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Vadovų (ne)sėkmės įgyvendinant 
pasidalytąją lyderystę švietimo įstaigose

Kas yra pasidalytoji lyderystė? 

Lyderystė yra ne vieno asmens veiklos sritis, o daugelio sąveikų 
vykstančių organizacijoje skirtingais momentais, rezultatas.

Pasidalytoji lyderystė - lyderio, pasekėjų ir situacijų (įskaitant organizacines
procedūras, struktūras ir priemones) sąveika. Spillane (2006)

Pasidalytoji lyderystė reiškiasi tokiais bruožais
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▪XXI a. vadovų lyderystės organizacijose nebepakanka, nes 
pastebimas padidėjęs visuomenės sudėtingumas ir greitesni 
pokyčių tempai.

▪PL* yra vienas iš būdų organizacijos tikslams pasiekti, 
daranti teigiamą įtaką organizacijos veiklos rezultatams.

▪Mokslininkų sukurta PL populiarinimo teorinė bazė tapo 
švietimo politikos prioritetu Europos Sąjungos ir kt. šalyse. 
Tai skatina lyderystės plėtojimą švietimo įstaigų praktikoje ir 
tolesnį jos tyrinėjimą moksle.

*PL – pasidalytoji lyderystė

Kodėl vadovai siekia įgyvendinti
pasidalytąją lyderystę?
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Etapas Metodas Instrumentas Imtis Vykdymo laikas

I etapas
Norminių ir 
kitų teisės aktų 
analizė

Dokumentų 
analizė. 

Analizės temų 
lentelė

Nacionalinio lygmens švietimo įstaigų 
veiklą reglamentuojantys norminiai ir 
kiti teisės aktai: 2 strategijos; 4 
įstatymai; 6 ŠMSM įsakymai ir jų 
pakeitimai; 1 LR Seimo nutarimas.

2017–2021 m.

II etapas
Atskleidžiama-
sis tyrimas

Pusiau struktūruotas 
interviu

Interviu 
klausimai 
(adaptuota Duif 
ir kt., 2013 PL 
matavimo 
priemonė)

11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
vadovų

2019 m. vasario –
balandžio mėn.

III etapas
Daugybinių 
atvejų tyrimas 
(3 atvejai)

Dokumentų analizė Analizės temų 
lentelė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus 
dokumentai: organizacijos valdymo 
struktūra, strateginis planas, nuostatai, 
metiniai veiklos planai, įsakymai.

2019 m. lapkričio –
2020 m. vasario 
mėn.

Stebėjimas Stebėjimo 
lentelė (stebimų 
artefaktų temų 
gairės)

Darbuotojų susirinkimų stebėjimas:
A8 – 1 susirinkimas,
K7 – 2 susirinkimai,
S3 – 2 susirinkimai.

Sutelktosios grupės  
diskusija

Diskusijos 
klausimai

3 darbuotojų grupės:
A8 – 8 informantai,
K7 – 9 informantai,
S3 – 8 informantai.

Pusiau struktūruotas 
interviu

Interviu
klausimai

3 ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovai
15

Disertacinis tyrimas – “Pasidalytosios lyderystės kaip organizacinio pokyčio įgyvendinimas švietimo įstaigose”
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Norminių ir kitų teisės aktų analizės rezultatai

LR vietos savivaldos įstatymas (1994) lemia dalį skirtumų savivaldybėse, taip pat 
galimi skirtumai savivaldybėje esančiose įstaigose dėl švietimo sistemos
decentralizacijos. 

PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
teorinio tyrimo rezultatai
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Vadovų siekį įgyvendinti PL švietimo įstaigose skatina,

lemia:

1. Vadovų vertybinės nuostatos.

2. Vadovų pragmatinis požiūris – siekis sumažinti

administracinę naštą ir mokyklos tobulinimo konteksto įtaka.

PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
empirinio tyrimo (atskleidžiamojo) rezultatai
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Kategorijos Subkategorijos Iliustruojantys teiginiai
Vadovo 

vertybinių 
nuostatų 
realizavimas

Darbuotojų  

įgalinimas

Norisi demokratinio valdymo, pasidalytosios lyderystės,

kai yra įgalinami visi žmonės, kai yra ne baimės kultūra, o
skatinimo, įgalinimo kultūra (IV3); Stengiuosi įgalinti kuo
daugiau žmonių veikti kartu kaip komandai, dalytis
mintimis, kartu siekti įstaigos veiklos gerinimo (IV11).

PL idėjos palaikymas Labai svarbu visiems darbuotojams parodyti, kad

kiekvienas iš jų yra svarbus bendruomenei, kad jų idėjos,
menkiausios iniciatyvos, bus priimtos, aptartos, surasti
geriausi sprendimai. Būtina parodyti žmonėms, kad niekas
nesiruošia jiems už nugaros priiminėti nepalankių
sprendimų (IV8); Man labai svarbu įtraukti į sprendimų

priėmimą kitus. Toks mano būdas (ID10).
Pragmatinis 

vadybinis 
sprendimas

Vadovo 

administracinės 
naštos mažinimas

Aš išmokau neprisiimti, nedaryti visko pati, paskirstyti

funkcijas. Po devynių metų vadovavimo darželiui,
lakstydama pirmyn atgal, aš supratau, kad nepavešiu (ID6);
Kadangi dabar dirbu dviejose organizacijose, tai nebegaliu
tiek laiko skirti gilinimuisi į n problemų, todėl dalį
atsakomybės ir sprendimų perkeliu kitiems (ID10).

Mokyklos tobulinimo 

konteksto įtaka

Geri dalykai yra Geros mokyklos koncepcijoje. Ir tų

sąvokų norėjosi (ID5).

Vadovų siekį įgyvendinti PL švietimo įstaigose stabdo /

riboja:

1. Individualūs nuo vadovo priklausantys veiksniai (patirties

stoka, per dideli lūkesčiai).

2. Nuo organizacinės kultūros priklausantys veiksniai

(ankstesnė, be PL, organizacinė kultūra).

3. Nepalankus PL išorinis organizacijos kontekstas: tėvų PL

kompetencijos stoka; nacionaliniu ir vietos savivaldos

lygmeniu nepalaikanti PL kultūra (pasitikėjimo kultūros

stoka); nesukurta / neveikianti mentorystės naujai

pradėjusiems dirbti vadovams sistema.

PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
empirinio tyrimo (atskleidžiamojo) rezultatai
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Kategorijos Subkategorijos Iliustruojantys teiginiai

Vadovo 
kompeten-

cija

Vadybinio darbo 
patirties trūkumas

Čia gal patirties stoka, nes esu naujas vadovas, neturėjusi tokios patirties, kad esu visiškai
įstaigos viršūnė. <...> neaišku, kaip tikrai yra teisingai, kaip pasielgti (IV3).

Vadovo nepagrįsti 
lūkesčiai 

Lūkestis buvo labai. Klaidingas įsivaizdavimas, kad ateisiu, žmonės išsiilgę pokyčių ir
viskas pasidarys. Supratau, kad utopijų utopija. <...> Neįsivaizdavau, kad kartais tokį
bejėgiškumą jausiu (IV3); Buvau susidariusi nuomonę, bet ji buvo geresnė, nei ta kurią
susidariau, kai pradėjau dirbti. <...> aš pati sėdžiu, pozityvo nematau. Viskas juoda (IV7).

Organizaci-
nė kultūra

Vertybinių požiūrių 
skirtumai

Didžiausia problema – nepasitikėjimas [vadovu], laikymas pašaliniu. Kadangi atėjau į IUĮ
iš bendrojo ugdymo, kartais pasigirsdavo, tai čia mokykloje, o pas mus...<...> Netikėjimo,
kad taip, kaip pasakai, ir bus, kad laikaisi duoto žodžio, kad stengiesi būti objektyvus ir
visiems teisingas (IV11); Reikia labai daug padirbėti, kad įtikintum, kad šitaip bus geriau:
„Tai dirbom taip šimtą metų ir buvo gerai, tai kam keisti?“ (IV7).

Bendravimo ir 
bendradarbiavimo  
sunkumai

Jeigu įvardini skaudžią vietą, kas nepasisekė, jie priima kaip kaltinimą (IV3).
Bendradarbiavimas įstaigoje taip pat buvo vangus. Dažniausiai bendradarbiaujama tik su
keliomis pasirinktomis kolegėmis. <...> viešai pagyrus pedagogę, ji jausdavosi nejaukiai,
nes vėliau kolegių būdavo apkalbama, todėl auklėtojos prašydavo jų viešai negirti (IV8);
Dauguma pedagogių, turinčios didelį darbo stažą, mano, kad viską puikiai išmano ir
mokytis nebėra ko (IV8).

Nenoras prisiimti 
atsakomybę

Na, su atsakomybe, tai čia dar sunkiai yra. <...> Jei nejudinu, tai pats ir nesirodysiu. O
jeigu reikia, aštresnėse situacijose, tai nori, kad vadovas imtų ir pasakytų, kaip (IV3);
Dalis darbuotojų tikrai buvo nelinkę prisiimti atsakomybės. Ir, kas labiausiai gaila,
asmuo, pavaduojantis direktoriaus pavaduotoją ugdymui, vengdavo atsakomybės, dažnai
ją norėdavo permesti direktorei (t. y. man) (ID9); Tu davei laisvės ir buvo toks momentas,
kai žmonės nebežinojo, kaip su ta laisve tvarkytis (IV7).

Iniciatyvos stoka Kol kas darbuotojai dar mažai patys siūlosi į šias grupes. Negalima nieko judinti. Ir dar po
šiai dienai jie nedrįsta veikti, jokio savarankiškumo (IV7).
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Kategorijos Subkategorijos Iliustruojantys teiginiai
Vietos 

bendruomenė 
Nepalanki PL 
tėvų 

bendruomenė

<...> aš tas pats vadovas dviejuose darželiuose ir viename darželyje skundų nėra, o 
kitame <...> sulaukiu vis tiek skundų. <...> nes ten bendruomenė iš bendrabučių 

<...> yra dešimt vaikų, gyvenančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką. Mano 
darželyje viena (ID2); Tai aš labai sakau ir pabrėžiu, kad geras vadovas yra ne tik 

asmenybė, bet ir sąlygos, kuriose jis atsiduria. Ir jos vis tiek turi įtakos rezultatams 
(ID2).

Vietos 
savivaldos 

švietimo 
politika

Hierarchinio 
valdymo 

tradicija 

Man kas labai nepatinka, aš pasakysiu atvirai, tai biudžetinėse švietimo įstaigose,
kad iki šiol yra manoma, kad „botago ir pyrago“ principas yra pats geriausias. Ir

kad praktiškai pradedant net nuo mūsų administracijos, savivaldybės,
departamento... Aš nenoriu sukonkretinti miesto, tiesiog dar eina ta senoji vadyba

ir tos kalbėjimosi kultūros nėra (IV4); Paskambina, aš čia dabar tave paauklėsiu
(ID6).

Nacionalinė 
švietimo 

politika

Mentorių 
naujiems 

vadovams stoka

Ir turbūt labai svarbu, kad turėtume mentorius, su kuriais galėtum pats kalbėtis
(IV3); Aš labai pykau ant mūsų vadovų [savivaldybės]. Bet žmogiškai pykau. Nes

jaučiausi visiškai apleista. Niekam neįdomu. Tave priėmė dirbti ir tu dirbk (IV7).
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Tyrimas aktualizavo keletą mažiau moksle pastebėtų PL įgyvendinimo
ypatumų:

1. PL įgyvendinimas – ne tik struktūrinis pertvarkymas, bet ir organizacinės
kultūros pokytis;

2. PL įgyvendinimo trukmė priklauso nuo to, sąmoningai ar intuityviai vadovai ją
įgyvendina;

3. Pastebimi per dideli vadovų lūkesčiai įgyvendinti PL per trumpą laiką;

4. Pastebima mokyklos tobulinimo konteksto įtaka vadovų siekiui įgyvendinti
PL;

5. Nepalaikanti PL kultūra nacionaliniu, vietos savivaldos lygmeniu riboja
vadovus įgyvendinti PL;

6. PL įgyvendinimui įtakos turi nepalankus tėvų bendruomenės socialinis
kontekstas;

7. PL įgyvendinimą stabdo neveikianti mentorystės vadovams sistema.

Po atskleidžiamojo tyrimo išsamiau analizuota PL, kaip organizacinės struktūros ir kultūros pokytis.

PL įgyvendinimo švietimo įstaigose 
empirinio tyrimo (atskleidžiamojo) rezultatai (3) 
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PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
empirinio tyrimo (daugybinių atvejų) rezultatai (1)
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PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
empirinio tyrimo (daugybinių atvejų) rezultatai (2)

22

- Vadovų siekis – horizontalūs santykiai, lygiavertis požiūris į visus
darbuotojus ir lyderystė kaip sąveika.

- Išryškėjo:
svarbus tėvų bendruomenės vaidmuo;
vadovų komandos svarba.

- Vadovo strategija apėmė formalizuotą, institucionalizuotą sąveiką ir
neformalizuotą spontanišką sąveiką.

- Pasigesta sąmoningo veiklų planavimo, vykstančių procesų valdymo „iš
viršaus“.

PL įgyvendinimo švietimo įstaigose
empirinio tyrimo (daugybinių atvejų) rezultatai (3) 
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Koncepcinis PL, kaip organizacinio pokyčio, 
įgyvendinimo švietimo įstaigoje  modelis
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PL modelio įgyvendinimo rekomendacijos (1)

Pirmoji strategija. Kai vadovauti ateina PL kompetencijų turintis vadovas į
turinčią pasitikėjimo kultūrą organizaciją.

Antroji strategija. Kai vadovas turi PL kompetencijų, o organizacija neturi
pasitikėjimo kultūros.

Trečioji strategija. Kai vadovauti ateina PL kompetencijų turintis tos pačios
organizacijos, kurioje trūksta pasitikėjimo kultūros, darbuotojas.

Ketvirtoji strategija. Kai vadovas turi PL kompetencijų ir mažai vadybinės
patirties švietimo įstaigoje, kai trūksta pasitikėjimo kultūros.

Visų strategijų atveju įgyvendinant PL reikia vadovautis šiais principais:
nuoseklumo, institucionalizavimo, sistemingumo, skaidrumo, lygiavertiškumo,
veiksmingumo.
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PL modelio įgyvendinimo rekomendacijos (2)

Visų strategijų atveju vykdomi pakeitimai organizacijoje turi remtis
minėtais principais ir apimti struktūrinius, kultūrinius pertvarkymus:

- kuriama (palaikoma) pasitikėjimo kultūra organizacijoje;
- PL palaikoma atskleidžiant, skatinant, didinant darbuotojų lyderystės
potencialą;
- formuojama organizacinė struktūra, kuriant darbuotojų skatinimo ir
motyvavimo sistemą, bendravimo ir bendradarbiavimo tinklus, įtraukiant
darbuotojus į darbo grupes, komandas;
- į organizacijos veiklą įtraukiami PL kompetencijų turintys ugdytinių tėvai;
- priimami sprendimai, kaip neutralizuoti ar kompensuoti išorinių veiksnių
daromą neigiamą poveikį ar priešingai – pasinaudoti išoriniais veiksniais,
skatinančiais PL įgyvendinimą.
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Tyrimo ribotumai

Tirtos tik miesto savivaldybei pavaldžios ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Tyrimu nesiekta apimti patyrusio vadovo, ilgą laiką dirbančio toje pačioje
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ir vadovų, vienu metu vadovaujančių daugiau
nei dviem organizacijoms, atvejų.

Dokumentų analizė yra ribojama interpretacinio konteksto.

Empirinis tyrimas nesirėmė kiekybiniais duomenimis.

Sutelktųjų grupių diskusijose galėjo dalyvauti ne visi norintys darbuotojai.

Tyrime dalyvavo tik moterys.

Poveikį gaunamai informacijai galėjo turėti subjektyvūs veiksniai.
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