 
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E-BUSINESS COMPETITIVENESS: THEORETICAL MODEL 

 

Summary 
 

Enterprises’ investment in information technology has grown very significantly over the past two decades. 

However, it is difficult to assess impact of its installation and usage on e-business efficiency. Therefore in today’s 

global competitive market the evaluation of business performance becomes a major economic problem. Many 

authors in their research works examined the effectiveness of e-business, e-measurement systems in order to 

evaluate the performance of business. Consequently it requires more comprehensive studies in economic aspect, 

exploring e-business competitiveness and indicators which enable to measure e-business competitive capacities and 

potential in both industry and company level. For these reasons, the article raises the problem of how to evaluate e-

business competitiveness in different levels of analysis. 

The purpose of the paper is to present a theoretical e-business competitiveness model. The object of the 

research: competitiveness of e-business.  

Research methods: systematic, comparative and logical–critical scientific literature analysis, modelling. 

Literature analysis revealed that e-business is perceived as the most important source of improving 

competitiveness and ensuring competitive advantage. By defining its concept authors also emphasize the network as 

a basis for e-business and indicate e-business as a critical strategy that increases global economy scale. E-business 

structure is characterized by a variety of elements; however e-commerce is distinguished as one of the leading 

component. Theoretical analysis of e-business competitiveness revealed that generally it is interpreted on the basis 

of the value chain integration, cost minimization, technological infrastructure and operational capacities of the 

various companies. Moreover, e-business competitiveness is exposed to various environmental contexts; however 

it’s mostly influenced by the technological integration and the ability to manage company's internal resources. 

Lastly, this analysis resulted in theoretical framework which includes elements that have the most influence 

on competitiveness at both industry and company level. The proposed e-business competitiveness model is based on 

evaluating technological, social-cultural, market, government dimensions and financial, operational, market share 

and managerial indicators. 

Keywords: e-business, competitiveness, theoretical competitiveness model. 
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TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ IR JŲ PRITRAUKIMĄ 

LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE 

KONVERGENCIJOS ASPEKTU 
 

Ainė Šlėderytė, Kristina Montvilaitė 
Šiaulių universitetas  

 
Anotacija. Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksliniais tyrimais, apibendrinta tiesioginių 

užsienio investicijų sąvoka bei tiesioginių užsienio investicijų (toliau TUI) pritraukimą lemiantys veiksniai. Siekiant 

pagrįsti, kodėl mažiau TUI sukaupusioms šalims svarbu aktyvinti pastarųjų srautus į šalį, išanalizuotas jų 

reikšmingumas priimančios šalies ekonominiam augimui. Šalims siekiant paspartinti TUI pritraukimą, svarbu 

identifikuoti veiksnius, lemiančius šį procesą, pastarieji straipsnyje apibendrinti, atskleidžiant jų poveikio aspektus. 

Kadangi TUI tarp šalių yra pasiskirsčiusios netolygiai ir jos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, skatinančių 

ekonominį augimą, straipsnyje buvo išnagrinėtos konvergencijos TUI atžvilgiu galimybės, o jų įvertinimui yra 

apibendrinti konvergencijos vertinimo metodai. 

Pagrindiniai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą 

skatinantys veiksniai, ekonominis augimas, konvergencija.  

 

Įvadas 

Problemos ištyrimo lygis ir tyrimo aktualumas. Viena iš svarbiausių kapitalo judėjimo 

tarptautiniu mastu forma yra TUI, kurios yra itin svarbios priimančios šalies ekonomikai, nes reiškia 

užsienio investuotojo ilgalaikį interesą į įmonės valdymą. Pagrindinės priežastys, dėl kurių reikia skatinti 

TUI pritraukimą, yra produktyvumo didinimas, užimtumo, inovacijų skatinimas, technologijų perkėlimas, 

kas atitinkamai užtikrina spartesnius ekonominio augimo tempus.  

Atlikus Lietuvos ir užsienio autorių empirinių tyrimų apžvalgą (Hudea, Stancu, 2012, Leitao, 

Rasekhi, 2013, Sochulakova, Igazova, 2013 ir kt.)  pastebėta, kad TUI tarp šalių yra pasiskirsčiusios labai 

nevienodai. Labiau ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse TUI yra sukaupta daugiau nei žemesnio 

ekonominio išsivystymo šalyse. TUI teigiamą įtaką priimančios šalies ekonominiam augimui nustatė 

daugelis tyrėjų (Borensztein ir kt. 1995, De Melo, 1997, Makki, Somwaru, 2004, Johnson, 2005 ir kt.) dėl 

to itin svarbu mažiau TUI sukaupusioms šalims suaktyvinti šių investicijų srautą ir taip kelti ekonomikų 

išsivystymo lygį. Atsižvelgiant į tai, kad TUI tarp šalių yra pasiskirsčiusios itin nevienodai ir jos yra 

vienas iš svarbiausių veiksnių, skatinančių ekonominį augimą, tikslinga nagrinėti TUI konvergavimo 

galimybes. 

TUI įvairiais aspektais tyrė daugelis Lietuvos ir užsienio autorių. Pavyzdžiui, TUI įtaką 

ekonominiam augimui nagrinėjo De Mello (1997), Nair-Reichert, Weinhold (2001), Baharumshah, 

Thanoon (2006), Ruplienė, Garšvienė (2008), Kalašinskaitė (2009), Ghosh, Wang (2009), Al-Nasser 

(2010), Kornecki, Raghavan (2011), Hudea, Stancu (2012), Iqbal ir kt. (2013), Sochulakova, Igazova 

(2013), Leitao, Rasekhi (2013), ir kt. TUI pritraukimą lemiančius veiksnius – Ruplienė ir kt. (2008), 

Vijaykumar ir kt. (2010), Babatunde (2011), Jimborean, Kelber (2011), Seric (2011), Hengel (2011), 

Onder, Karal (2012), Stankevičienė, Lakštutienė (2012), Wilson, Baack (2012), Alam, Zulfiqar Ali Shah 

(2013), Pillai, Rao (2013), Malhotra, Singh (2014) ir kt. Reikia pastebėti, kad tiek dėl TUI įtakos 

ekonominiam augimui, tiek dėl TUI pritraukimą lemiančių veiksnių bendro susitarimo tarp mokslininkų 

nėra. Taip pat reikia pastebėti, kad konvergencijos procesas įvairių autorių dažniausiai nagrinėjamas 

bendrojo vidaus produkto rodiklio atžvilgiu (Brida ir kt., 2012, Duran, 2013, Montvilaitė, 2013, Papalia, 

Bertarelli, 2013, Simionescu, 2014), o konvergencijos TUI rodiklio atžvilgiu tematika yra mažai 

nagrinėta – šios tematikos užuomazgų galima rasti Huidumac Petrescu ir kt. (2011), Maria-Andrei, 

Catalin-Andrei (2013), Medve-Balint (2014), Penev, Rojec (2014) darbuose, kur nagrinėjamas spartus 

TUI augimas naujausiose ES šalyse narėse bei jį sukėlusios priežastys. 

Straipsnio problema – kodėl TUI tarp skirtingo ekonominio išsivystymo šalių pasiskirsčiusios 

nevienodai ir kokie veiksniai gali padėti suvienodinti TUI srautus šiose šalyse? 

Straipsnio objektas – TUI ir jų pritraukimą lemiantys veiksniai konvergencijos aspektu. 

Straipsnio tikslas – atlikti TUI ir jų pritraukimą lemiančių veiksnių tyrimą Europos Sąjungos 

šalyse konvergencijos aspektu. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti TUI sampratą, atskleidžiant poveikį priimančios šalies ekonominiam augimui. 

2. Išskirti TUI pritraukimą lemiančius veiksnius.  

3. Apibendrinti konvergencijos vertinimo metodus. 
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4. Įvertinti, ar vyksta konvergencijos procesas TUI atžvilgiu Europos Sąjungos šalyse narėse, 

atskleidžiant lemiančius veiksnius.  

Metodai: dedukcija, indukcija, lyginimas, statistiniai-ekonometriniai tyrimo metodai, grafinis 

duomenų vaizdavimas. 

 

Tiesioginių užsienio investicijų samprata 

Visame pasaulyje vykstant integracijos bei globalizacijos procesams, sparčiai didėja TUI srautai 

(Galinienė ir kt., 2007). Kaip teigia Campos ir Bruhn (2014), augantys TUI mastai paskatino didelį 

susidomėjimą TUI padariniais priimančios šalies realiai ekonomikai. TUI reikšmė buvo visuotinai 

pripažinta dar praeitame amžiuje, tačiau pastaruoju metu svarbios ne tik pačios TUI, jų reikšmingumas 

ekonominiam augimui ar jų pritraukimą lemiantys veiksniai, bet ir TUI pasiskirstymas tarp skirtingo 

ekonominio išsivystymo šalių. Skirtinguose šaltiniuose pateikiami įvairūs TUI apibūdinimai, todėl, prieš 

pradedant analizuoti TUI reikšmingumą ekonominiam augimui ir jų pritraukimą skatinančius veiksnius, 

yra tikslinga išskirti kaip jos apibrėžiamos. Galimi termino tiesioginės užsienio investicijos apibrėžimai 

pateikiami 1 lentelėje.  
1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų samprata 

Šaltinis Apibrėžimas 

TVF (1993) Tai tarptautinių investicijų kategorija, kuri atspindi tiesioginio 

investitoriaus tikslą gauti ilgalaikį interesą į įmonę rezidentę (tiesioginio 

investavimo įmonė) kitoje šalyje.  

Samuolis (2001) Tai tokios investicijos, kurių pagrindu susiformuoja ilgalaikiai 

ekonominiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir 

tiesioginio investavimo įmonės, t.y. užsienio investicijos, kurios suteikia 

teisę užsienio investuotojui daryti įtaka įmonės valdymui. 

UNCTAD (2006) Tai tokios investicijos, kurios apima nuosavo kapitalo, pajamų 

reinvestavimo, ilgalaikių atidėjimų, trumpalaikių paskolų ryšius tarp 

patronuojančios ir partnerių įmonės. 

Griffin, Pustay (2007) Tai investicijos, kuriomis yra laikoma nuosavybės teisė į užsienio įmonę 

arba ne mažiau kaip 10 procentų paprastųjų įmonės akcijų, suteikiančių 

balsavimo teisę akcininkų susirinkime, arba lygiavertė teisė privačiame 

versle.  

EBPO (2008)  Tai investicijų kategorija, kuri atspindi įmonės rezidentės vienoje 

ekonomikoje (tiesioginis investitorius) tikslą sukurti ilgalaikį interesą į 

įmonę rezidentę kitoje ekonomikoje (tiesioginio investavimo įmonė), 

išskyrus tiesioginio investitoriaus ekonomiką. 

Miškinis, Miknevičiūtė (2011) Tai tokios investicijos, kurių pagrindinis bruožas yra įmonės kontrolė, 

kuri negali būti mažesnė kaip 10% paprastųjų akcijų arba balsavimo teisių 

įmonėje. Tiesioginės užsienio investicijos gali būti atliktos kaip plyno lauko 

investicijos, kurios pradedamos nuo nulinio taško siekiant sukurti naują 

rinkos subjektą tiesiogiai įeinant į užsienio rinką, arba kaip įvairus įmonių 

susijungimai bei susiliejimai. Paprastai uždirbtas pelnas dividendų pavidalu 

grįžta į tiesioginio investuotojo kilmės šalį. 

Wu ir kt. (2012) Tai tokios investicijos, kai tiesioginis investuotojas investuoja kapitalą į 

įmonę, siekiant gauti grąžą ir teisę dalyvauti įmonės valdyme. 

Molina-Martinez, Alcazar-Vargas 

(2012) 

Tai investuotojo investicijos į įmonę, kuri yra kitoje šalyje nei 

investuotojo kilmės šalis, skirtos tenkinti verslo poreikius. Tiesioginės 

užsienio investicijos yra pagrindinė privataus kapitalo pervedimo priemonė, 

kuri leidžia pasinaudoti technologijų, personalo ir prieigos prie prekių 

ženklų bei rinkodaros privalumais. 

Kuliavienė, Solnyskinienė (2014) Tai tokios investicijos, kurios formuoja ilgalaikius ekonominius 

santykius ir interesus tarp užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo 

įmonės. 

Šaltinis: sudarytas autorių, remiantis skirtingų autorių pateiktais TUI termino apibrėžimais. 

 

Griffin ir Pustay (2007) bei Farell (2008) apibrėždami TUI sąvoką akcentuoja TUI privalumus 

tiesioginiams investuotojams, o Wu ir kt. (2012) kaip svarbiausius TUI bruožus įvardija teisę dalyvauti 

įmonės valdyme bei investicijų grąžą. Miškinis bei Miknevičiūtė (2011) TUI sąvoka praplečia 

įvardindami tiesioginio investavimo užsienio šalyje formas. 

Apibendrinant skirtingų autorių pateikiamus TUI termino apibrėžimus, galima teigti, kad 

pagrindiniai TUI bruožai yra šie: 
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 Tiesioginio investitoriaus ir tiesioginio investavimo įmonės kilmės šalys yra skirtingos; 

 Tiesioginis investitorius įgyja reikšmingą teisę į įmonės valdymą; 

 TUI formuoja ilgalaikius santykius, o ne trumpalaikį bendradarbiavimą; 

 TUI leidžia tiesioginiam investuotojui pasinaudoti kitoje šalyje esančiais technologijų, 

personalo, prieigos prie prekių ženklų bei rinkodaros privalumais. 

Mažiau TUI pritraukiančioms šalims yra labai svarbu suaktyvinti šių investicijų srautą į šalį, nes 

TUI teigiamai veikia priimančios šalies ekonomiką įvairiais aspektais. TUI poveikis šalies ekonominiam 

augimui buvo ir yra plačiai diskutuojamas ekonominėje literatūroje, tačiau pastebima, kad empirinių 

tyrimų išvados yra prieštaringos. Naujausiuose tyrimuose kaip pagrindinė šių prieštaravimų priežastis yra 

minima technologijų įsisavinimo gebėjimų stoka (Azman-Saini ir kt., 2010). 

Tyrimai, kuriuose nustatytas TUI poveikis ekonominiam augimui apibendrinti 1 paveiksle. TUI 

svarbą mažiau išsivysčiusių šalių ekonominiam augimui nagrinėjo Borensztein ir kt. (1995), Makki ir 

Somwaru (2004), Li ir Liu (2005), Baharumshah, Thanoon (2006), Al Nasser (2010). Pastarieji autoriai 

nurodo, kad TUI yra itin svarbios mažiau išsivysčiusių šalių ekonominiam augimui. Jų nuomone, 

žmogiškasis kapitalas ir technologijų įsisavinimo gebėjimas yra labai svarbūs veiksniai mažiau 

išsivysčiusiai šaliai siekiant pritraukti TUI.  

De Melo (1997), Johnson ir kt. (2005), Unit ir Mustafa (2007) bei Leitao, Kasekhi (2013) didelę 

reikšmę teikia technologijoms, kurios yra svarbios tiek pritraukiant TUI, tiek skatinat ekonominio augimo 

procesą. Autoriai teigia, kad TUI skatina ekonomikos augimą tose šalyse, kur yra neišnaudotos techninės 

pažangos galimybės. Užsienio investuotojai perkeldami savo kapitalą į kitą šalį diegia naujas 

technologijas, kas lemia produktyvumo didėjimą ir ekonominį augimą. Dvipusį ryšį tarp TUI ir 

ekonominio augimo nustatė Hudea ir Stancu (2012). Jie teigia, kad TUI skatina tvarų ekonomikos 

augimą, kuris savo ruožtu kelia infrastruktūros lygį, taip pritraukdamas dar daugiau TUI, yra nuolatinis 

technologijų sklaidos šaltinis ir mažina technologijų atotrūkį tarp šalių bei skatina konvergenciją.  

Tasos (2014) teigia, kad TUI poveikis kiekvienoje šalyje yra skirtingas. Tai patvirtina Kottaridi 

(2005) atliktas tyrimas, kuriame nustatyta, kad TUI yra augimą skatinantys veiksnys pagrindinėje ES 

šalių grupėje, tačiau ne periferijose. Alguacil ir kt. (2011) kelia visiškai priešingą idėją. Jie teigia, kad 

teigiamas TUI poveikis išlieka tik labai žemas pajamas gaunančiose šalyse. Labiau išsivysčiusiose šalyse 

poveikio gali ir nebūti, dėl to, kad technologijos lygis ir taip yra aukštas ir jį pakelti itin sunku. 

 
*nustatytas teoriškai, tačiau nepagrįstas praktiškai 

1 pav. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio ekonominiam augimui rūšys 

Šaltinis: sudarytas autorių. 

 

Žilinskaitė (2010) ir Casey (2013) taip pat mano, kad TUI gali būti svarbus veiksnys formuojant 

ekonominio augimo strategiją, tačiau jie teigia, kad tai turi būti derinama su viešosios politikos tikslais. 

Pastarųjų autorių nuomone, TUI netiesiogiai gali sukelti ekonominius, socialinius ir politinius sutrikimus 
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šalyje, kurie apima mokėjimo balanso pablogėjimą, konkurencinę žalą vietos pramonei, žalą aplinkai. Tai 

patvirtina ir Saltz (1992), Iwasaki, Suganuma (2005), Velde, Xenogiani (2007), Figini, Gorg (2011), 

Herzer, Nunnekamp (2013), kurių nuomone, TUI vienareikšmiškai didina pajamų nelygybės mastus 

priimančioje šalyje, kas gali netiesiogiai lemti būsimo ekonominio augimo tempų mažėjimą. Cingano 

(2014) teigia, kad aukšta pajamų nelygybė gali pasireikšti visuomenės nepasitenkinimu ir reikalavimais 

kelti mokesčius verslui, nepasitikėjimo verslu augimą, kas neigiamai veikia investicinį klimatą šalyje ir 

kartu ekonominį augimą.  

Dalyje tyrimų nenustatytas ryšys tarp TUI ir ekonominio augimo (Carkovic, Levine, 2002, Herzer 

ir kt., 2008, Azman-Saini, Baharumshah, 2010). Herzer ir kt. (2008) savo tyrime nenustatė nei ilgalaikio, 

nei trumpalaikio TUI poveikio ekonominiam augimui. Tokias išvadas jie pagrindžia tuo, kad 

analizuojamu laikotarpiu (1970-1980) TUI sudarė labai nedidelę BVP dalį. Azman-Saini, Baharumshah 

(2010) iš dalies sutinka su Herzer ir kt. (2008). Jie nenustatė jokio TUI poveikio priimančios šalies 

ekonominiam augimu, tačiau neneigė, kad TUI ekonomikos augimą veikia netiesiogiai, t.y. per kitus 

ekonominiu rodiklius, tokius kaip ekonominės laisvės lygis šalyje ir kt.  

TUI gali teigiamai paveikti priimančios šalies ekonominį augimą ir per kitus rodiklius. Pavyzdžiui, 

Sylwester (2005) išskiria šiuos rodiklius: 

 TUI gali pagerinti vidaus kapitalo įsisavinimą; 

 TUI gali paskatinti vidaus investicijų augimą ir taip paveikti bendrą investicijų apimtį 

šalyje; 

 TUI gali nulemti eksporto apimčių augimą; 

 TUI gali lemti mokestinių valstybės pajamų padidėjimą; 

 TUI gali paskatinti šalies technologinę pažangą bei produktyvumo augimą; 

 TUI gali paskatinti užimtumą bei kelti darbo jėgos kvalifikacijos lygį šalyje. 

Remiantis OECD metine ekonomikos apžvalga galima teigti, kad TUI yra vienas iš svarbiausių 

ekonominio augimo variklių, nes produkcijos internacionalizavimas didina konkurenciją, stimuliuoja 

technologinę plėtrą, inovacinę veiklą bei užimtumą (OECD economic outlook, 2003). 

Apibendrinus įvairių autorių atliktus tyrimus nustatyta, kad TUI dažniausiai teigiamai veikia 

priimančios šalies ekonominį augimą. Poveikio stiprumas priklauso nuo konkrečios šalies charakteristikų, 

tokių kaip technologijų įsisavinimo gebėjimai, darbo jėgos kvalifikacija ir kt. Kadangi TUI gali būti 

vienas iš veiksnių, skatinančių ekonomikų konvergenciją, labai svarbu išskirti veiksnius, kurie padėtų 

mažiau TUI sukaupusioms šalims, suaktyvinti TUI srautą į šalį.  

 

Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą lemiantys veiksniai  

Nagrinėdamos TUI ekonominio augimo kontekste, Ruplienė ir Garšvienė (2008) pastebi, kad 

pastarosios yra vienas iš svarbiausių konvergencijos mechanizmų. Kaip teigia Onder ir Karal (2013), TUI 

yra itin svarbi priemonė skatinti ekonomikos augimą mažiau išsivysčiusiose šalyse, kuriose trūksta 

kapitalo ir yra neišnaudotos techninės pažangos galimybės. Atsižvelgiant į tai, aktyvesni TUI srautai į šalį 

gali padėti mažiau išsivysčiusioms ES šalims greičiau pasiekti ES šalių išsivystymo ir kartu gyvenimo 

lygio vidurkį. Mažiau TUI sukaupusioms šalims siekiant pritraukti daugiau TUI, svarbu išnagrinėti, kokie 

veiksniai gali lemti šių investicijų pritraukimą.   

Skirtingi autoriai išskiria labai įvairius TUI pritraukimą lemiančius veiksnius. Vogiatzoglou (2007) 

ir Ozkan-Gunay (2011) teigia, kad mokslinėje literatūroje nėra bendro sutarimo dėl TUI lemiančių 

veiksnių. Autorių nuomone, to priežastis gali būti tyrimuose naudojamos skirtingos metodologijos, 

duomenys bei analitiniai įrankiai. Anot J. Dunning vieno ar kito veiksnio svarba keičiasi laikui bėgant. 

Pavyzdžiui, šalyse, kurios turėjo pereiti iš planinės į rinkos ekonomiką, pirmaisiais perėjimo metais 

investuotojams svarbiausi veiksniai buvo institucijų reformos bei makroekonominis stabilumas. 

Pastaruoju metu šie veiksniai investuotojų vertinami kaip egzistuojantys kiekvienoje šalyje, todėl daugiau 

dėmesio yra skiriama kitiems veiksniams.  

Skirtingų autorių nurodomi TUI pritraukimą skatinantys veiksniai pateikiami 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą skatinantys veiksniai 
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Rinkos dydis + + + + + + + +    + 

Ekonomikos augimas +  +      + +   

Mokesčių našta     +   +     

Prekybos atvirumas   +  +    + + + + 

Prekybos balansas   +          

Akcijų rinkos indeksas   +          

Infliacija   +  +        

Valiutos kursas   +  + +       

Verslo pasitikėjimo 

indeksas 
  +          

Pramoninės produkcijos 

indeksas 
  +          

Darbo kaina    +  +  +    + 

Bendrasis kapitalo 

formavimas 
     +  +     

Žmogiškasis kapitalas       +    +  

 

Energijos intensyvumas        +     

Turizmas         +    

Narystės trukmė CEFTA          +   
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Infrastruktūra +   +  + +  +  +  

Algomeracijos efektas  +     +      

Politinė rizika  +           

Investicijų skatinimo 

politika 
    +  +      

Geografinė padėtis       +      

Makroekonominis 

stabilumas 
       +    + 

Industrializacija        +     

Institucijos          +   

Šaltinis: sudarytas autorių, remiantis skirtingų autorių išskirtais TUI pritraukimą lemiančiais veiksniais. 

 

Atlikus mokslinių tyrimų apžvalgą, nustatyta itin didelė tiek kiekybinių, tiek kokybinių TUI 

pritraukimą lemiančių veiksnių įvairovė, tačiau egzistuoja keletas veiksnių, kurie yra dažnai nagrinėjami 

įvairiuose tyrimuose. Vienas iš tokių veiksnių – tai rinkos dydis. Autoriai beveik vienareikšmiškai 

sutinka, kad šis veiksnys turi svarbią reikšmę užsienio investuotojui renkantis, kurioje šalyje investuoti. 

Kaip teigia Agarwal (1980) įmonės didina investicijas reaguodamos į savo pardavimus, o pardavimai 

tiesiogiai stipriai koreliuoja su rinkos dydžiu. Kitas veiksnys, lemiantis TUI srautus ir plačiai nagrinėtas, 

įvairiuose tyrimuose (Ramjee-Singh ir kt., 2008, Hengel, 2010, Onder, Karal, 2013, Pillai, Rao, 2013) yra 

ekonominis augimas, tačiau kaip teigia Ruplienė ir kt. (2008) ir pačios užsienio investicijos daro įtaką 

ekonominiam augimui, todėl jų priklausomybę įvertinti sudėtinga.  

Prekybos atvirumą, kaip vieną iš svarbiausių TUI pritraukimą lemiančių veiksnių, savo tyrimuose 

išskiria Neuhaus (2006), Ramjee-Singh ir kt. (2008), Hengel (2010), Pillai, Rao (2013), Ali Ibrahim, 

Hassan (2013), Sharma ir kt. (2012). Anot Vijayakumar, ir kt. (2010) dauguma TUI yra orientuotos į 

eksportą, todėl prekybos atvirumas yra toks svarbus užsienio investuotojams.  

Makroekonominis stabilumas (Vogiatzoglou, 2007, Vijayakumar ir kt., 2010, Ali Ibrahim, Hassan, 

2013, Pillai, Rao, 2013) bei priimančios šalies infrastruktūra (Ramjee Singh ir kt., 2008, Vijayakumar ir 

kt., 2010, Zheng, 2011, Sharma ir kt., 2012, Alam, Ali Shah, 2013, Onder, Karal, 2013) taip pat yra labai 

svarbūs veiksniai siekiant pritraukti TUI. Investuotojai visada nori investuoti į stabilias ekonomikas, 

kuriose yra mažiau netikrumo, o geriau išplėtota infrastruktūra leidžia sumažinti kaštus ir tai skatina TUI 

pritraukimą į šalį (Vijayakumar ir kt., 2010).  
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Analizuojant tiesioginių užsienio investicijų konvergavimo galimybes ES šalių pavyzdžiu labai 

svarbu išnagrinėti konvergencijos sąvoką bei konvergencijos vertinimo metodus, todėl toliau straipsnyje 

bus apibendrintai pateikta konvergencijos proceso samprata bei aptarti svarbiausieji konvergencijos 

vertinimo metodai. 

 

Konvergencijos vertinimo metodai 

Konvergencijos sąvoka gali būti vartojama įvairiose srityse, tokiose kaip ekonomika, matematika, 

biologija ir kt. Ekonomikoje konvergencijos sąvoka dažniausiai vartojama kalbant apie ekonominio 

išsivystymo klausimus. Konvergencija gali būti nagrinėjama ne tik bendrai visos ekonomikos atžvilgiu, 

kaip teigia Bunyaratajev, Hahn (2005), Halmai, Vasary (2012), Bongardt ir kt. (2013), Blackwell ir kt. 

(2014) ir tam tikro atskiro kintamojo atžvilgiu. (Nicoleta, Laura, 2009, Montvilaitė, 2013). Šiame tyrime 

konvergencijos sąvoka yra nagrinėjama TUI atžvilgiu. Pagrindinė konvergencijos prielaida tyrime 

formuluojama kaip daugiau TUI sukaupusių šalių lėtesnis TUI augimas, palyginus su mažiau TUI 

sukaupusiomis šalimis. Apibendrinus skirtingų autorių pateiktus apibrėžimus ir atsižvelgiant į atliekamo 

tyrimo tikslą, galima teigti, kad konvergencija yra skirtingų šalių arba regionų artėjimas į bendrą 

pusiausvyros lygį TUI atžvilgiu. 

Konvergencijos vertinimo metodų nagrinėjimas būtinas, siekiant atlikti TUI konvergavimo 

galimybių tyrimą ES šalių pavyzdžiu. Konvergencijos rūšys vertinimo metodų požiūriu pateikiamos 2 

paveiksle. 

 
2 pav. Konvergencijos rūšys vertinimo metodų požiūriu 

Šaltinis: Montvilaitė, 2013 

 

Dažniausiai autorių išskiriamos konvergencijos rūšys vertinimo metodų požiūriu yra sigma ir beta 

konvergencija. Kai kurie autoriai (Carre, 1997, Ouardighi, Somun-Kapetanovic, 2007, Isadora, 2010, 

Uždanavičiūtė, Dagiliūtė, 2013) išskiria tik šias dvi konvergencijos rūšis vertinimo metodų požiūriu, 

detaliau jų neanalizuodami. Kiti autoriai (Bunyaratajev, Hahn, 2005, Young ir kt., 2008, Rapacki, 

Prochniak, 2009, Liviu-Stelian, 2010, Halmai, Vasary, 2012, Yorucu, 2013) plačiau nagrinėdami beta 

konvergenciją skirsto ją į absoliutinę bei sąlygine. Apergis ir kt. (2012), Papalia, Bertarelli (2013), Sorina, 

Mihaela (2013) be absoliutinės ir sąlyginės konvergencijos taip pat išskiria ir klubinę konvergenciją, 

kuriai vykstant susiformuoja tam tikros grupės šalių, panašios savo struktūrinėmis ypatybėmis bei 

pradinėmis ekonomikos sąlygomis ir kurios laikui bėgant juda į tą pačią ilgalaikę pusiausvyrą.  

Butkus ir Matuzevičiūtė (2011) teigia, kad sigma konvergencijos analizės tikslas yra nustatyti, 

kokie yra skirtumai tarp regionų ir ar laikui bėgant jie mažėja. Kai pajamų vienam gyventojui skerspjūvio 

dispersija mažėja (šiame tyrime TUI), galima sakyti, kad šalys konverguoja nagrinėjamo rodiklio 

atžvilgiu, tačiau jei minėtoji dispersija didėja vyksta atvirkščias procesas – divergencija (Bunyaratajev, 

Hahn, 2005, Ouardighi, Somun-Kapetanovic, 2007, Isadora, 2010).  

Beta konvergencija vyksta tada, kai mažiau išsivysčiusios šalys auga greičiau nei labiau 

išsivysčiusios šalys tam tikro rodiklio atžvilgiu (Rapacki, Prochniak, 2009, Butkus, Matuzevičiūtė, 2011, 

Halmai, Vasary, 2012, Yorucu, 2013). Beta konvergenciją galima įvertinti ekonometriniais metodais. 

Beta koeficientas yra nustatomas iš šios regresijos lygties (Butkus, Matuzevičiūtė, 2005): 

  (1) 

čia: 

 – regresijos lygties konstanta; 

 – beta konvergencijos koeficientas; 

 – paklaida;  

 – i-tojo regiono tam tikro laikotarpio BVP vienam gyventojui rodiklis. 

Beta konvergencija gali būti vertinama ne tik BVP rodiklio atžvilgiu, bet ir kitų rodiklių atžvilgiu. 

Šiame tyrime bus siekiama nustatyti ar beta konvergencija vyksta tarp ES šalių TUI atžvilgiu, todėl 1 

lygtis yra pertvarkoma į 2 lygtį: 
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 (2) 

Anot Yorucu (2013), beta koeficientas parodo procentinę atstumo link stabilios ekonomikos 

būsenos (tam tikro rodiklio vidurkio) dalį, kurį pasiekė šalis ar regionas. Beta konvergencijos analizėje 

nustatoma ar šalys juda link bendros pusiausvyros nagrinėjamo rodiklio atžvilgiu, tačiau ši analizė 

neparodo faktinių skirtumų tarp šalių, ką atskleidžia sigma konvergencijos analizė (Butkus, 

Matuzevičiūtė, 2011).  

Butkus ir Matuzevičiūtė (2011) sutinka su Young ir kt. (2008) bei  Isadora (2010) teigdami, kad 

beta konvergencija ir sigma konvergencija yra tarpusavyje susijusios, tačiau ne identiškos sąvokos. Anot 

Butkaus ir Matuzevičiūtės (2011) beta konvergencija yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga, kad įvyktų 

sigma konvergencija. Pastarieji autoriai nurodo, kad tai gali lemti kelios priežastys: 1) ekonomikos gali 

konverguoti, tačiau atsitiktiniai šokai gali padidinti skirtumus arba 2) sąlyginės beta konvergencijos 

atveju konvergavimas gali vykti į skirtingas pusiausvyras.  

Apibendrinus konvergencijos vertinimo metodus, galima teigti, kad šiame, TUI konvergavimo 

galimybių ES šalių pavydžiu, tyrime svarbu atlikti tiek sigma, tiek beta konvergencijos analizę. Beta 

konvergencijos analizė padeda nustatyti, ar šalys juda bendros pusiausvyros link TUI atžvilgiu. Sigma 

konvergencijos analizė atskleidžia faktinius skirtumus tarp šalių ir leidžia įvertinti jų kitimo tendencijas. 

Tiek vienas, tiek kitas vertinimo metodas suteikia reikšmingos informacijos, siekiant nustatyti ar šalys 

konverguoja TUI. Toliau straipsnyje pateikti atlikto tyrimo rezultatai.  
 

Tiesioginių užsienio investicijų konvergencijos Europos Sąjungos šalyse tyrimas 

Atliktu tyrimu buvo siekiama nustatyti, ar tarp analizuojamų šalių vyksta konvergencijos procesai 

TUI atžvilgiu. Nustatyta, kad ES-28 vyrauja TUI, tenkančių vienam gyventojui, nelygybė (3 lentelė). 

Remiantis TUI vienam gyventojui vidurkiu, galima teigti, kad 2002-2012 metų laikotarpiu mažiausios 

TUI įplaukos vienam gyventojui buvo Graikijoje (134,39 EUR). Lyginant su kitomis ES šalimis, TUI 

įplaukos vienam gyventojui analizuojamu laikotarpiu taip pat buvo itin žemos tokiose šalyse kaip Italija, 

Lietuva, Lenkija, Rumunija (TUI vienam gyventojui vidurkis 2002-2012 m. laikotarpiu šiose šalyse 

nesiekė 300 EUR).  
 

3 lentelė. ES -28 šalių pasiskirstymas, remiantis sukauptų TUI vienam gyventojui bei TUI įplaukų 

vienam gyventojui vidutinių dydžių rodikliais 2002-2012 m. 

Šalis 
TUI įplaukų 1 gyv. 2002-2012 m. 

vidurkis, EUR 

Sukauptų TUI 1 gyv. vidutinis 

metinis kitimo tempas 2002-2012 

m., proc. 

Belgija 4117,39 26 

Bulgarija 439,69 109 

Čekija 505,98 28 

Danija 586,91 16 

Vokietija 357,97 15 

Estija 861,37 38 

Airija 2424,64 13 

Graikija 134,39 12 

Ispanija 629,60 17 

Prancūzija 640,94 20 

Kroatija 412,86 42 

Italija 248,69 22 

Kipras 1598,97 28 

Latvija 324,98 44 

Lietuva   247,39 36 

Liuksemburgas 286636,81 34 

Vengrija 416,47 23 

Nyderlandai  1276,94 13 

Malta 1173,55 50 

Austrija 791,32 29 

Lenkija 261,68 39 

Portugalija 397,98 21 

Rumunija 212,24 77 

Slovakija 438,35 51 

Slovėnija 304,39 30 

Suomija 725,80 22 
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Švedija 1312,07 23 

Jungtinė Karalystė 1069,66 21 

ES-28 643,64 21 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Eurostat“ duomenų bazėje pateiktais duomenimis 

 

Didžiausios TUI įplaukos vienam gyventojui analizuojamu laikotarpiu buvo Liuksemburge 

(Liuksemburgo TUI įplaukų vienam gyventojui vidurkis viršijo ES TUI įplaukų vienam gyventojui 

vidurkį 445 kartus). Liuksemburge, šalyje, kurioje 2002-2012 metų laikotarpiu vidutiniškai buvo 

užregistruoti tik 479079 gyventojai, yra puikiai išplėtota finansinių paslaugų rinka, gerai išplėtota 

infrastruktūra bei aukštos kvalifikacijos darbo jėga. Politinis stabilumas ir laisva prieiga prie kitų Europos 

finansinių centrų šaliai padėjo pritraukti daugiau TUI vienam gyventojui analizuojamu laikotarpiu 

lyginant su kitomis šalimis (OECD economic surveys: Luxembourg, 2008). TUI įplaukų vienam 

gyventojui vertė analizuojamu laikotarpiu taip pat buvo gana didelė tokiose šalyse kaip Belgija (4117,39 

EUR) ir Airija (2424,64 EUR). Nors šiose šalyse TUI įplaukos vienam gyventojui buvo ženkliai 

mažesnės nei Liuksemburge, tačiau lyginant su kitomis ES šalimis jos buvo didesnės (daugumoje ES 

šalių TUI įplaukos vienam gyventojui 2002-2012 metų laikotarpiu nesiekė 1000 EUR). Vertinant 

sukauptų TUI vienam gyventojui vidutinį metinį kitimo tempą, galima teigti, kad analizuojamu 

laikotarpiu sukauptos TUI vienam gyventojui vidutiniškai kasmet labiausiai išaugo tokiose šalyse, kaip 

Bulgarija, Rumunija, Malta, Slovakija (atitinkamai 109 proc., 77 proc., 50 proc. ir 51 proc.). Šias šalis 

galima identifikuoti kaip naująsias ES šalis įstojusias į ES 2004 m. ir vėliau. Vidutiniškai kasmet 

sukauptos TUI vienam gyventojui mažiausiai išaugo tokiose šalyse kaip Danija, Vokietija, Airija, 

Graikija, Ispanija, Nyderlandai (vidutiniškai kasmet šiose šalyse sukauptos TUI viena gyventojui išaugo 

ne daugiau kaip 20 proc.). Šias šalis galima identifikuoti kaip senąsias ES šalis įstojusias į ES iki 2004 m. 

Išanalizavus sukauptų TUI vienam gyventojui bei TUI įplaukų vienam gyventojui vidutinių dydžių 

rodiklius ES šalyse analizuojamu laikotarpiu, galima teigti, kad TUI įplaukos buvo didesnės senosiose ES 

šalyse, o sukauptos TUI vienam gyventojui vidutiniškai kasmet sparčiau augo naujosiose ES šalyse, kur 

sukauptų TUI pradinis lygis 2002 m. buvo mažesnis nei senosiose ES šalyse. Šią tendenciją patvirtina 3 

paveikslas. 

 

3 pav. Sukauptų TUI 1 gyv. Bei TUI įplaukų 1 gyv. Dinamika naujųjų ir senųjų ES šalių grupėse 2002-2012 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Eurostat“ duomenų bazėje pateiktais duomenimis 

 

Remiantis pateiktu paveikslu galima teigti, kad 2002-2012 metų laikotarpiu TUI įplaukos vienam 

gyventojui buvo didesnės senosiose ES šalyse. Mažiausias TUI įplaukų vienam gyventojui atotrūkis tarp 

naujųjų ir senųjų ES šalių buvo fiksuojamas 2004 metais (senosiose ES šalyse TUI įplaukos vienam 

gyventojui buvo tik 1,27 karto didesnės nei naujosiose ES šalyse), kai prie ES prisijungė 10 naujų 

valstybių.  Sukauptų TUI vienam gyventojui metinis augimo tempas beveik visu analizuojamu laikotarpiu 

buvo didesnis naujosiose ES šalyse išskyrus 2002, 2003 metus, kai didelė dalis šalių, priskiriamų naujųjų 
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ES šalių grupei, dar nebuvo įstojusios į ES, ir 2011 metais. 2011 metais naujosiose ES šalyse buvo 

fiksuojamas mažesnis sukauptų TUI vienam gyventojui augimo tempas lyginant su senosiomis ES 

šalimis, nes 2011 metais buvo užregistruotas neigiamas paslaugų balansas. Sukauptos TUI 2011 metais 

sumažėjo tokiose srityse kaip IT paslaugos, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, nekilnojamojo turto 

paslaugos ir kt. (Eurostat: Foreign direct investment statistics, 2014). 

Huidumac, Petrescu (2011) ir Medve-Balint (2014) teigimu, dauguma naujųjų ES šalių yra 

tranzitinės ekonomikos, analizuojamu laikotarpiu vykdžiusios reformas iš planinės į rinkos ekonomiką 

pereiti. Įstojimas į ES paskatino šių šalių ekonominę integraciją ir paspartino reformų vykdymą, todėl 

sukauptos TUI augo sparčiau nei senosiose ES šalyse, kuriose didelių ekonominių, politinių ar institucinių 

pokyčių nebuvo. Remiantis 3 paveiksle pateiktais duomenimis, galima teigti, kad analizuojamu 

laikotarpiu pagrindinė konvergencijos prielaida buvo tenkinama – šalyse, kuriose pradinis sukauptų TUI 

lygis buvo didesnis, sukauptos TUI augo lėčiau nei šalyse, kurios pradinis šių investicijų lygis buvo 

mažesnis. Siekiant įvertinti, ar tarp Europos Sąjungos šalių vyksta konvergencija TUI atžvilgiu buvo 

sudaromi sigma ir beta konvergencijos modeliai (4 ir 5 pav.) 
 

 
 

4 pav.  absoliutinės konvergencijos modelis ES-28 šalyse 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Remiantis 4 paveikslu galima teigti, kad, esant statistiškai reikšmingam determinacijos 

koeficientui, ES-28 šalyse vyksta absoliutinė beta konvergencija, nes tose šalyse, kuriose sukaupta 

daugiau TUI, sukauptų TUI augimo tempai yra mažesni, t.y. tose šalyse, kuriose sukauptos TUI yra 1 

proc. didesnės, sukauptų TUI augimo tempai buvo vidutiniškai 0,03 proc. lėtesni. Reikia pastebėti, kad  

konvergencijos modeliu negalima įvertinti skirtumų tarp šalių TUI atžvilgiu laipsnio, atsižvelgiant į tai, 

atliktas  konvergencijos tyrimas (rezultatai pateikiami 5 pav.).  

 
 

5 pav. TUI skirtumų kitimo tendencijos 2002-2012 ES-28 šalyse 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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Remiantis 5 pav. galima teigti, kad variacijos rodiklio tendencijos yra nevienareikšmiškos – 2002-

2005 metų laikotarpiu skirtumai tarp 28 ES šalių TUI atžvilgiu mažėjo, 2006-2010 metų laikotarpiu - 

didėjo, o 2010-2012 metų laikotarpiu vėlgi mažėjo. Skirtumų tarp 28 ES šalių didėjimas TUI atžvilgiu 

buvo nulemtas 2006-2007 metais užsitęsusios įtampos finansinėse rinkose. Pasaulinės ekonominės krizės 

metu (2008 m.) tiek sukauptos TUI, tiek TUI įplaukos mažėjo visoje ES. Neigiamas poveikis labiausiai 

pasireiškė šiais aspektais: sumažėjo priėjimas prie finansinių resursų, kas paveikė įmonių investicinius 

pajėgumus, dėl miglotų ateities ekonomikos perspektyvų bei išaugusios rinkos ir finansinės rizikos 

sumažėjo pačios investicijos (tiek vidaus, tiek užsienio), šalys pradėjo taikyti įvairius suvaržymus TUI 

perkėlimui, kas pablogino investicinę aplinką.  (Radulescu, 2010, Ucal, 2010, Ciprian, 2011, Denisia-

Mariana, 2010, Gauselmann, 2011 ir kt., Huidumac, Petrescu, 2011, Pareja ir kt., 2013, Svetličič, Kunčič, 

2013). Svetličič, Kunčič (2013) ir Ristic (2010) teigimu, krizės laikotarpiu TUI labiau mažėjo naujosiose 

ES šalyse (labiausiai sumažėjo tranzitinėse šalyse). Autoriai nurodo tokias šio reiškinio priežastis: TUI 

senosiose ES šalyse buvo stabilesnės, nes jose dar neprasidėjus krizei buvo taikoma daugiau suvaržymų 

TUI perkėlimui; naujosiose ES šalyse TUI sumažėjo labiau dėl prastos formalių ir neformalių institucijų 

kokybės bei politinio nestabilumo; krizės metu TUI labiausiai sumažėjo tranzitinėse šalyse, nes šioms 

šalims įstojus į ES TUI augo itin dideliais tempais, o krizė TUI šiose šalyse grąžino į „normalų“ lygį. Visi 

šie procesai lėmė skirtumų tarp 28 ES šalių augimą TUI atžvilgiu 2006-2010 metų laikotarpiu. Nuo 2010 

metų vėl stebimas skirtumų tarp 28 ES šalių mažėjimas TUI atžvilgiu. Sukauptos TUI vienam gyventojui 

šiuo laikotarpiu labiau augo šalyse, kuriose pradinis sukauptų TUI lygis buvo žemesnis, nes palyginus su 

senosiomis ES šalimis šiose šalyse yra pigesnė kvalifikuota darbo jėga, besiplečianti rinka ir spartesni 

ekonominio augimo tempai (Ciprian, 2011, Gauselmann, 2011).  

Įvertinus sigmą konvergenciją pastebėta, kad sukauptų TUI vienam gyventojui variacija šalyse yra 

labai didelė (apytiksliai vidutinė metinė sukauptų TUI vienam gyventojui variacija buvo 97 proc.) ir nuo 

laikotarpio pradžioje buvusių 104 proc. sumažėjo tik iki 98 proc. laikotarpio pabaigoje. Per visą 

nagrinėjamą laikotarpį sigmą konvergenciją įvertinantis rodiklis sumažėjo 0,5 proc., kas rodo jog tokiu 

pačiu dydžiu per 2002-2012 metus sumažėjo ES-28 šalių netolygumai remiantis sukauptų TUI vienam 

gyventojui dydžiu. Taigi apibendrinant galima teigti, kad konvergencijos procesas TUI atžvilgiu vyksta, 

tačiau lėtai. Tai apsprendė visame pasaulyje vykę procesai pasaulinės ekonominės krizės metu bei naujųjų 

ES šalių regioninis nestabilumas ir stabilios bei nuoseklios TUI skatinimo politikos ir strategijos 

nebuvimas. 

 

Išvados 

TUI – viena iš pagrindinių kapitalo judėjimo tarptautiniu mastu formų. TUI – tai investicijos, 

formuojančios ilgalaikius santykius tarp tiesioginio investitoriaus ir investavimo įmonės ir suteikiančios 

tiesioginiam investitoriui reikšmingą teisę į įmonės valdymą. Viena iš pagrindinių sąlygų, kad investicijos 

būtų priskiriamos prie TUI, yra skirtingos investavimo įmonės ir investitoriaus kilmės šalys.  

Laikantis prielaidos, kad TUI skatina ekonominį augimą, mažiau TUI sukaupusioms šalims yra 

svarbu suaktyvinti TUI srautus į šalį. Dėl šios priežasties buvo atlikta TUI pritraukimą lemiančių veiksnių 

teorinė analizė. Nustatyta, kad skirtingi autoriai išskiria labai skirtingus TUI pritraukimą skatinančius 

veiksnius ir bendro susitarimo dėl šių veiksnių nėra. Šiai situacijai įtakos gali turėti tyrimuose taikomos 

skirtingos metodologijos, analitiniai įrankiai bei duomenys. Dažniausiai autorių išskiriami TUI 

pritraukimą lemiantys veiksniai yra ekonominis augimas, rinkos dydis, infrastruktūra, makroekonominis 

stabilumas, prekybos atvirumas.  

Pagrindinė konvergencijos prielaida tyrime formuluojama kaip daugiau TUI sukaupusių šalių 

lėtesnis TUI augimas, palyginus su mažiau TUI sukaupusiomis šalimis. Apibendrinus skirtingų autorių 

pateiktus apibrėžimus ir atsižvelgiant į atliekamo tyrimo tikslą, galima teigti, kad konvergencija yra 

skirtingų šalių arba regionų artėjimas į bendrą pusiausvyros lygį TUI atžvilgiu. Išanalizavus 

konvergencijos vertinimo metodus, nustatyta, kad konvergencijos vertinimo požiūriu dažniausiai 

išskiriama sigma ir beta konvergencija. 

Tarp 28 ES šalių egzistuoja netolygumai TUI atžvilgiu. Mažiau TUI investicijų yra sukaupusios 

naujosios ES šalys, tačiau šiose šalyse sukauptų TUI vienam gyventojui augimo tempai analizuojamu 

laikotarpiu buvo didesni nei senosiose ES šalyse, kuriose sukauptų TUI pradinis lygis buvo didesnis. 

Atlikus konvergencijos TUI atžvilgiu tyrimą, nustatyta, kad tarp 28 ES šalių vyksta konvergencija TUI 

atžvilgiu (remiantis  konvergencijos modeliu). Išanalizavus  konvergencijos tyrimo rezultatus 

nustatyta, kad variacijos rodiklio kitimo tendencijos buvo nevienareikšmiškos. Buvo išskirti trys 

laikotarpiai – dviem laikotarpiais skirtumai tarp šalių TUI atžvilgiu mažėjo, o vienu – didėjo. Skirtumų 

tarp šalių TUI atžvilgiu galėjo nulemti procesai vykę visame pasaulyje pasaulinės ekonominės krizės 
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metu bei naujųjų ES šalių regioninis nestabilumas ir stabilios bei nuoseklios TUI skatinimo politikos ir 

strategijos nebuvimas. 
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ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN 

UNION: ASPECT OF CONVERGENCE 

 

Summary 

 

The concept and driving forces of foreign direct investment (FDI) are summarized in this paper on the basis 

of Lithuanian and foreign authors scientific researches. Summarizing the various authors presented definitions of the 

concept of foreign direct investment, it can be said that the main features of foreign direct investment are as follows: 

the direct investor and the direct investment enterprise exists in two different countries; the direct investor acquires 

significant right to the company’s management; foreign direct investment forms a long-term relationship rather than 

a short-term cooperation; foreign direct investment allows the direct investor to use the advantages of another 

country, such as  technology, personnel, and access to brands and marketing. Main benefits of FDI in the host 

country is the productivity and employment growth, technological innovation, economic growth.  

FDI flows increase around the world and in the particular country due to various micro and macro factors. 

These factors in each country are peculiar, and because of this reason, FDI are distributed unevenly between 

countries. It is very important for countries, which accumulated less FDI than other, to intensify the flow of FDI 

because these investment are promoting economic growth. There is no general consensus on FDI determinants in the 

scientific literature. The authors believe that this may be due to studies using different methodologies, data, and 

analytical tools. After a review of the scientific researches, very high variety of quantitative and qualitative factors 

which promote FDI flows was found, but there are several factors that are often examined in various studies. The 

main determinants of FDI are identified in this paper. Despite the fact that the results of various scientific 

researchers are often different, usually distinguished determinants of FDI are infrastructure, economic growth, 

market size, macroeconomic stability and trade openness. 

The idea of convergence in this research is that the countries which have higher initial level of FDI tends to 

grow slower than the countries which have lower initial level of FDI. As a result all countries of European Union 

should eventually converge in terms of FDI. Results of research showed some differences among countries of 

European Union in terms of FDI. New member states of European Union have accumulated less FDI than old 

member states but the growth rates of FDI stocks in new member states was higher than in old ones. After the 

research of convergence was found that 28 European Union countries are converging in terms of FDI (based on β 

convergence model). The results of σ convergence analysis showed that the trends of indicator of variation were 

mixed. In the research three periods were identified – in two of three periods differences between countries in terms 

of FDI were declining and in one of three periods same differences were growing. The differences between 

countries in terms of FDI were growing because of the processes that took place around the world during the global 

economic crisis, new European Union member’s regional instability and the lack of stable and consistent FDI 

promotion policy.  

Keywords: Foreign direct investment, determinants of foreign direct investment, economic growth 

convergence. 
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FAMILY BUSINESS IN POLAND – A THEORETICAL - LEGAL STUDY 

 

Dariusz Żak 
John Paul II Catholic University of Lublin 

 
Abstract. in the era of free market economy all forms of business contribute to the economic results of 

entrepreneurs and a development of the economy. The current legal system also creates many opportunities for 

running a family business. The main objective of this article is to discuss the essence and the key determinants of the 

family business. Furthermore this article will include the legal characterization of economic activity including the 

general partnership as most prevailing organizational - legal form of family business in Poland. 

Keywords: family business, registered partnership, Poland. 

 
Introduction – what is a family business 

An old Polish saying goes: „You can only look good in the family picture with your close ones”  

(Kłosińska, 2001, p. 304) which suggests that any kind of initiative undertaken with a family member is 

doomed to be a failure, leading sooner or later to a total disaster and misunderstandings in a family.
14

 

This principle does not apply to describing business as family companies area traditional form of business 

in a private sector. The saying is explained with the fact that family does not only create legal issues but 

also emotional bonds arising from the fact of being in the same household. The household is a closed 

system and its membersare integrated and dependent on each other (Sztompka, 2002, p. 45-50). This 

explains the fact that family businessis one of the most common form of organized human activity and a 

base of free-market economy. 

There is no unambiguous definition of family business to be found in literature. There are many 

reasons for this fact, one of them the involvement of many branchesof science: economics, anthropology, 

psychology, administration, and also law, on the studies of the family entities. Each of the disciplines 

defines family „companies” in its own way and looks from a different angle at the problems connected 

with their functioning. 

In Poland the issue of family business has been dealt with only in the last years. First publications 

considering the problem appeared after year 2000 whereas in the United States of America the study on 

the phenomenon goes back to the 70s of the XX century (Miętka-Bogacz, 2011, p. 237-239). 

Classic American definition of a family business describes a family company as an enterprise in any legal 

form which capital as a whole or in majority belongs to a family, at least one member has a decisive 

influence on management or is a manager himself with intention of keeping the business in the hands of a 

family (Jeżak, et al., 2004, p. 18-19). 

Family business is differentiated and multidimensional entity. There are no formal criteria in Polish 

legal doctrine to differentiate it. That is why, this entities are incorporated into groups of companies of 

different legal status, ownership, size and also different methods of management (Sułkowski, Mariański, 

2011, p. 13-14). It follows from the fact that there are no regulations applying to the definition of family 

business. This kind of entities in the Polish law are just the result of clashing of doctrines of many 

different fields of science.  

One example of concrete and specific definition of family business is R.G. Donneley saying „we 

deal with a family business in the case when at least two generations of one family had substantial 

influence on the aims and policy of a company” (Sułkowski, 2011, p. 12). This definition cannot be 

applied in Poland because of the historical reasons. In the times of Polish People’s Republic all initiatives 

of developing private companies were restricted. The first entities of this kind appeared mainly after year 

1990 and are in the hands of the first generation - founders. 

Family companies belong to typical business entities. Big international companies and really small 

entities may be a family business. In Poland though a sector of small and medium sized enterprises is the 

one where most of the companies are establishedand run. The reason for the situation is the fact that in 

Poland 99% of the companies belong to this group and also because of the specific of these entities (Lis, 

2011, p. 52). We observe the similar situation in most of other countries in the world with free market 

economies where percentage of big companies with complicated legal forms is really low. 

In Europe 75% of economy entities are family businesses, which is one fourthof the biggest 

European companies such as: IKEA, Porsche, BMW, Carrefoure, Auchen, Michelin (Miętka-Bogacz, 
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2011, p. 237). In USA 60% of companies noted on the stock market is controlled by family business. 

Among the world giants stated above other family businesses are Wal - Mart Stores, Ford Motor, 

Samsung, LG Group, Motorola (Dziarski, p. 2011). 

As we can see from the given information defining a family business is difficult and dependable on 

the criteria taken. Taking into consideration the fact that there is no legal definition of family entity in 

Polish law, that the terms used are ambiguous and taken from other branches of science it should be 

agreed that a family business is the one which is considered as such by its owner and management. 

In the world literature the term of family business is undergoing constant changes connected with 

the economic and social transformations in the free market countries (Jeżak, 2004, p. 20-21). 

In the structural meaning, a family business is the one in which two or more members of a family is 

sharing work and ownership, and the family owns more than 50% of the company’s shares (Jeżak, 2004, 

p. 23). This criterion is used to describe entities acting in other forms than natural person engaged in 

business activity. 

In the functional meaning, a family business is the one in which a family is engaged in its running 

and has substantial influence at its management. The number of family members working against 

payment and those providing their work free of chargein the company should be taken into consideration 

here (Safin, 2007, p. 40-42). 

The most accurate definition is given by scientific workers of Oregon State University, who stated 

that: „A family business is considered to be such if the family thinks it is” (Jeżak, 2004, p. 19). Without 

doubt this definition is most unambiguous and based on subjective feelings of the company owners or the 

managing body. A single feeling of belonging to the workplace and identifying one’s company with a 

family is enough to classify it as a family business.
15

 

The essence of a family business is looking ahead into one’s and family’s future.In addition to a 

main goal of bringing a profit family businesses may have other aims like the welfare of a family and 

sustaining the business for future generations. 

 

Key determinants of family business 

In Polish family business as much as 75% of natural persons engaged in business activity run their 

companies single handed, 21% do it with the help of family members, in 2% of cases one family member 

manage the business and in only 1% a hired manager is a person from outside of the family.
16

 In the case 

of business activities run in other legal forms than natural person engaged in business activity as much as 

97% of companies is managed directly by family members.
17

 Taking the above stated data into 

consideration we can clearly see that in Polish entrepreneurship direct management is a prevailing model. 

Correlations showed in the previous paragraph can be applied to any of a wide range of businesses 

which means that any business entity acting on the market may be described as family business provided 

that its owners or managing body identify their activities with a family. It is also true for natural persons 

engaged in business activity. From the legal point of view these entrepreneurs have the ownership of a 

company and run it by themselves but very often other family members are unofficially engaged for 

example by financial help in difficult periods of company functioning (Sułkowski, 2011, p. 12). 

The characteristic feature of family business is its perfect organization. A key component of its 

functioning is long term tradition with established reputation. The products and services are of highest 

quality and in many cases identified with the name of the company founder. The family businesses are 

carriers of modernity and pioneer technologies. They also influence local development, identify 

themselves with environment in which they run a business in such an organized form. 

A big advantage of family business is its ability to fast introduction of innovations required by the 

market; its elasticity and ability to adapt to changing circumstances; capability of crating family 

atmosphere; limiting on bureaucratic structures; an ability to self- financing coming from refinancing 

brought in profits. 

The disadvantages of family businesses are among others contradictions coming from playing at the 

same time different roles by the members of the family, both in the family and company system; 

disagreements on power succession and the company ownership; generations differences; conflict of 
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 Badania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzone przez Pentor Research 

International, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Warszawa grudzień 2009, s. 53. 
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 Badania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzone przez Pentor Research 

International, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Warszawa grudzień 2009, s. 53. 
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interests of family members hired in the firm coming from their different attitudes on decision making 

and risk taking caused by age and education differences; lack of strategies on retirement of older 

generations or lack of fixed regulations and responsibilities for the entrusted tasks. 

In the times of crisis bankrupt company does not just mean business failure but also an attack on a 

family welfare therefore such a desperate fight to maintain satisfactory position on the market. Stability 

on the market in the crisis time is brought by actions preventing conflict situations. Most of business 

entities avoid taking credits, resign from an annual bonus, pay rises and dividends. Savings accumulated 

are aimed at sustaining work places and making new investments. The feeling of belonging, trust and 

loyalty cause that a family business, in spite of troubles and hindrances, does everything to be successful 

and present on the market with a long lasting activity.
18

 

The basic aim of a family business is supporting a family and ensuring its welfare but also creating 

connections with potential customers based on loyalty and identifying with the same social values. Family 

businesses take good care of the good name of the company and the acquired status. Characteristic 

features of partners consolidation are, apart from making potential profit, the family bonds. Family 

relations in a company ensure general effectiveness and profitability of business activity. 

 

Legal form of family business 

There is no definition of family „business” in the Polish legal system although we can find in the 

civil law a term describing a family company, where the owners are husband 

and wife, but these definition is made only for the tax regulations and Social Insurance Institution needs 

and as only a helpful term does not legal significance or universal definition which could be transferred to 

the other law fields. Legal doctrine also does not make a definition of a family business in the form of 

separate clear term, which means that it should be included into the group of other business entities 

functioning in Poland. 

It can be said that a family business is any business entity acting according to law in economic 

relations and meeting additional criteria considering family element in managing body and identifying 

conducted business activity with family. 

The term of family business is a combination of two concepts: a business and a family, each having 

different origin, history, social reception, each being equivalent of two totally different institutions, each 

aiming at different goals. A family is a social institution with aims connected with procreation, running a 

household and production for one’s own purposes (Kopczyński, 1998, p. 7). On the other hand a business 

may be described as a group of aims connected with meeting needs of strangers, economical 

independence and risk taking. System of norms in each of them is also different. The term defines a 

family as a group of people connected with each other by marriage or parenthood or relatives living 

together in one household (Fladrin, 1998, p. 8). What is more a family is not a permanent process; a 

family is createdat the moment of establishing more or less lasting relationship between partners, grows 

and extends with the coming of children, diminishes as children one by one leave home and at last „dies” 

with the death of its founders (Morda, Giza-Poleszczuk, 2004, p. 186). In the case of family business 

passing of its founders does not have to mean the end of the economic activity; on the contrary it demands 

its continuity by the successors connected with the family. The compulsion has a moral character and is 

dependable on the will of other members of a family. 

Legally a family is, in accordance with Article 23 of the Act of 25
th
 February 1964 Family and 

Guardianship Code (uniformed text Journal of Laws of 2012 number 788), (hereinafter referred to as 

f.g.o), husband and wife in a formal marriage, obliged to share their lives, to mutual help and fidelity and 

to cooperation for the welfare of the family they have created by their relationship.  

For years and years, regardless of political system prevailing in Poland regulations considering 

economic activity were based on subjective system and therefore defining entity engaged in business 

activity is the most important thing (Kidyba, 2005, p. 19). 

The basic definition of entrepreneur for use in private law, but also in public law in the aspect of 

civil law relations we can find in Article 45 of the Act of 23
rd

 April 1964 Civil Code (Journal of Law of 

1964 number 16 point 93 with the changes), (hereinafter referred to as: c. c.), in according to which an 

entrepreneur is natural person, legal entity or organizational unit not being a legal person, and which is 

given legal capacity by an act and which runs business activity in one’s own name or as a self employed 

professional.  
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An entrepreneur is any entity stated in Article 43 of Civil Code provided that it meets criteria of 

running a business activity or pursuing a career (Kidyba, 2009, 191). The activity shall be run single 

handed which means de lege lata, that representatives and agents were excluded from the category of 

entrepreneurs (Okolski, Wajda, 2008, p. 52). 

Civil Code definition of entrepreneur leaves out profit characteristics included in article 4, the Act 

of 2
nd

 July 2004 on Freedom of Economic Activity uniformed text Journal of Law of 2010 number 220, 

point 1447 with the changes), (hereinafter referred to as a.f.e.a.), and defines an entrepreneur as a natural 

person, legal entity or organizational unit not being a legal person, that has been given legal capacity by 

separate act and runs in one’s own name a business, but also partners of a civil law partnership to the 

scope of their business activities. 

The term of entrepreneur is connected with the definition of business activity as subjective 

prerequisite of entrepreneur. Article 2 a.f.e.a. describes business activity as: „work for profit, production, 

building, commercial, service activities and looking for, recognizing and mining mineral ores but also 

lasting and organized professional career” (Ciszewski, 2011, p. 42). For a business activity definition all 

those prerequisites shall occur simultaneously. 

In the matter of profitable characteristic of business activity the Supreme Court stated: „the term of 

profit is a core of any business activity, its essence and sense, there is no business activity run non for 

profit. An activity lacking this aspect may be described as social, artistic, charitable or other but not as 

business one”.
19

 According to the Supreme Court legal justification of the act, business activity shall have 

profitable characteristic and it has such when there is a possibility of yielding a profit. Individual 

activities of the entrepreneur may not bring in profit, but they at least should aim at it as is described in 

Supreme Court act: „the basic rule all business activity should abide to is the rule of rational managing, its 

abbreviated name economy rule. In accordance with this rule maximum degree of aim completion is 

achieved by maximizing the degree of aim completion at a given costs or minimizing costs at the given 

degree of aim completion. In practice it means that any activity should be done in a way characteristic for 

a good businessman meaning rationally”
20

  

According to Supreme Court decision any artistic, scientific or other activities shall be considered 

as profitable when their aim is profit gain.
21

 Charity and non-profit activities cannot be considered 

business activity in its strict meaning, because in both cases even when they gain profit it is not their main 

aim but only additional one and allocated for statutory purposes. The same principle is also true for 

associations and foundations (Ciszewski, 2011, p. 43). 

The next criterion determining whether an activity can be considered as a business is its lasting 

character. Continuity in accordance with the Act on Freedom of Economic Activity is not the same with 

on-going constant period of time without any breaks or only an indefinite period of business activity. 

Continual work is also seasonal work or any activity of indefinite period of time provided it aims at 

attaining a specified business objective (Ciszewski, 2011, p. 44). 

Organized activity means that any entity undertaking business activity shall perform all the 

activities necessary to legalize its status. These are basic activities connected with the obligation of 

registration of business but also actions necessary for satisfying the legal requirements for creating 

selected organizational-legal business form and obtaining relevant licenses and permissions (Ciszewski, 

2011, p. 44-45). 

Business activity may be run in one of the legally permitted forms. It is possible to run individual 

business activity as one person entrepreneur or joined together with other person in civil law partnership. 

Also one of commercial partnerships may be created. An entrepreneur shall not run a business in any 

other form than abovementioned, in particular a new kind of partnership responding to his business needs 

may not be created. In compliance with the rule of freedom of activity anybody may run a business 

activity 

as far as one of the possible legal forms is chosen (Jacyszyn, 2008, p. 35-36). 

Professional career included in the entrepreneur definition and Civil Code but omitted in the Act on 

Freedom of Economic Activity shall also be defined. As a professional career we understand 

professionally done job, in one’s own name and applying to procedures, but also self employed 

professionals. This definition is confirmed by Supreme Court act, stated that professional character of 
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activity means giving it relatively constant and professional status.
22

 Professional character indicates that 

an entrepreneur has knowledge, qualifications and skills enabling him to meet his contractual obligations. 

Professional qualifications mean theoretical knowledge in the given field but also entitled authorities 

official confirmation, for example in the form of a certificate. Separate acts define qualifications needed 

for specified kind of business activity (Okolski, 2008, p. 53). 

Normative basis for the rule of freedom of running business by entrepreneurs is the Act on Freedom 

of Economic Activity which states that anybody commencing, running and liquidating of a business 

activity shall have the equal rights upon the fulfillment of conditions specified under relevant law 

provisions. 

In the subjective scope the term of entity shall be understood according to the Article 55 of Civil 

Code and understood as organized complex of material and immaterial components meant for running a 

business activity. 

Family business is not a separate organizational-legal form which means that any entity operating 

legally in economic relations may be included to the group of family businesses provided that it is 

functioning as entrepreneur. One person business entity, commercial partnership, partners in the civil law 

partnership and other enterprises may be family businesses provided that owners or managing bodies 

consider it as a family enterprise. In the case of natural person running a business activity its family 

aspect is visible mainly in involvement of family members or a business being the main source of family 

income providing family welfare. Among the entities having more complicated organizational-legal 

forms the family aspect will be visible in managing bodies or in the fact of workers being related to each 

other. 

 

Registered partnership as a dominant organizational-legal form of family business 

Family businesses due to their characteristic features base their activity on personal factor in the 

form of usually related partners. Family business is run mainly by natural persons, civil law partnership 

and registered partnership. 

Registered partnership is a dominant organizational sector of family business due to their legal 

character and not large number of partners. Registered partnership is very attractive form for family 

businessmen. Registered partnership partner being at the same time a family member exposes one’s own 

but also family’s personal property while running a business which ensures his reliable performing of 

duties in the company. 

A characteristic feature differentiating registered partnership is in the first place aiming at achieving 

common economic goal by personal activities of its partners for the benefit of a partnership. This kind of 

partnership has a very attractive organizational-legal form for the family entrepreneurs. 

A key component of family business is specific character of exercising power by related family 

members or by a family representative acting both as an owner and manager. The second solution is a 

characteristic feature of Polish „young” and relatively small family businesses in which founder controls 

an entity both in the field of power and ownership and thus bears an economical risk of financial and legal 

responsibility (Bławat, 2003, p. 23-35). 

In the case of registered partnership the model of exercising power and ownership is determined by 

regulations of Commercial Companies Code and the articles of association. Managing affairs of a 

company belongs to category of internal regulations although these regulations are of a specific character 

and shall meet different criteria. As a rule, internal regulations are dependable on the partners’ will 

written in the articles of association which gives an opportunity to free wording of these articles 

(Gorczyński, 2009, p. 185-186). According to Article 37 point 1 of the Act of 15
th
 September 2000 of 

Commercial Companies Code (Journal of Law of 2000 number 94, point 1037 with the changes), 

(hereinafter referred to as: c.c.c) accepted regulations considering the internal activities of association 

like: making contributions, participating in profit and loss, loyalty towards company and non competition 

clause are all of normative act character. Article 38 of Commercial Companies Code on running a 

business and conducting checks in the company are regulations ius cogens. The articles of association 

cannot entrust running a business to third parties excluding partners (Kidyba, 2005, p. 198). 

That kind of legal construction of a registered company allows family members to regulate the 

model of business the way they choose taking into consideration needs of all interested family members. 

Above stated regulations compel a family to reach a compromise giving the guarantee of reliable business 

running with the consideration on all family members. 
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Running a family business shall be understood as making decisions considering the company 

including decision on its activities. Recognizing a Supreme Court decision: „running a business shall be a 

process of decision making, giving opinions, adopting resolutions, organizing activities of registered 

partnership in compliance with the object of company’s activity and to achieve its goals.”
23

 Running a 

business is specified in the articles of association with a great deal of freedom. Is in not possible to 

exclude all the partners form running a business and mandating it to third parties from outside of the 

company or depriving a partner of basic rights of internal inspection. In the case of a family business this 

provision is not in practice as a concept of a family business in itself makes a partner-family member a 

part of decision making body. It is nevertheless possible to exclude  a partner from running a business 

(Katner, 2009, p. 93). This provision is useful in the case when partners belonging to a family lack 

suitable character traces, competences or simply do not want to commit oneself to running a business.  

According to Commercial Companies Code, provided that partners do not decide otherwise in the 

articles of association, every partner has the right to make decisions individually in the matters not 

exceeding the scope of ordinary business. However, if any of the remaining partners is against the 

decision taken than the matter shall require a resolution of shareholders (Siemiątkowski, 2011, p. 326-

327). 

Decisions exceeding the scope of ordinary business require all partners agreement also those 

excluded from running a company. Such a provision ensures protection of interests of the partners-family 

members who do not personally participate in business managing. 

Making the way the business is run dependable on the fact whether the matter is or is not exceeding 

the scope of ordinary business causes that determination to which category a specific matter belongs has a 

great importance. Everyday decisions made in connection with association functioning and normal 

company running belong to ordinary scope of business. Those company affairs which are of strategic 

character and the ones causing grave property consequences or irreversible long term repercussions 

exceed the scope of ordinary business (Katner, 2009, p. 94). 

Commercial Companies Code regulations provide for managing affairs of a company to one or few 

partners. The partner managing affairs of a company shall provide the association with all the needed 

information considering running of business but is not obliged to submit a detailed report as such is not 

required by the concept of association (Siemiątkowski, Potrzeszcza, 2011, p. 337). 

Managing affairs of a company is a partner’s duty connected with his cooperation for achieving 

common objective. Performing one’s duties is not work benefit for which a partner would receive a 

remuneration. A partner may receive remuneration for other work benefits, not being managing affairs of 

a company, such as providing services outside legal relationship of association (Koch, Napierała, 2002, p. 

198-199). Articles of association may include other regulations and provide remuneration for a partner in 

the form of fixed extra pay or bonus in a profit. These kind of regulations are commonly used in the case 

of family business in which a family member is most entitled to run a business and receives pay for his 

work. Such regulations ensure a family that a person responsible for business success is suitable one 

having the best possible qualifications and predisposition to bear a responsibility for whole family 

welfare.  

Every partner is entitled to obtain information about the state of assets and association interests and 

to personally check the books and documents of a company. That is the minimum of the rights a partner 

must retain. Otherwise it wouldn’t make any economic sense if a partner is not able to exercise one’s 

rights (Nita - Jagielski, 2011, p. 186-187). Association articles limiting the right to information shall not 

be valid. Therefore partners managing affairs of a company cannot be released from an obligation to give 

information and give access to books and documents of a company. These kind of regulation gives a 

possibility to control partner’s actions by other family members. In practice it is a symptom of caring 

about the business development and whether partner’s ambitions translate into whole company’s welfare. 

The partner having the right to manage affairs of a company shall not require the resolution of 

shareholders to perform an urgent action omission of which would expose a company to severe damages. 

Definition of damage shall be interpreted in accordance with article 361 point 2 of Civil Code taking into 

consideration both damages possible to occur and loss of potential benefits.  

The managing of a company shall be differentiated from its representation, which 

is making a declaration of will for the company and accepting declaration addressed to the company. 

These kind of regulations are valid in any court and out of court proceedings of a company. 
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Based on the Commercial Companies Code regulations every partner is entitled to represent the 

company. Articles of association may include other regulations stated that a partner shall be excluded 

from company representation or shall be authorized to represent the company but only together with 

another partner or a proxy (Koch, Napierała, 2002, p. 188). A partner may be deprived of a company 

representation by the court decision but only owing to serious reasons. A serious reason may be: mental 

incapacity of a partner, gross negligence in performance of activities remaining within partners’ scope of 

duties, being engaged in competition activity, or embezzlements. We talk here about all willful acts and 

situations made for reasons not attributable to anybody, both subjective and objective which in the court’s 

decision may justify deprivation of a company representation (Koch, Napierała, 2002, p. 189-190). 

Registered partnership creates many legal possibilities for family entities in the aspect of 

controlling and exercising power. Due to suitable legal regulations and commercial law provisions 

partners being family members have decisive influence on the current matters in the company. Family 

entities apart from code regulations on business running and firm representation also create informal 

institutions and legal forms with the aim of controlling the company by a family. Family assemblies or 

councils are created when a company does not belong to one family and not all partners are related 

(Marjański, 2008, p. 434 - 435). The aim of creating these kind of instruments is making preliminary 

arrangements in the family circle on methods and guidelines considering future of a business important 

for whole family. 

 

Final conclusions 

Taking into consideration all above stated we can conclude that the state does not sufficiently 

support family business. It is clearly denoted by the fact of not normative separating of these entities from 

all others functioning business entities in economic activity. Family business matters are omitted in the 

legal doctrine research and writings which is a negligence in itself.  

There are a lot of hindrances for family business in Poland. The state gives no suitable institutional 

solutions. The entities running business are not legally differentiated in any way which is extremely 

important in the first phase of running a business where there is a potential danger of losing the property 

and possessions of a family in the case of business failure or a market crisis. 

Taking all into consideration it can be stated that family business is a core of Polish economy and it 

deserves more involvement from appropriate state institutions. Basing on replacement models and using 

legal regulations created for other forms of business activity may be insufficient for good development of 

family business in Poland.  
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