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VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS 

TYRIMO „ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO POREIKIS 2021“ 

ATASKAITA 

2021-12-31 

 

TYRIMO CHARAKTERISTIKA 

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti pedagoginių darbuotojų motyvaciją ir poreikius kelti kvalifikacijos kėlimo 

renginius. 

Tyrime dalyviai: 19 VVJC pedagoginių darbuotojų – direktorius, pavaduotoja ugdymui, neformaliojo 

švietimo mokytojai, metodininkas.  

Tyrimo atlikimo laikas: lapkričio - gruodžio mėn. 

Tyrimo eiga: apklausa pateikta platformoje www.apklausa.lt, apklausos nuoroda išsiųsta visiems 

pedagoginiams darbuotojams (direktorei, pavaduotojai ugdymui, neformaliojo švietimo mokytojams, 

specialistėms darbui su jaunimu, metodininkei); užduoti 12 klausimų apie kvalifikacijos kėlimo 

poreikį, kvalifikacijos kėlimo renginių pobūdį, vietą, trukmę, planuojamus tobulinti gebėjimus, kita. 

Tyrimo vykdytojas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Budrytė-Vilbikė 

 

TYRIMO REZULTATAI 

Tyrimo rezultatai aptariami prie kiekvieno klausimo atskirai. Tyrimo duomenys apdoroti naudojant 

MS Office Excel programą. 

1. Vardas, pavardė – šiame klausime tyrimo dalyviai nurodė savo vardą pavardę. Iš pedagoginių 

darbuotojų apklausos neatsakė neformaliojo švietimo mokytojos Eglė Kaminskienė, Eglė 

Rutkauskienė, Danė Paukštaitienė (Sandra Jakubauskienė ir Greta Meseckaitė yra vaiko auginimo 

atostogose, todėl tyrime nedalyvavo); specialistas darbui su jaunimu ir Modestas Paulauskas.  

 

2. Koks kvalifikacijos kėlimo renginio pobūdis Jums priimtiniausias? 

Antruoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, koks kvalifikacijos kėlimo renginio pobūdis yra 

priimtiniausias respondentams, tyrimo dalyviai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantas.  

Populiariausias ir priimtiniausias būdas, kurį pažymėjo 14 tyrimo dalyvių – seminaras, antroje vietoje 

nuotoliniai kursai ar mokymai (pasirinko 13), mokymus ir išvažiuojamąjį seminarą pasirinko 

atitinkamai 11 ir 10 tyrimo dalyvių. Detalūs skaičiai pateikiami lentelėje nr. 1. 

Atsakymo variantai Kiekis 

Seminaras 14 

Nuotoliniai kursai ar mokymai 13 

Mokymai 11 

Išvažiuojamasis seminaras 10 

Pažintinė išvyka 9 

Kursai 7 

Konferencija 4 

Paskaita 4 
Lentelė 1. Kvalifikacijos kėlimo renginio pobūdis. 

3. Kur norėtume ar kur patogiausia tobulinti savo kvalifikaciją? 

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokioje vietoje ar įstaigoje (mieste) pedagoginiams 

darbuotojams yra patogi ar jie nori lankyti kvalifikacijos kėlimo renginius.  

http://www.apklausa.lt/
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Daugiau nei pusė, t.y. 12 (63,2%) respondentų atsakė, kad jei tema jiems yra įdomi, kvalifikacijos 

renginio vieta neturi įtakos. Taip pat 4 darbuotojai (21,1%)  pasirinko, kad kvalifikaciją patogiausia 

ir norėtų ją kelti nuotoliniu būdu, t.y. prisijungiant iš namų ar darbovietės. Klausimo rezultatai 

pateikiama lentelėje nr. 2 ir grafike nr. 1 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Jei tema įdomi, vieta neturi įtakos 12  63.2%  

Nuotoliniai (kompiuteriniu būdu iš namų ar darbovietės) 4  21.1%  

VVJC 2  10.5%  

Marijampolės švietimo centre 1  5.3%  

Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centre 0  0.0%  

Kitur 0  0.0%  

Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centre (Vilniuje) 0  0.0%  

Vilkaviškyje veikančiose įstaigose 0  0.0%  
Lentelė 2. Kvalifikacijos kėlimo vietos pasirinkimas. 

 

Pav. 1 Kvalifikacijos kėlimo vietos pasirinkimas. 

4. Kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo renginiai Jums priimtiniausi? 

Šiuo klausimu siekiama išsiaiškinti, kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo renginius tyrimo dalyviai 

išskiria, kaip priimtiniausius. Iš pateiktų 5 pasirinkimo variantų, didžioji tyrimo dalyvių dauguma 

pasirinko „Jei tema įdomi, trukmė neturi įtakos“ – net 16 respondentų, o tai yra 84,2%; 3 (15,8%) 

tyrimo dalyviai nurodė, kad aktualiausi vienos dienos renginiai. 

Atsakymo variantai Respondentų kiekis Procentinė išraiška 

Vienos dienos 3  15.8%  

Dviejų dienų 0  0.0%  

Trijų ir daugiau dienų 0  0.0%  

Tęstiniai, sesijomis su savarankiškais darbais 0  0.0%  

Jei tema įdomi, trukmė neturi įtakos 16  84.2%  
Lentelė 3. Kvalifikacijos kėlimo trukmės pasirinkimas. 

 
pav. 2 Kvalifikacijos kėlimo trukmės pasirinkimas. 
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5. Kokios srities ar temų kvalifikacijos renginiai Jus domina?  

Penktajame klausime, buvo siekiama išsiaiškinti tyrimo dalyvius dominančių kvalifikacijos renginių 

sritis ar temas, buvo leidžiama pasirinkti kelis variantus. Dalyvių pasirinkimai pateikiami 3 paveiksle:

  

 

pav. 3 Kvalifikacijos renginių sričių ir temų pasirinkimas. 

Matoma, kad tyrimo dalyviai dažniausiai renkasi neformaliojo ugdymo ir jo metodų temos (17 tyrimo 

dalyvių) ir dalykinius, t.y. Jūsų profesinės srities kvalifikacijos kėlimo renginius (16 tyrimo dalyvių), 

taip pat aktualūs išlieka informacinių technologijų naudojimo ir pritaikymo neformaliajame švietimo 

tema (11). Mažiausiai įdomūs yra privalomieji higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos teikimo – šių 

variantų nepasirinko nei vienas tyrimo dalyvis, tačiau svarbu paminėti, kad šias mokymo programas 

dalyviai klausė kas penkerius metus, todėl šiuo metu jie nėra aktualūs. 

 

6. Kurias profesines kompetencijas norėtumėte tobulinti (galima rinktis kelis variantus)? 

Šeštuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti kokias profesines kompetencijos respondentai norėtų 

tobulinti artimiausiu metu. Pasirenkant atsakymą buvo galima rinktis kelis variantus. 
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5. Kokios srities ar temų kvalifikacijos renginiai Jus domina?
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pav. 4  Profesinių kompetencijų tobulinimo pasirinkimas 

Paveiksle Nr. 4  matoma, kad apklaustieji labiausiai nori tobulinti profesinio tobulėjimo 

kompetencijas – šį atsakymą pasirinko net 1 tyrimo dalyvių, taip pat 10 tyrimo dalyvių išreiškė norą 

tobulinti mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencija, o po 7 tyrimo dalyvius išskyrė, kad 

norėtų tobulinti informacinių technologijų naudojimo, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo 

bei ugdymo(si) aplinkos kūrimo kompetencijas. Mažiausiai, t.y. tik 3 tyrimo dalyviai, norėtų tobulinti 

ugdymo(si) proceso valdymo kompetenciją. 

 

7. Kokias bendrąsias kompetencijas norėtumėte tobulinti (galima rinktis kelis variantus)?  

Septintajame klausime siekiama aptarti pedagoginių darbuotojų norą tobulinti bendrąsias 

kompetencijas ir jų pasirinkimą. Atsakant į klausimą buvo galima rinktis kelis variantus. 

 
pav. 5  Bendrųjų kompetencijų tobulinimo pasirinkimas. 

Kaip matoma paveikslėlyje nr. 5, ryškiausiai pastebėta, kad tyrimo dalyviai nori tobulinti bendravimo 

ir bendradarbiavimo kompetenciją – atsakymą pasirinko 11 tyrimo dalyvių. Mažiausiai (6) tyrimo 

dalyviai, pasirinko, kad norėtų tobulinti tiriamosios veiklos kompetenciją. Kitos  

 

8. Kokių žinių, gebėjimų ar įgūdžių Jūs asmeniškai norėtumėte įgyti ar patobulinti? Ir kaip šias žinias, 

gebėjimus ar įgūdžius panaudosite? 

Aštuntasis pateiktas klausimas buvo atviras, kuriuo buvo siekiama, kad tyrimo dalyviai nurodytų 

kokius gebėjimus, žinias ir įgūdžius norėtų tobulinti, ir kaip juos panaudos. Į šį klausimą neatsakė 7 

tyrimo dalyviai. Daugiausiai tyrimo dalyviai nurodė, kad reikalingi profesiniai įgūdžiai, reikalingi 

darbe su vaikais. Atsakę tyrimo dalyviai įvardino, kad reikėtų įgyti psichologinių žinių apie 

dabartinius ,,maksimalistus“ taip lengviau būtų galima pastebėti vaikų lūkesčius, kuo jie gyvena, kaip 

juos sudominti veiklai; darbo su specialių poreikių vaikais; lyderystės valdymo, patariant kitiems 

dirbti ir padėti mokytis vieniems iš kitų; viešojo kalbėjimo, kuriuos respondentas panaudos vedant 
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renginius, paskaitas; informacinių priemonių naudojimas neformaliajame švietime taikant 

nuotoliniame mokyme, sudominant mokinius dėstoma medžiaga; darbo su programa „Sibelijus“; kita. 

 

9. Kas Jums svarbu keliant kvalifikaciją (galima rinktis kelis variantus)? 

Devintajame klausime norime atskleisti, kas pedagoginiams darbuotojams yra svarbu keliant 

kvalifikaciją ir dalyvaujant kvalifikacijos renginiuose. Respondentai galėjo pasirinkti kelis tinkamus 

variantus. 

 
pav. 6  Kvalifikacijos kėlimo motyvatoriai. 

Didžiąją daugumą tyrimo dalyvių (18) motyvuoja ir keliant kvalifikaciją yra svarbiausia gautų žinių 

pritaikomumas praktinėje veikloje, taip pat reikšminga įdomi ir patraukli tema (pasirinko 14 tyrimo 

respondentų), gaunamos naujos žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir patirtis (pasirinko 14 tyrimo dalyvių). 

Mažiausiai svarbu yra naujos pažintys ir ryšiai (pasirinko 6). Svarbu pažymėti, kad visi įvardinti 

faktoriai buvo reikšmingi pedagoginiams darbuotojams. 

 

10. Kaip pandeminė situacija pakeitė Jūsų kvalifikacijos poreikius ir jų tenkinimo būdus? 

Šiuo klausimu buvo siekiama sužinoti, kokie pokyčiai įvyko kvalifikacijos kėlimo metu, kaip keitėsi 

poreikiai ir jų tenkinimo būdai. Į šį klausimą atsakė visi pedagoginiai darbuotojai. Anot daugelio 

tyrimo dalyvių, per pandeminį laikotarpį teko įvaldyti daugiau IT programų, tobulino kompiuterinio 

raštingumo kompetencijas, daugiausiai kvalifikaciją tobulino nuotoliniu būdu. Kitiems darbuotojams 

pandeminė situacija jokios įtakos nedarė. Du tyrimo dalyviai įvardino, kad kaip tik esant šiai situacijai 

suintensyvėjo kvalifikacijos tobulinimas, nes daug renginių dalyvaujama nuotoliniu būdu ar 

www.pedagogas.lt platformoje kiekvienam patogiu laiku, nurodo, kad šiais metais kvalifikacijos 

tobulinimo renginių klausė daugiau nei ankstesniais metais. 

 

11. Kokius gebėjimus labiausiai tobulinote šiais metais? 

Vienuoliktu klausimu respondentų klausta, kokius gebėjimus labiausiai tobulino šiais metais.  

Respondentai įvardino, kad tobulino šiuos gebėjimus: darbo nuotoliniu būdu, komunikavimo 

neprarandant ryšio su vaikais, gebėjimą dirbti su informacinėmis technologijomis, gebėjimą 

bendrauti nuotoliniu būdu, žinias darbui su vaikais, turinčiais specialių poreikių, pažinimo ir 

bendravimo gebėjimus, informacinių technologijų panaudojimo, korupcijos valdymo, vadovavimo ir 

lyderystės kompetencijų gilinimo, saviraiškos formų panaudojimo, skaitmeninio darbo su jaunimu 

įgūdžius, žinias apie paauglių ir jaunimo psichologiją, savęs pažinimo, psichologijos, kūrybiškumo, 

mokinių pažinimo ir jų motyvavimo, profesinius, bendravimo, mokymo aplinkos kūrimo, 

motyvavimo, turizmo renginių organizavimo, smurto prevencijos, vaikų elgesio – emocijų sutrikimo 

ir pozityvaus elgesio pritaikymo, nerimo įveikimo metodus pedagoginiame darbe. 
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12. Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimo mūsų įstaigoje. Taip 

pat nurodykite temas, sritis, lektorius ar konkrečius seminarus, mokymus ar kitus kvalifikacijos 

renginius, kuriuose norėtumėte sudalyvauti. 

Paskutiniuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti pedagoginių darbuotojų pasiūlymus ir pastabas dėl 

kvalifikacijos kėlimo, taip pat sritis, temas, konkrečius lektorius ar seminarus, kuriuose jie norėtų 

lankyti. Į šį klausimą neatsakė 6 tyrimo dalyviai, dalis respondentų pastabų ar rekomendacijų 

neturėjo. Taip pat respondentai nurodė, kad kvalifikacijos tobulinimas tenkina, ypač įvardino įdomius 

išvažiuojamuosius seminarus, kuriuose ne tik tobulinami įgūdžiai bet ir labiau pažįstami kolegos. 

Pateikti pasiūlymai:  

 daryti dalinimosi savo turimomis žiniomis su kitais susitikimus (online ar gyvai); 

 kad VVJC organizuojamuose renginiuose pagal poreikį vyktų dalyvių diferencijavimas – 

pvz., mokantis kompiuterinių metodų; 

 kvalifikacijos renginių temos ar idėjos: naudingi komandinio darbo organizacijoje mokymai, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo neformaliajame ugdyme, J. Stauskaitės dailės 

studijos mokytojai; ankstesnės kartos fotomenininkų tuomet išsamiau sužinotume, kaip ir 

kokiais būdais fotografija ir kinas skynėsi kelią į tuometines erdves; susitikti ir išgirsti jaunųjų  

fotografų - portretistų, reportažo ir pan.  pamąstymus,  pasiekimus, patarimus,  pasidalinti 

darbų įžvalgomis, naudojama aparatūra, bei įsigilinti į šiuolaikines  technologijas; kokį 

vaidmenį atlieka dabartinė fotografija,  koks žanras yra plačiausiai paplitęs ir kokios jo  

perspektyvos.   
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TYRIMO IŠVADOS 

 

1. Populiariausia kvalifikacijos kėlimo renginio kėlimo forma yra seminaras ir mokymai, o renginio 

vieta ir trukmė, jei tema yra aktuali ir įdomi, įtakos neturi, tačiau keletui tyrimo dalyvių patogiausias 

yra vienos dienos kvalifikacinis renginys. Šios tendencijos nesikeičia nuo 2019 m., remiantis 

atliekamais tyrimais įstaigoje. Tyrimo dalyviai nurodė, kad jiems aktualiausi yra profesinės srities ir 

temų kvalifikacijos kėlimo renginiai, bei bendrai neformaliojo ugdymo ir jo metodų bei informacinių 

technologijų naudojimo ir pritaikymo neformaliajame švietime. 

2. Aptariant tyrimo dalyvių norimas tobulinti profesinio tobulėjimo kompetencijas išryškėjo, kad 

respondentai labiausiai nori tobulinti savo profesines dalykines ir profesinio tobulėjimo 

kompetencijas; mažiausiai  norėtų tobulinti ugdymo(si) proceso valdymo kompetenciją. Vertinant 

bendrąsias kompetencijas, daugiau tyrimo dalyvių pasirinkto bendravimo ir bendradarbiavimo bei 

komunikacinę ir informacijos valdymo kompetencijas, o mažiausiai, kad norėtų tobulinti tiriamosios 

veiklos kompetenciją. Išskiriant konkrečius gebėjimus į įgūdžius tyrimo dalyviai nurodė, kad 

reikalingi profesiniai įgūdžiai, reikalingi darbe su vaikais, kad reikėtų įgyti psichologinių žinių apie 

dabartinius ,,maksimalistus“ taip lengviau būtų galima pastebėti vaikų lūkesčius, kuo jie gyvena, kaip 

juos sudominti veiklai; darbo su specialių poreikių vaikai bei kitos temos. 

3. Tyrimo dalyvius labiausiai motyvuoja ir keliant kvalifikaciją yra svarbiausia gautų žinių 

pritaikomumas praktinėje veikloje, taip pat reikšminga įdomi ir patraukli tema, gaunamos naujos 

žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir patirtis. Mažiausiai svarbu yra naujos pažintys ir ryšiai. Svarbu 

pažymėti, kad visi įvardinti faktoriai buvo reikšmingi pedagoginiams darbuotojams. 

4. Aptariant pandeminės sitaucijos įtaką kvalifikacijos tobulėjimui respondentai nurodė, kad per 

pandeminį laikotarpį teko įvaldyti daugiau IT programų, tobulino kompiuterinio raštingumo 

kompetencijas, daugiausiai kvalifikaciją tobulino nuotoliniu būdu; daliai darbuotojų pandeminė 

situacija jokios įtakos nedarė, o dviems dalyviams esant šiai situacijai kvalifikacijos tobulinimas kaip 

tik suintensyvėjo. 

5. Dalis tyrimo dalyvių pateikė pasiūlymus kvalifikacijos tobulinimui (temas ar lektorius), taip pat 

įvardino, kad įstaigoje kvalifikacijos tobulinimas juos tenka, ypač išskirti išvažiuojamieji seminarai 

bei edukacinės išvykos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo vykdytojas:  

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Eglė Budrytė-Vilbikė 

 

 

 


