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LŪKESČIAI ŠIUOLAIKINIAM MOKYTOJUI/PAMOKAI 

Žinių perteikėjas? 

Klasės vadybininkas? 

Lyderis? 
  



 AR REIKALINGI MOKYTOJUI LYDERYSTĖS GEBĖJIMAI? 
 

  2025M. SVARBIAUSIOS KOMPETENCIJOS (Pasaulio ekonomikos forumas, 2020) 

 Analitinis mąstymas ir inovacijos; 

 Aktyvus mokymasis ir mokymosi strategijos; 

 Kompleksinis problemų sprendimas; 

 Kritinis mąstymas ir analizavimas; 

 Kūrybingumas, originalumas ir iniciatyvmas; 

 Vadovavimas ir socialinė įtaka; 

 Naudojimasis technologijomis, stebėsena ir kontrolė; 

 Technologijų dizainas ir kontrolė; 

 Atsparumas stresui ir jo kontrolė;  
 



S. ŠALKAUSKIS APIE LYDERYSTĘ XX A. PRADŽIOJE 

 Tai – „mokytojo entuziazmas, nuotaika, meilė ir atsidavimas 

dėstomam dalykui, tuo užkrečiant mokinius, dėstant 

meniškai, sužadinant mokinių vaizduotę. Šie mokytojo 

gebėjimai priklauso nuo pasirengimo ir improvizacijos 

mokymo mene.“(1991) 

 



 

LYDERYSTĖ - TAI NE DAIKTAVARDIS, TAI -
VEIKSMAŽODIS. TAI – ĮTAKA 

(JOHN CALVIN MAXWELL, 2019)  

 Iš visų mokykloje esančių 
veiksnių, kurie turi įtakos 
vaikų mokymuisi ir 
pasiekimams, pats 
svarbiausias yra mokytojas 
– ne standartai, vertinimai, 
ištekliai ir net ne mokyklos 
vadovybė, o MOKYTOJO 
kokybė.  

(Hargreaves, M. Fullan, 2012) 

 



MOKYTOJAS – KLYSTANTIS MOKINYS     (MUMBAY, 2019)  

 Ugdant bendrąsias 

kompetencijas, mokytojas 

tampa toks pat mokinys, nes 

piramidinė santykių su 

mokiniais struktūra kinta, tam 

tikrose srityse mokinių 

kompetencijos yra aukštesnės 

nei mokytojų: skaitmeninė, 

užsienio kalbų vartojimo  ir kt.  



MOKYTOJO – LYDERIO POŽYMIAI 

 geba pripažinti savo mokinių pranašumą,  

 priima mokinio gebėjimus šiltai ir empatiškai,  

 geba sukurti saugumo jausmą,  

 deleguoja mokiniams atsakingas užduotis, 

  kalbasi su mokiniais apie mokymąsi,  

 atidžiai klauso ir įtraukia juos į procesus,  

 yra atviras naujiems mokymosi būdams,  

 iššūkiams ir ištikus nesėkmei nepasiduoda,  

 

lanksčiai taiko įvairias strategijas, skiria laiko 

vertinimui ir atsiliepimams,  

 pats yra pavyzdys mokiniams savo asmenybe, 

mokiniai seka paskui tokį lyderį   

(Husbands ir Pearce, 2013). 

 



MOKYTOJO EMOCIJOS IR VIDINĖ PUSIAUSVYRA YRA 

UŽKREČIAMA... 

 „Mokytojas yra klasės lyderis. Nuo jo emocinės 

pusiausvyros priklauso mokinių nuotaika,  gebėjimas 

perprasti mokomąjį dalyką, pagarba pačiam mokytojui. 

Mokytojo emocijos ir vidinė pusiausvyra yra užkrečiama, 

mokiniai neabejotinai eis mokytojo nurodytu keliu, jeigu 

jaus, kad yra vertinami ir gerbiami. 

(L. Slušnys, D. Šukytė, 2016)  

 

 Mokymuisi palankaus klimato įtaka pasiekimams sudaro 

ne mažiau, kaip 30 proc. (Hatie, 2012).  

 



ĮSITRAUKĘS MOKYTOJAS – ĮSITRAUKĘS MOKINYS 

įsitraukęs mokytojas dirba:  

 atvira širdimi,  

 aktyviai stebi save,  

 yra čia ir dabar,  

 nusistato pagarbias ribas,  

 stiprina emocinę sveikatą ir ugdosi 

emocinius gebėjimus.  

Emociniai gebėjimai: 

 savitvarda,  

 tikroviškas optimizmas, 

  gebėjimas spręsti problemas,  

 dvasingumas,  

 gyvenimo prasmės suvokimas,  

 gebėjimas megzti sveikus tarpusavio santykius,  

 gebėjimas planuoti savo laiką, 

 įgūdis sustabdyti sekinančias veiklas 

 (Weaver, M. Wilding 2020) kn. Penki įsitraukusio mokymo 

matmenys) 

 



PALANKAUS MOKYMOSI KLIMATO POŽYMIAI 

 punktualiai pradedamos pamokos ir ritualai, padedantys mokiniams imtis darbo,  

 skatinanti pamokų pradžia ir struktūriška pabaiga,  

 tinkamos ir pelnytos pagyros, kai mokiniai giriami už pastangas, siekiant paskatinti jų 

ambicingumą,  

 sėkmės kalba, pastangų ir pasiekimų vertinimas,  

 kiekvieno mokinio išskirtinumo paisymas, kai su mokiniais periodiškai aptariami mokymosi tikslai,  

 mokymasis pritaikytas gyvenimo praktikai.  

 Bendra mokytojo nuostata, kad visi mokiniai gali tobulėti ir tapti gerai besimokančiais mokiniais.  

 Mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai paremti abipuse pagarba (paimta iš www.britishcouncil.org). 
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MOKYTOJAS LYDERIS KURIA SĖKMINGĄ VAIKO 

ATEITĮ  


