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Mieli skaitytojai!

Jūsų rankose aštuntasis HOMO–SOCIETAS–TECHNOLOGIAE leidinys. Šiais metais Marijampolės kolegija mini 
– įkūrimo dvidešimtmetį.  Tuo tikslu, Marijampolės kolegijoje įvyko dvi dienas trukusi nuotolinė tarptautinė moksli-
nė-praktinė konferencija: „VADYBA, VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI“, 
skirta mokyklos nuo žemesniosios žemės ūkio iki aukštosios mokyklos fakulteto 95-erių metų jubiliejui! Marijampolės 
kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas minėjo gražią 95-erių metų sukaktį. 1926 m. gegužės 1 dieną buvo įkurta 
Kvietiškio žemesnioji žemės ūkio mokykla, kuri per kelis dešimtmečius tapo mokslo naujovių diegimo centru, padėjo 
tvirtus pamatus tolimesniam mokyklos gyvavimui. Mokykla nužingsniavo prasmingą augimo bei tobulėjimo kelią ir 
nuo 2001 m. tapo Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu. Nuotolinė tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija buvo skirta ir Marijampolės kolegijos 20-mečiui paminėti. Konferencijos pranešimų temos sietinos su 
įvairių sričių tyrėjų, mokslininkų ir praktikų atliktais moksliniais tyrimais, aktualiais rezultatais, aukštojo mokslo regi-
one patirtimis ir įžvalgomis bei novatoriškomis idėjomis apskaitos ir finansų, darnaus verslo, vadybos bei informacinių 
technologijų aspektais. Šiame leidinyje pristatomi straipsniai, parengti konferencijoje skaitytų pranešimų temomis. 
Straipsniuose yra kalbama apie Švietimo politiką sporto srityje COVID-19 pandemijos metu, pristatoma viešųjų pas-
laugų kokybės nustatymas ir jos gerinimo būdai; analizuojama pedagogo asmenybės kūrybiškumo raiška, dirbant su 
ikimokyklinio amžiaus vaikais; aptariama Buhalterinės apskaitos programos studentų praktinis mokymas studijų pro-
cese; literatūrinis straipsnis nukelia autorių į pasirinkimų paieškas, kuriuos verta aptarti, ieškant analogijų ir lyginant 
romano „Paplūdimys“ herojus gyvenimo situacijas su šiuolaikinės visuomenės gyvenimu; atskleidžiama, kad norint 
sėkmingai įgyvendinti valdymo strategiją, kiekvienas žmogus šiame procese turi veikti sąmoningai ir jautriai, ir tai 
neįmanoma be laisvo sąmoningo pasirinkimo, pilnos vertės patirties, atsakingos savivaldos ir elgesio; gilinamasi nepil-
namečių interesų užtikrinimą, tai - tiesioginis nepilnamečio asmens atstovavimas, padedantis baudžiamajame procese 
užtikrinti nepilnamečio teisų ir interesų apsaugos ir gynimo principą; pristatoma pažangaus švietimo valdymas ir 
konstravimas Kinijoje. Esu įsitikinusi, kad šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pateiktos neabejotinai reikšmingos 
įžvalgos taps nauju atspirties tašku tolimesniems moksliniams bei praktiniams tyrimams bei idėjų paieškoms, kuriant 
mokslo bei kultūros židinį!

Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė

Dear Readers!

The eighth edition of HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE is in your hands. This year, Marijampole Uni-
versity of Applied Sciences celebrates its twentieth anniversary. On this occasion, a two-day remote international 
scientific-practical conference was held at Marijampole University of Applied Sciences: “MANAGEMENT, BUSINESS, 
TECHNOLOGY, INNOVATION: TRENDS AND CHALLENGES” dedicated to the 95th anniversary growing from 
an agriculture school to a higher institution! The Faculty of Business and Technology of Marijampole University of 
Applied Sciences celebrated its astonishing 95th anniversary. On May 1, 1926  Kvietiskis Lower Agricultural School 
was established, which became the centre for implementation of scientific innovations over the decades and laid a 
solid foundation for the continued existence of the school. The school has taken a meaningful path of growth and 
improvement since 2001 and it became the Faculty of Business and Technology of Marijampole University of Applied 
Sciences. The remote international scientific-practical conference was also dedicated to the 20th anniversary of Mari-
jampole University of Applied Sciences. The topics of the conference presentations are related to the research carried 
out by researchers, scientists and practitioners in various fields, relevant results, experiences and insights in the higher 
education region, and innovative ideas in the aspects of accounting and finance, sustainable business, management 
and information technology. This publication presents articles on the topics of the conference presentations. The ar-
ticles deal with education policy in the field of sport during the COVID-19 pandemic, presenting the quality of public 
services and ways to improve them; the expression of the creativity of the teacher's personality when working with 
preschool children is analysed; practical training of the students of the Accountancy study programme is discussed; 
the literary article takes the author to the search for choices worth discussing, looking for analogies and comparing 
the life situations of the hero of the novel "The Beach" with the life of modern society; it is revealed that in order to su-
ccessfully implement a governance strategy, everyone must act consciously and sensitively in this process which is not 
possible without free conscious choice, full value experience, responsible self-government and behaviour; protection 
of the interests of minors is deepened, i.e. the direct representation of a minor, which helps to ensure the principle of 
protection and defence of the rights and interests of minors in criminal proceedings; advanced education management 
and construction in China  is introduced. I am convinced that undoubtedly significant insights presented in this col-
lection of scientific articles will be a new starting point for further scientific and practical research and the search for 
ideas in creating a core of science and culture! 

 
Ale Murauskiene, Rector of Marijampole University of Applied Sciences 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования связана 
с тем, что образовательная политика в области 
спорта в условиях COVID-19 связана с основны-
ми вызовами, проблемами и прогнозами разви-

Влада БИЛOГУR, Регина АНДРЮКАЙТЕНЕ
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, 

Мелитополь, Украина
Мариямпольский университет прикладных наук, Мариямполь, Литва 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СПОРТА В 
УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА 

тия. В современных условиях кризисов и ката-
строф человеческая природа оказалась бессиль-
ной перед чрезмерными нагрузками техниче-
ского (индустриального) века на здоровье (тело 
и душу)  человека - психологическими, мутаци-
онными, химическими, экстремальными и кри-

Актуальность темы исследования связана с тем, что образовательная политика в области спорта в услови-
ях COVID-19 связана с основными вызовами, проблемами и прогнозами развития. В современных условиях 
коронавирусного кризиса человеческая природа оказалась бессильной перед чрезмерными нагрузками тех-
нического (индустриального) века на здоровье (тело и душу)  человека - психологическими, мутационными, 
химическими, экстремальными и кризисными факторами, связанными с пандемией COVID-19, влияющими 
на сознание человека, свидетельствующих о том, что человеческий организм проигрывает в соревновании с 
техникой (увеличение стрессов, психических заболеваний, COVID-19.  Методология исследования. Анализ 
основывается на применении комплексного подхода, учитывающего все стороны, явления и процессы, ко-
торые происходят в контексте внутренних и внешних факторов COVID-19. Использованы методы анализа 
и синтеза, сравнительного анализа, количественного и качественного анализа, комплексного научного ис-
следования. Целью исследования является концептуализация образовательной политики в области спорта 
в условиях COVID-19 в контексте основных вызовов, проблем и прогнозов развития образовательной поли-
тики в области спорта. Задачи исследования: 1) анализ современной проблемной ситуации в сфере спорта, 
связанной с пандемией COVID-19; 2) анализ проблем образовательной политики в области спорта во время 
пандемии COVID-19; 3) исследование сущности спорта как образовательной политики, направленной на пре-
одоление негативных явлений пандемии COVID-1 и приостановление спортивной деятельности; 4) иссле-
дование преодоления проблем и рисков образовательной политики в области спорта в условиях пандемии 
COVID-19 и выявления направлений повышения спортивной деятельности. Спорт формирует личность и 
выражается в гармонизации телесного, духовного и душевного начал. Концептуализация образовательной 
политики в области спорта в условиях COVID-19 еще недостаточно изученной, но влиятельной силой для 
становления личности, ее закалки и влияния на состояние здоровья, так как  COVID-19 является системным 
вызовом цивилизационного уровня, который затронул такую сферу как спорт. Результат исследования. Про-
блематика сохранения здоровья является стратегической задачей государства, особенно учитывая неблаго-
приятную ситуацию, которая имеет место в нашей стране во время в условиях пандемии COVID-19. Однако 
каждый человек должен не только осознавать личную ответственность за свое здоровье, но и прикладывать 
усилия, чтобы его сохранять и постоянно укреплять, рассматривая его с четырех сторон - физической, пси-
хической, социальной и духовной. Здоровье человека является важной предпосылкой для достижения жиз-
ненно важных целей, связанных с успешным становлением образовательного пространства (качественное 
образование, профессиональное развитие). Образовательная политика в области спорта во время пандемии 
COVID-19 выдвигается на первый план, так как от задач в этой сфере зависит формирование физически здо-
ровой и духовно закаленной личности. Пандемия COVID-19 привела к падению места и роли спорта в жизни 
человека и общества, несмотря на то, что спорт становится крупнейшим показателем самоорганизации фи-
зического, социального и духовного здоровья человека, позволяет восстановить непосредственно жизненные 
силы человеческой природы.

Ключевые слова: образовательная политика, спорт, пандемия COVID-19, проблемы образовательной по-
литики, сохранение здоровья.
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зисными факторами, связанными с пандемией 
COVID-19, влияющими на сознание человека, 
свидетельствующих о том, что человеческий ор-
ганизм проигрывает в соревновании с техникой 
(увеличение стрессов, психических заболева-
ний, COVID-19.  Методология исследования. 
Анализ основывается на применении комплекс-
ного подхода, учитывающего все стороны, яв-
ления и процессы, которые происходят в кон-
тексте внутренних и внешних факторов спорта 
как сложного социального и экономического 
феномена. Использованы методы анализа и син-
теза, сравнительного анализа, количественного 
и качественного анализа, комплексного науч-
ного исследования (Punchenko и др.,  2020). Це-
лью исследования является концептуализация 
образовательной политики в области спорта в 
условиях COVID-19 в контексте основных вы-
зовов, проблем и прогнозов развития образова-
тельной политики в области спорта. Задачи ис-
следования: 1) анализ современной проблемной 
ситуации в сфере спорта, связанной с пандемией 
COVID-19; 2) анализ проблем образовательной 
политики в области спорта во время пандемии 
COVID-19; 3) исследование сущности спорта 
как образовательной политики, направленной 
на преодоление негативных явлений пандемии 
COVID-1 и приостановление спортивной дея-
тельности; 4) исследование преодоления про-
блем и рисков образовательной политики в об-
ласти спорта в условиях пандемии COVID-19 и 
выявления направлений повышения спортив-
ной деятельности, формирует личность и выра-
жается в гармонизации телесного, духовного и 
душевного начал. Концептуализация образова-
тельной политики в области спорта в условиях 
COVID-19 еще недостаточно изучена, является 
влиятельной силой для становления личности, 
ее закалки и влияния на состояние здоровья 
(Bilohur, Vlada &   Andriukaitiene, Regina, 2020).  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Анализ современной проблемной 
ситуации в сфере спорта, связанной с 
пандемией COVID-19

Вызовы в сфере спорта в условиях 
COVID-19. Спорт как социально-ценностная и 
телесно-духовная система представляет собой 
нормативно упорядоченную деятельность лю-
дей, которая выражается, во-первых, в соревно-
вательном сопоставлении физических, техниче-
ских и интеллектуальных способностей людей; 
во-вторых, состоит из совокупности социаль-
ных отношений людей, которые формируются 
в процессе спортивной деятельности и спортив-
ных совревнований; в-третьих, осуществление 
спортивной деятельности как условия самораз-

вития человека (Andriukaitiene и др., 2018). По-
этому современная образовательная ситуация в 
сфере спорта состоит в том, чтобы исследовать 
этот сложный социальный феномен, который 
приобретает особое значение как ценность для 
формирования физического здоровья, ценност-
ных ориентаций личности и общества, духов-
но-эстетического измерения спорта (Akranglyte, 
Gintare, Andriukaitienė, Regina &  Bilohur, Vlada, 
2019).  Роль и место спорта до сих пор не соот-
ветствует той его действительной роли, которая 
была бы направлена на достижение высокого 
уровня культуры, так как спорт направлен на то, 
чтобы гармонизировать тело и душу, дух, свобо-
ду и природу человека. Вызовы в сфере спорта 
связаны с пандемией,  так как ограничительные 
меры в связи с пандемией COVID-19 привели к 
изменениям в привычной жизнедеятельности, 
включая спорт и физическую активность (Ри-
жова, 2010). Массовый спорт оказался наибо-
лее чувствительным к воздействию COVID-19. 
Однако пандемия затронула профессиональ-
ный спорт и заинтересованных стейкхолдеров: 
спортсменов, тренеров, инструкторов, админи-
стративный персонал (сотрудники спортивных 
организаций), волонтеров, должностных лиц, 
задействованных в соревнованиях (судьи, чле-
ны делегаций), предприятия, особенно микро- 
и малый бизнес (фитнес-клубы, тренажерные 
залы, розничные торговцы, организаторы ме-
роприятий, маркетинговые агентства, произ-
водители спортивной продукции), что привело 
к новым вызовам и ожиданий. Есть надежда, 
что спорт вернется в том виде, в каком мы его 
знаем и любим   (Punchenko и др., 2019).  Спор-
тивные организации потеряли доход, поскольку 
оказались не способны предоставить гражданам 
спектр своих услуг; спортивные организации 
также потеряли существенную часть постоян-
ного дохода, который поступает от разного рода 
платежей, в том числе от членских взносов, вы-
дачи лицензий, предоставления подписок. Спор-
тсмены потеряли целый сезон и, как следствие, 
определенные финансовые выгоды, а также тре-
неров и возможность участвовать в спортивных 
соревнованиях и конкурировать. Для некоторых 
это означает потерю возможности повысить 
свой статус и получить финансовые средства 
из частных и государственных источников (на 
местном, региональном и национальном уров-
нях). Спортсмены не получали финансовую под-
держку (стипендии) в связи с падением доходов 
спортивных организаций, а организации испы-
тывали трудности с финансовыми средствами. 
В них по-прежнему сохранялись обязательства 
по фиксированным платежам независимо от по-
тери доходов, обострилась проблема безработи-
цы: увольнение сотрудников, спортсменов, тре-



Влада БИЛОГУР, Регина АНДРЮКАЙТЕНЕ

HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2021 m. Nr. 1 (8)

8

неров и других работников, особенно тех, чья 
заработная плата зависела от вышеупомянутых 
источников дохода. Спортивные организации 
потеряли значительную часть своей неоплачи-
ваемой рабочей силы, поскольку в период пан-
демии волонтеры имеют ограниченную мобиль-
ность (Bilohur и др, 2020). Отрасли, которые пря-
мо или косвенно связаны с индустрией спорта, 
наблюдают неудачи. Как следствие, возникает 
необходимость изменения бизнес-стратегий 
спортивной деятельности в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, что коснулось боль-
шого число рабочих мест, а также предприни-
мателей. Во время пандемии COVID-19 занятия 
спортом во многих странах происходили лишь 
в ограниченном виде, так как в долгосрочной 
перспективе это может негативно повлиять на 
здоровье населения, предупреждают эксперты. 
Коронавирус особенно опасен для людей групп 
риска - старшего возраста, страдающих лишним 
весом, курильщиков, а также диабетиков или 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы. И через локдаун, введенный во 
многих странах мира для борьбы с пандемией 
COVID-19, количество людей в группах риска 
может дополнительно возрасти. Риск инфици-
рования во время пробежки вдвоем на свежем 
воздухе возрастает с каждым дополнительным 
участником тренировки (Nikitenko, 2013b).  

2. Анализ проблем образовательной по-
литики в области спорта во время пандемии 
COVID-19

Образовательная политика в области спорта 
в условиях пандемии COVID-19 должна быть 
направлена, с одной стороны, на формирование 
интерперсональной концепции спорта как суб-
станциональной ценности личности, а с другой 
- на преодоление деструктивных явлений спор-
тивной действительности - коммерциализации 
спорта, его политизации и монополизации, 
рыночного характера спортивных соревнова-
ний, недостаточной финансовой поддержки со 
стороны государства (Cherep и др,, 2019). По-
этому современная политика государственного 
регулирования спорта должна выработать дей-
ственный механизм взаимодействия государ-
ственных, коммерциализационных и граждан-
ских структур в спорте, чтобы решить проблемы 
спорта, связанные с дальнейшим совершенство-
ванием детского, юношеского, массового спор-
та, что в целом может способствовать развитию 
всей спортивной науки вообще. Спорт представ-
ляет собой существенный сектор в экономике 
регионов мира и отдельных стран. Например, 
в ЕС доля ВВП, связана со спортом, составляет 
279 700 000 000 евро, что эквивалентно 2,12% от 
общего ВВП ЕС. Количество людей, задейство-

ванных в сфере спорта, насчитывает 5670000 
человек, что соответствует 2,72% занятых в ЕС. 
Каждый 37-й работник занят в спортивной сфе-
ре. Некоммерческая организация «Европейская 
платформа по инновациям в области спорта» 
(European Platform for Sport Innovation, EPSI) 
выделяет ряд вызовов, с которыми столкнулась 
европейская спортивная индустрия и которые 
характерны для всех регионов мира (Oleksenko, 
2020).  

3. Преодоление проблем и рисков образова-
тельной политики в области спорта в условиях 
пандемии COVID-19

Образовательная политика в области спорта 
в условиях пандемии COVID-19 направлена на 
культивирование таких видов спорта, которые 
вырастают из духа состязательности, моделиру-
ют ситуацию человеческого самоопределения, 
направленного на преодоление разного рода 
деструкции и возможных в ситуации форми-
рования целостного «Я». Спорт - это совокуп-
ность наиболее действенных средств и методов 
физического воспитания, один из основных 
способов подготовки человека к физическо-
му труду, общественно необходимым видам 
человеческой деятельности (Nikitenko, 2013a).  
Спорт - это одно из важнейших средств, обще-
ственная значимость которого начинает расти 
и вызвана тем, что во-первых, спорт является 
средством нравственного и эстетического вос-
питания; во-вторых, удовлетворение духов-
ных запросов общества и личности; в-третьих, 
спорт представляет собой целый мир эмоций, 
переживаний, порожденных успехами и неуда-
чами в соревнованиях; в-четвертых, спорт - это 
сложный комплекс человеческих отношений в 
спорте. Образовательная политика в области 
спорта в условиях пандемии COVID-19 имеет 
гуманистическую направленность только в том 
случае, если в спорте реализуются творческие 
потенции личности, а не узко прагматические и 
карьеристскими интересы, если спорт остается 
фактом культуры и обогащает духовную жизнь 
личности в плане насыщенности различными 
спортивными событиями самобытного «Я» - 
личности спортсмена (Cherep и др., 2020).   Тем 
более, что спорт как социально-ценностная и те-
лесно-духовная система обладает способностью 
к самоорганизации. Социально-коммуникатив-
ные и духовно-экзистенциальные измерения 
спорта позволяют глубоко осознать ценностный 
характер спортивной деятельности как таковой, 
что формирует личность, и выражается в гар-
монизации телесного, духовного и душевного 
начал. Общество должно стать другим, чтобы в 
нем реализовался идеал спорта высших дости-
жений как гармония человека и общества, чтобы 
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преодолевалось отношение к спорту только как 
вида коммерциализации (Bilohur, 2019).

4. Политика в сфере спорта как фактор 
укрепления здоровья человека

Образовательная политика в области спорта 
в условиях пандемии COVID-19 в современном 
государстве должна эффективно содействовать 
восстановлению здоровья человека. Для разви-
тия спорта необходимо не только информаци-
онная, но и широкая социально-педагогическая 
деятельность в этом направлении: 1) исполь-
зование системы международных спортивных 
встреч и связей для укрепления мира, дружбы, 
смягчение конфликтов, для реализации интегра-
тивной функции спорта как модели гуманных 
взаимных отношений между людьми, для повы-
шения имиджа стран на международной арене; 
2) использование образцов (моделей) спортив-
ного поведения в контексте принципов «чест-
ной игры», системы символических ценностей 
спорта; 3) использование спорта для решения 
воспитательных задач педагогики; 4) разверты-
вание и активизация в рамках международной 
деятельности отношения  к спорту как важного 
направления формирования и развития куль-
туры мира. Поэтому возникает вопрос, не по-
теряет спорт своего значения в обществе из-за 
этого принудительное отвыкания населения в 
условиях COVID-19.  Инго Фробезе видит две 
основные проблемы. "Во-первых, мы исходим 
из того, что треть из десяти миллионов членов 
фитнес-центров уже прекратила или прекратит 
свое членство в ближайшее время. Вторая про-
блема: если дети и подростки не могут занимать-
ся спортом, они переключатся  на другие вещи" 
(Bilohur, 2019). По словам ученого, снова заинте-
ресовать их занятиями спортом будет большой 
проблемой. "Мне кажется, что мы и здесь по-
теряем минимум треть людей", - говорит Фро-
безе. Следует продолжать занятия спортом для 
детей и юношества, чтобы усилить профилакти-
ку и возможным социальные контакты. Важную 
роль играет изучение спорта как одного из на-
правлений выявления предельных возможно-
стей человеческого организма: влияние спорта 
на воспитание интеллектуальных, моральных 
качеств и социальной активности личности в 
условиях пандемии COVID-19; преодоление 
проблем, сязанных со сферой здравоохранения 
(Kryvega и др., 2020).  Проблематика сохранения 
здоровья молодежи является стратегической за-
дачей государства, особенно  с неблагоприятной 
ситуацией, которая имеет место в нашей стране 
во время в условиях пандемии COVID-19. Од-
нако каждый человек должен не только осозна-
вать личную ответственность за свое здоровье, 
но и прикладывать усилия, чтобы его сохранить, 
постоянно укреплять, рассматривать здоровье 

с четырех сторон - физической, психической, 
социальной и духовной. Ведь его хорошее со-
стояние является важной предпосылкой для до-
стижения жизненно важных целей, связанных с 
успешным становлением (качественное образо-
вание, профессиональное развитие) (Akranglyte, 
Gintare и др. 2019).

5. Возвращение спорта с «коронавирусных 
каникул»

Вспышка коронавируса заставила приоста-
новить проведение мировых спортивных сорев-
нований. В год, когда чемпионат Европы по фут-
болу должен был состояться в 12 европейских 
странах (июнь – июль), а Олимпийские игры в 
Токио запланированы на июль – август, спор-
тивный календарь полностью пересматривается. 
Одни старты отменены, некоторые – перенесены 
в другие города или откладываются на неопре-
деленный срок, третьи – проводятся без зрите-
лей или с ограничением по количеству посети-
телей. Пандемия посеяла в мировом спорте на-
стоящую панику. Организаторы соревнований 
не были готовы брать на себя ответственность и 
ждали указаний – от национальных властей или 
от Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Юные спортсмены, которые участвуют в 
соревнованиях,  представляют разные страны и 
культуры,  объединяются в смешанные сборные 
команды и своим примером показывают, что на-
циональность, пол и физические возможности 
не являются барьером для игры в одной коман-
де. Они выступают юными послами и по воз-
вращении домой продолжают делиться опытом, 
полученным во время спортивных соревнова-
ний, и продвигать общечеловеческие ценности 
- дружбу, равенство, справедливость, здоровье, 
мир, преданность, победу, традиции и честь. Ко-
ронавирус уже вызвал поистине тектонические 
сдвиги в календаре, продолжает вносить серьез-
ные коррективы в привычный ритм жизни. Так, 
Олимпиаду в Токио пришлось перенести на год, 
как и футбольный Евро, 2020-й остался без чем-
пионатов мира по хоккею, фигурному катанию.. 
Календарь соревнований практически во всех 
видах спорта претерпел изменения, а с трибун 
частично или полностью исчезли болельщики. 
По информации BBC, потери только топовых 
футбольных клубов Европы составят более 3,9 
млрдю евро. Стратегия развития спорта и физи-
ческой активности Украины до 2032 года пред-
усматривает серьезное развитие спортивной 
инфраструктуры и строительство новых объ-
ектов, значительное увеличение финансирова-
ния, определение приоритетных видов спорта и 
ведущих спортсменов в стране, автономизацию 
и самодостаточность спортивных федераций. 
Отношения к спорту, здоровью и достижениям 
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кардинально должны измениться (Спорт в ус-
ловиях COVID-19, 2020).  В среднесрочной пер-
спективе, до 2024 года, в Украине планируется 
иметь Международный олимпийский центр на 
базе центра олимпийской подготовки в Конча-
Заспе и "Город спорта", 2 арены и 5 специальных 
спортивных объектов мирового уровня, 100 
мультифункциональных стадионов, 24 муль-
тиспортивных центра и 24 спортивных парка в 
каждой области Украины  (https://interfax.com.
ua/news/sport/632484.html). Соответственно, в 
планах увеличение количество занимающего 
спортом населения Украины с 6 до 14 млн. че-
ловек за период с 2020 по 2024 годы. Стратегия 
предусматривает определение 25 приоритетных 
видов спорта с ежегодным обновлением данного 
перечня и определением государственного за-
каза на достижение результатов каждым видом 
спорта, и 100 ведущих спортсменов, которые 
будут получать государственную поддержку по 
прямым контрактам. В стратегии поставлена за-
дача, чтобы Украина на Летних Олимпийских 
Играх в Париже в 2024 году вошла в Топ-20 луч-
ших стран, была представлена минимум одной 
командой из игровых видов спорта, а стоимость 
медали достигала среднеевропейского уровня. 
Согласно стратегии, до 2032 года все субъек-
ты и объекты спорта и физической активности 
должны быть объединены в единую "экосистему 
спорта". До 2022 года 100% объектов спортивной 
инфраструктуры, клубы и федерации должны 
быть оцифрованы и получить государственное 
финансирование на основании анализа данных. 
В Украине должны быть снижены до минимума 
случаи участия в договорных матчах и исполь-
зования допинга, а все правовые споры должны 
решаться Спортивным арбитражным судом при 
Национальном олимпийском комитете. До 2032 
года индустрия спорта должна составлять 3% 
ВПП Украины, а бюджеты клубов, федераций и 
спортсменов наполовину состоять из спонсор-
ских и меценатских средств. Стратегия развития 
спорта и физической активности Украины до 
2032 года является достаточно внушительной и 
соответствует европейским концепциям разви-
тия спорта.
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SPORTO SRITIES ŠVIETIMO POLITIKA KORONAVIRUSO KRIZĖS SĄLYGOMIS

Vlada BILOHUR, Regina ANDRIUKAITIENĖ

Santrauka
Sveikatos apsaugos klausimas yra strateginis valstybės uždavinys, ypač atsižvelgiant į nepalankią situaciją mūsų 

šalyje COVID-19 pandemijos metu. Tačiau kiekvienas žmogus turėtų ne tik suvokti asmeninę atsakomybę už savo 
sveikatą, bet ir stengtis ją palaikyti bei nuolat stiprinti atsižvelgiant į fizinius, psichinius, socialinius ir dvasinius aspek-
tus. Žmogaus sveikata yra svarbi prielaida siekiant gyvybiškai svarbių tikslų, susijusių su sėkminga edukacinės erdvės 
plėtra (kokybiškas ugdymas, kvalifikacijos kėlimas). Švietimo politika sporto srityje COVID-19 pandemijos metu išky-
la į svarbią vietą, nes nuo šios srities užduočių priklauso fiziškai ir dvasiškai sveikos asmenybės formavimas. Dėl CO-
VID-19 pandemijos sumažėjo galimybės sportuoti, nepaisant to, sportas tampa didžiausiu žmogaus fizinės, socialinės 
ir dvasinės sveikatos savitvarkos rodikliu ir leidžia tiesiogiai atkurti žmogaus prigimties gyvybingumą.

Reikšminiai žodžiai: švietimo politika, sportas, COVID-19 pandemija, švietimo politikos problemos, sveikatos 
išsaugojimas.
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ĮVADAS

Viešųjų paslaugų kokybės nustatymas ir jos ge-
rinimo būdai tampa vis aktualesnis šiandieniniame 
pasaulyje. Pasak Brazienės ir Merkio (2015, 104 p.) 
yra diskutuojama apie tai „kokius tyrimo metodus 
reikėtų taikyti vertinant vartotojų pasitenkinimą vie-
šosiomis paslaugomis, kokie rodikliai galėtų geriau-
siai atspindėti viešųjų paslaugų vartotojų nuomonę. 
Kasmet atliekama daugybė mokslinių ir taikomojo 
pobūdžio tyrimų, skirtų kompleksiniam viešųjų 
paslaugų arba išsamiai konkretaus sektoriaus vie-
šųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimui analizuoti ir 
vertinti“1.

Temos aktualumas. Viešosios institucijos siekia 
padidinti veiklos efektyvumą, todėl nuolat vykdo-
mos reformos. Šiam siekui įgyvendinti taikomi nau-
josios viešosios vadybos metodai, tiriamas vartotojų 
pasitenkinimo lygis, siekiama suteikti kokybiškesnes 
paslaugas ir patenkinti vartotoją.  Paslaugų kokybė 
apibūdinama įvairiai, tačiau pagrindinis dalykas – 
vartotojas, todėl svarbu išanalizuoti klientų norus ir 
lūkesčius. 

Problema. Savivaldybės siekia dviejų pakanka-
mai nelengvai tarpusavyje suderinamų tikslų: viešų-
jų paslaugų teikimo efektyvumo ir vietos gyventojų 
visuotinio poreikių patenkinimo, dėl to kyla sunku-
mai ir problemos siekiant įgyvendinti šiuos tikslus. 
Marijampolės savivaldybės administracija skiria 
dėmesio teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. 
Tačiau kintantys paslaugų vartotojų poreikiai verčia 
organizaciją vis ieškoti paslaugų kokybės gerinimo 
galimybių. Todėl šiame darbe siekiama išsiaiškinti, 
kokie veiksniai lemia savivaldybės teikiamų paslau-
1 Brazienė, R., Merkys, G. Viešųjų paslaugų vartotojų pasiten-
kinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje / Viešoji politika 
ir administravimas. 2015. Nr. 1, 103-114 p. 

gų kokybę ir yra svarbūs klientų aptarnavime.
Tyrimo objektas – Marijampolės savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų kokybė.
Tyrimo tikslas – nustatyti tobulintinas paslaugų 

kokybės vietas Marijampolės savivaldybės adminis-
tracijoje ir pasiūlyti  jų gerinimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti viešųjų paslaugų ir jų kokybės sam-

pratą.
2. Išanalizuoti viešųjų paslaugų kokybės mode-

lius ir gerinimo būdus teoriniu aspektu.
3. Ištirti Marijampolės savivaldybės administra-

cijos teikiamų paslaugų kokybę  bei išskirti tobulin-
tinas vietas vartotojų požiūriu.

Tyrimo metodai. Tyrimui atlikti taikytas kiekybi-
nis tyrimo metodas – anketinė apklausa raštu. 2020 
m. gegužės mėn. atliktas Marijampolės savivaldybės 
gyventojų nuomonės tyrimas apie Marijampolės sa-
vivaldybės administracijos teikiamų  paslaugų ko-
kybę ir jos gerinimo būdus.

1. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR JŲ KOKYBĖS 
SAMPRATA

Šiandieniniame globaliame pasaulyje vis dides-
nę rinkos dalį užima paslaugos. Jos pasižymi tokio-
mis savybėmis: neturi materialaus apčiuopiamumo, 
tai yra veikla arba veikimo procesas, tai tarpusavio 
kontaktas tarp vartotojo ir tiekėjo. Paslaugos gali 
būti skirstomos pagal įvairias savybes. Vienintelės 
ir unikalios paslaugos sąvokos nėra, tačiau viešųjų 
paslaugų teikimą Lietuvoje reglamentuoja įvairūs 
teisės aktai. LR viešojo administravimo  įstatyme 
(1999) 2 straipsnyje viešoji paslauga apibrėžiama 
kaip: „valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų ju-
ridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, 
švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų 
numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir 

Miglė AŠERIŠKYTĖ, Milita VIENAŽINDIENĖ
Marijampolės kolegija

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Anotacija. Kintantys paslaugų vartotojų poreikiai, informacinių technologijų plėtra, didėjantis e. paslaugų poreikis 
ir kylantys kokybiniai reikalavimai verčia viešojo sektoriaus organizacijas vis ieškoti paslaugų kokybės gerinimo gali-
mybių. Šiame straipsnyje atlikus mokslinės literatūros sisteminę analizę atskleidžiama viešųjų paslaugų ir jų kokybės 
samprata, charakterizuojami viešųjų paslaugų kokybės modeliai. Atlikus gyventojų anketinę apklausą raštu pristato-
mos tobulintinos paslaugų kokybės vietos Marijampolės savivaldybės administracijoje ir pasiūlytos paslaugų kokybės 
gerinimo galimybės. 

Reikšminiai žodžiai: savivaldybė, viešoji paslauga, kokybė, paslaugų kokybės modeliai.
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tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys“2. 
Europos sąjungos institucijų dokumentuose pabrė-
žiama, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos 
egzistuoja, nes jų indėlis į socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sklandą ir tvarią ES plėtrą yra Europos 
socialinio modelio dalis. Čia nurodoma, kad valsty-
bės – narės yra atsakingos ir turi spręsti visas socia-
lines problemas, kurios gali kelti žmonių fiziniam ar 
moraliniam vientisumui, pvz.: liga, negalia, senatvė, 
skurdas, saugumas, socialinė atskirtis, būstas ar už-
sieniečių integracija. Taigi, šalims – narėms, nors ir 
nėra tiksliai apibrėžta kas yra viešoji pasauga, jos gali 
atsižvelgti į savo šalies tradicijas ar ideologiją, tačiau 
jos privalo užtikrinti piliečių gerovę (Opinion of the 
European Economic, 2007)3.

Mokslinėje literatūroje galima pastebėti, kad vie-
no konkretaus apibrėžimo nėra, kiekvienas autorius 
apibrėžia savaip. Raipa ir kt. (2016, 27 p.) teigia, kad 
„viešoji paslauga – viską apimanti, visuomenę sutel-
kianti veikla ir kaip konkreti reguliuojanti ir kon-
troliuojanti sistema, nukreipianti socialinę žmonių 
veiklą tam tikram tikslui pasiekti“4. Kito autoriaus 
Stasiukyno (2010, 294-295 p.) požiūriu viešosios 
paslaugos yra susijusios su pagrindinėmis valstybės 
funkcijomis, užtikrinti piliečių poreikių tenkinimą, 
pagrindinių teisių ir laisvių įgyvendinimą. Autorius 
išskiria kelis bendrus bruožus: 

 • „šios paslaugos užtikrina visuotinai svarbios 
veiklos kryptingumą;

 • šiomis paslaugomis besinaudojančių subjektų 
skaičius yra neribotas;

 • šias paslaugas teikia valstybinės, vietos savival-
dos institucijos, arba kiti subjektai;

 • šios paslaugos kuriamos tiek viešosios, tiek pri-
vačios nuosavybės pagrindu“5.

Viešųjų paslaugų koncepciją aktualu papildyti ko-
kybės aspektu, nes kokybė yra vienas iš svarbiausių 
paslaugos teikimo klausimų. Žodynuose šio žodžio 
reikšmė aiškinama kaip tinkamumo laipsnis, savybė, 
privalumas, teigiamybė. Mokslinėje literatūroje koky-
bės sąvokų interpretacijų yra daug ir įvairių, nes koky-
bė gali būti suvokta tiek objektyviai tiek subjektyviai. 
Šimkus ir Pilelienė (2010, 103 p.) teigia, kad „objek-
tyvi kokybė susijusi su išorinių apčiuopiamų dalykų, 
kuriuos galima išmatuoti, faktais. Objektyvumą susti-
2 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas: Lietu-
vos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 17 d. įstatymas Nr. VIII-
1234. Valstybės žinios, 1999-07-09, Nr. 60-1945. 
3 Opinion of the European Economic and Social Committee on the 
Communication from the Commission Implementing the Com-
munity Lisbon programme: Social services of general interest in 
the European Union. Official Journal of the European Union, 
2007 // Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1580063142473&uri=CELEX:52007
AE0426 [žiūrėta 2021-04-28].
4 Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai. / Raipa, A., 
Smalskys, V., Giedraitytė, V., Nefas, S. Vilnius: VĮ Registrų cen-
tras. 2016. 
5 Viešasis valdymas. Vadovėlis. / Stasiukynas, A. Vilnius: MRU. 
2010.

prina apskaičiavimai, duomenys, klaidos, trūkumai, 
sugaištas laikas, sąnaudos ir kt. Kokybė vertinama 
subjektyviai, kai įtakojama vartotojo vaizduotė, as-
meniniai išgyvenimai, emocijos, lūkesčiai, požiūris.“6 
Tai reiškia, kad realus kokybės suvokimas susidaro tik 
ilgai naudojant tą pačią paslaugą, nes kokybės vertini-
mas nėra momentinis, tam, kad objektyviai įvertinti 
kokybiškumą reikia paslaugą naudoti ne vieną kartą. 
Pasak Zickienės ir Dasevskienės (2009) kokybės api-
brėžimas yra labiau filosofinis, nes kokybė siejama su 
žmogaus noru pasiekti tobulumo viršūnę7. Kiti auto-
riai Patapas ir Vilutytė-Žilienė (2013) kokybę apibū-
dina kaip visumą paslaugų savybių ir charakteristikų, 
kurios padeda patenkinti vartotojų poreikius. Auto-
riai išskiria tris neatsiejamas dalis, tai –  vartotojas, 
teikėjas ir kokybė8. Trumpai tariant, kokybės sąvoka 
nusako, kaip gerai ar blogai paslaugų teikėjai atlieka 
savo darbą vartotojų požiūriu. 

2. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS 
MODELIAI

Pasak autorių Ali ir Ali Raza (2017), paslaugų 
kokybė per pastaruosius du dešimtmečius sulaukė 
didelio tyrėjų ir praktikų susidomėjimo. Jie mano, 
kad kokybiška paslauga gali pagerinti įmonės vei-
klos rezultatus9. Viešojo sektoriaus organizacijos, 
siekdamos geresnės viešųjų paslaugų kokybės ir 
naudingesnio jų teikimo vartotojams, taiko įvai-
rius privataus sektoriaus kokybės vadybos meto-
dus, modelius bei sistemas. Autoriai įvardina, kad 
kokybės vadybos sistema (KVS) – tai vadybos ins-
trumentas paremtas dokumentavimu, nustatantis 
visų veiklos sričių nuolatinio gerinimo, kontrolės ir 
įžengimo procesams būtinas procedūras, procesus 
bei išteklius ir taip užtikrinantis veiklos gerinimą 
bei nustatytų reikalavimų vykdymą10. Kokybės va-
dybos modelių yra įvairių, jų pasirinkimas yra pla-
tus ir, pasak autorių, jis priklauso nuo organizacijos 
pobūdžio, teikiamų paslaugų specifikos, kokybės 
supratimo pačioje įstaigoje, orientacijos į produktą, 
vartotoją ir nuo to, kokių rezultatų norima pasiekti 
taikant reikiamą sistemą11.
6 Šimkus, A., Pilelienė, L. Sporto paslaugų kokybės vertinimas: 
teorinis aspektas. / Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 
2010. Nr. 53, 100-110 p. 
7 Zickiene S., Dasevskiene, I. Implementation of Quality Mana-
gement Systems: Changes in Personnel Management. / Social 
Research. 2009 m. Nr. 3 (17), 143–152 p. 
8 Patapas, A., Vilutytė-Žilienė, V. Anykščių komunalinio ūkio 
teikiamų paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu. / Vie-
šoji politika ir administravimas. 2013 m. Nr. 2, 312–325 p. 
9 Ali, M., Ali Raza, S. Service quality perception and customer 
satisfaction in Islamic banks of Pakistan: the modified SERVQU-
AL model. / Total Quality Management & Business Excellence. 
2017. Nr. 5, 559 –577 p. 
10 Ruževičius, J., Daugvilienė, D., Serafinas, D. Kokybės vady-
bos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos. / Viešoji politika ir 
administravimas. 2008. Nr. 24, 99-113 p. 
11  CAF (BVM) ir kitų kokybės vadybos modelių diegimas aukšto-
joje mokykloje. Metodinė medžiaga. / Liukinevičienė, L., Katiliū-
tė, E., Tamošiūnas, T., Ambras, A., Šiauliai. 2012.
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Viešųjų paslaugų kokybės valdymui ir gerinimui 
viešojo sektoriaus organizacijos taiko įvairius koky-
bės vadybos metodus, sistemas bei modelius, tokius 
kaip Bendrojo vertinimo modelis (BVM), Europos 
kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (EKVF), 
Subalansuotų rodiklių sistema (BSC), „Vieno lange-
lio“ principas, ISO 9000 serijos standartai. 1.1 lente-
lėje pateiktos šių modelių charakteristikos. 

Be anksčiau minėtų modelių, mokslinėje lite-
ratūroje analizuojami ir kiti modeliai, tokie kaip 
SERVQUAL modelis bei Viešųjų paslaugų vartotojų 
patenkinimo indekso (VPI) apskaičiavimo metodika.

SERVQUAL modelis, pasak Šimkaus ir Pilelie-
nės (2010), sukurtas anglų mokslininkų (žr. 1 pav.), 
palygina vartotojų lūkesčius su realiai vartotojui su-
teikta paslauga. 

Autorių teigimu, taikant šį metodą, paslaugos ko-
kybė įvertinama pagal penkias dimensijas:

 • Apčiuopiamumas – paslaugų tikrumą patvir-
tinantys fiziniai elementai.

 • Patikimumas – pažadų laikymasis, iš pirmo 
karto tinkamai suteikta paslauga,

 • teisingos sąskaitos, tikslūs jų įrašai.
Kompetencija – personalo žinios, įgūdžiai ir or-

ganizacijos galimybės.
Jautrumas – personalo noras ir pasirengimas ap-

tarnauti vartotoją, aptarnavimo operatyvumas.
 • Empatija – kontaktinio personalo gebėjimas 

suprasti vartotojo norus.

1 pav. SERVQUAL modelis. 
Šimkus, A., Pilelienė, L. Sporto paslaugų kokybės 

vertinimas: teorinis aspektas. / Organizacijų vadyba: 
sisteminiai tyrimai. 2010. Nr. 53, 105 p.

Šis SERVQUAL modelis galėtų būti plačiai nau-
dojamas, kaip „skeletas“, kuris gali būti pritaikytas 

1. lentelė. Kokybės vadybos modeliai ir sistemos

Bendrojo vertinimo modelis (BVM) Europos kokybės vadybos fondo 
tobulumo modelis (EKVF)

Subalansuotų rodiklių 
sistema (BSC)

Tai vertinimo metodas, savo turiniu ar-
timas daugumai visuotinės kokybės va-
dybos modelių, ypač Europos kokybės 
vadybos fondo tobulumo modeliui, bet 
pritaikytas būtent viešojo sektoriaus or-
ganizacijoms, atsižvelgiantis į jų esminius 
skirtumus.

Tikslas – sukurti Europoje siste-
mą, kuri padėtų europietiškoms 
organizacijoms didinti konkuren-
cines galimybes, efektyviai pritai-
kant bendruosius produktų gamy-
bos procesų ir paslaugų kokybės 
valdymo ir gerinimo metodus, į 
veiklos gerinimą įtraukiant visus 
organizacijos darbuotojus.

Tai viena labiausiai pasau-
lyje paplitusių metodologi-
jų, apimanti ne tik veiklos 
rezultatų matavimus, bet 
ir vartotojų pasitenkinimą, 
vidinius procesus bei orga-
nizacijos augimą ir pagrįs-
ta prielaida, jog matavimai 
motyvuoja.

„Vieno langelio“ principas ISO 9000 serijos standartai

Suteikia asmeniui paslaugą vienoje darbo 
vietoje. Ši koncepcija ypač naudinga tada, 
kai su prašymo arba skundo nagrinėjimu 
susiję dokumentai ir informacija gaunami 
skirtingose institucijose arba tos pačios 
institucijos skirtinguose padaliniuose, kai 
asmeniui tektų sunaudoti nemažai ener-
gijos ir laiko, kad juos gautų ir pristatytų 
prašymą nagrinėjančiai institucijai.

Tai yra tarptautiniu lygmeniu pri-
pažįstami standartai, kurių tikslas 
– užtikrinti, kad vartotojams tei-
kiamos paslaugos arba produktai 
atitiktų tam tikrus kokybės reika-
lavimus.

Patapas, A., Žilionytė, T. Viešųjų paslaugų kokybės valdymo savitumai Lietuvos savivaldybėse. / Viešoji politika ir 
administravimas. 2016. Nr.2 , 211-212 p. 
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konkrečios organizacijos tyrimo poreikiams12.
Dar vienas viešųjų paslaugų kokybei tirti naudo-

jamas metodas – viešųjų paslaugų vartotojų patenki-
nimo indeksas (VPI). Jo apskaičiavimo metodika  nu-
stato viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso 
apskaičiavimo tvarką, tyrimo organizavimą ir vykdy-
mą bei vartotojų rezultatų analizę. Tikslas – siekiant 
gerinti  įstaigų veiklą ir skatinti į vartotoją orientuo-
tą požiūrį, ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis 
viešosiomis paslaugomis, apskaičiuoti viešųjų paslau-
gų vartotojų patenkinimo indeksą ir nustatyti tobu-
lintinas veiklos sritis, lemiančias aukštesnį vartotojų 
patenkinimą. Taikant šį metodą rekomenduojama at-
likti kiekybinį tyrimą ar tiesioginę apklausą(interviu). 
Tyrimo trukmė gali apimti nuo 3 iki 5 mėnesių, siū-
loma šiuos tyrimus atlikti ne dažniau kaip kartą per 
metus, vykdyti panašiu metu ir nuolat, kad būtų ga-
lima stebėti vartotojų patenkinimo kitimo tenden-
cijas. Kitimo tendencijoms nustatyti reikėtų naudoti 
tuos pačius tyrimo metodus. Ši metodika leidžia iš-
tirti svarbią įtaką vartotojų pasitenkinimui turinčius 
veiksnius, tokius kaip paslaugos suteikimo greitis, in-
formatyvumas, profesionalumas, draugiškas persona-
lo požiūris ir pan. (LR Viešųjų paslaugų vartotojų pa-
tenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, 2009)13.

Brazienės ir Merkio (2015) teigimu, vadovaujantis 
šia metodika įstaigos gali nustatyti reikiamą vartotojų 
pasitenkinimo sandarą, apibūdinti vartotojų pasiten-
kinimo lygį ir jo kitimą, nustatyti tobulintinas veiklos 
dalis, palyginti rezultatus ir taip siekti geresnio pilie-
čių poreikių tenkinimo teikiant viešąsias paslaugas14.

Kazlauskienė ir Ruževičius (2015) apibendrinda-
mi paslaugų kokybės modelius, teigia,  kad jie yra 
paremti vartotojų esamos, suvokiamos bei laukia-
mos  paslaugos kokybės įvertinimu. Tokia modelių 
gausa parodo paslaugų kokybės vertinimo sudėtin-
gumą ir, kad tik vieno kurio nors modelio taikymas 
visiškai neatskleidžia paslaugų vartotojo suvoktos 
laukiamos ir patirtos kokybės ypatumų15.

3. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS 
GERINIMO BŪDAI

Nuolat vykstantys pokyčiai pasaulyje skatina 
viešojo sektoriaus organizacijas ieškoti teikiamų 
paslaugų kokybės tobulinimo galimybių. Veiklos 
efektyvumo didinimas labiausiai pasireiškia, kai 
12 Šimkus, A., Pilelienė, L. Sporto paslaugų kokybės vertinimas: 
teorinis aspektas. / Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 
2010. Nr. 53, 100-110 p. 
13 Dėl viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskai-
čiavimo metodikos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-339. 
Valstybės žinios, 2009-07-09, Nr. 81-3391.
14 Brazienė, R., Merkys, G. Viešųjų paslaugų vartotojų pasiten-
kinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje / Viešoji politika 
ir administravimas. 2015. Nr. 1, 103-114 p. 
15 Kazlauskienė, I., Ruževičius, J. Vartotojų pasitenkinimas medicininės 
laboratorijos paslaugomis [interaktyvus]. 2015 / Prieiga per internetą: 
http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2010/10/STRAIPSNIS-
Kazlauskiene-Ruzevicius-LEA.pdf [žiūrėta 2021-05-03].

sąnaudos(ištekliai) nekinta, bet auga paslaugų kie-
kis, įvairovė bei kokybė, t.y., jos teikiamos greičiau, 
mažėja išteklių ir darbo sąnaudos, nesikeičia dar-
buotojų skaičius.

Viešojo administravimo problemas nagrinėjan-
tys Puškorius ir Raipa (2002) dažniausiai išskiria tris 
pokyčių sritis: 

 • Darbo proceso pokyčiai. Tikslas – minimizuo-
ti darbo laiko nuostolius. To siekiama pasitelkiant 
technologines naujoves, bei reorganizuojant darbo, 
paslaugos teikimo procesus.

 • Darbuotojų elgsenos pokyčiai. Tikslas – dar-
bas. Paslaugos kokybiškumas priklauso nuo jas su-
teikusio asmens, todėl labai svarbu atsižvelgti į žmo-
giškąsias savybes. Reikia atsižvelgti į darbuotojo po-
reikius, stiprinti jo motyvaciją, įvertinti darbuotoją, 
įtraukti jį į sprendimų priėmimą bei suteikti karjeros 
galimybes organizacijoje. 

 • Vadybos proceso pokyčiai. Tikslas – valdymo 
tobulinimas, kuomet tiriami klientų poreikiai, plė-
tojamos vadybinės galimybės, organizacijos aplin-
kos poveikis ir galimi pokyčiai. Iš esmės tai reiškia 
atviros organizacinės sistemos, grįžtamojo ryšio su 
aplinka bei alternatyvių sprendimų galimybių orga-
nizacijoje įtvirtinimą16. 

Kokybiškų paslaugų teikimą viešajame sektoriu-
je galima užtikrinti įvairiais būdais: apibrėžiant ko-
kybės reikalavimus įstatymuose, diegiant kokybės 
vadybos modelius ar atskiras priemones ir kt. Nors 
viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas yra re-
glamentuojamas teisės aktų, tačiau juose nėra numa-
tomo privalomo kokybės vadybos modelių taikymo, 
todėl savivaldybės pačios gali apsispręsti, kokią ko-
kybės metodiką taikyti ir kaip vykdyti kokybės val-
dymą teritoriniame lygmenyje. Tobulinant viešojo 
sektoriaus institucijų paslaugų kokybę svarbiausia 
naudoti tinkamus vadybos metodus.

Gerinant viešojo sektoriaus institucijų veiklos val-
dymą Černiauskienė (2011, p. 53) siūlo taikyti sistemi-
nį kokybės vadybos metodų modelį. Taikant šį metodą 
organizacija geba atsakyti į tokius klausimus (2 pav.):

 • kas esu/kur esu?;
 • kuo/kur noriu būti?;
 • kaip pasiekti to, kuo/kur noriu būti?

 Patapas ir Žilionytė (2016) mano, kad viešo-
jo sektoriaus naujinimo pagrindu tampa Naujo-
ji viešoji vadyba (toliau – NVV), kurios XX a. 
pabaigoje atsiradimą lėmė tradicinio viešojo 
administravimo negebėjimas reaguoti į poky-
čius, greitėjančius globalizacijos procesus, senų 
valdymo metodų taikymas, vartotojų nepasiten-
kinimas paslaugų kokybe, neproduktyvi organi-
zacijų veikla ir kt.17. 
16 Puškorius, S., Raipa, A. Teoriniai viešojo sektoriaus veiklos 
modernizavimo aspektai. / Viešoji politika ir administravimas. 
2002. Nr. 2, 9-17 p. 
17 Patapas, A., Žilionytė, T. Viešųjų paslaugų kokybės valdymo 
savitumai Lietuvos savivaldybėse. / Viešoji politika ir administra-
vimas. 2016. Nr.2 , 206-219 p. 
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narių įtraukimas į kokybės gerinimo procesus, 
suteikiant jiems galimybę reikšti nuomonę bei 
turėti svarbą sprendimų priėmime17. 

EMPIRINIO TYRIMO REZULTATŲ 
ANALIZĖ

Kokybiškas paslaugų teikimas yra vienas iš 
svarbiausių Marijampolės savivaldybės adminis-
tracijos veiklos prioritetų, todėl paslaugų kokybei 
skiriamas vis didesnis dėmesys. Administracinės 
paslaugos teikiamos savivaldybėje „vieno langelio“ 
asmenų aptarnavimo principu, elektroniniu būdu 
per „Elektroninius valdžios vartus“. Konsultacinės 
paslaugos suteikiamos savivaldybėje ir elektroniniu 
paštu, tą pačią dieną, nemokamai. Siekiant išsiaiš-
kinti ar miesto gyventojams paslaugos teikiamos 
kokybiškai bei kokie veiksniai daro įtaką paslaugų 
kokybei buvo atliktas tyrimas Marijampolės savi-
valdybės administracijoje.

Tyrimo tikslas - nustatyti tobulintinas paslaugų 
kokybės vietas Marijampolės savivaldybės adminis-
tracijoje.

Taikytas kiekybinis tyrimo metodas - anketinė 
apklausa raštu. Apklausa buvo anoniminė, patalpinta 
internete, į kurią atsakyti buvo kviečiami Marijampo-
lės savivaldybės gyventojai, kurie naudojasi viešomis 
paslaugomis ir yra vyresni nei 18 metų amžiaus.

Tyrimo metu respondentų teirautasi kokiomis vie-
šosiomis paslaugomis naudojasi, kaip vertina paslau-
gos suteikimo kokybę bendrai ir pagal tam tikras verti-
nimo grupes, ar siūlomų paslaugų informacija išsami, 
dėl kokių priežasčių kreipiamasi į savivaldybę, ar pri-
sidedama prie paslaugų kūrimo, kodėl neprisidedama, 
siūlymai kaip gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir kt.

Apklausoje dalyvavo 260 respondentų iš jų mo-
terys sudarė 83,8%, o vyrai – 16,2%, pagal amžių: 
58,5% sudaro 20-39 metų amžiaus, mažiausiai daly-
vavusių yra 18-19 metų ir 60 ir daugiau metų am-
žiaus – 4,6%. Iš to galime daryti prielaidą, kad Ma-
rijampolės savivaldybės paslaugomis naudojasi dau-
giausiai moterys. Pagal amžių galime matyti, kad vos 
tik sulaukią pilnametystės ir jau pagyvenę žmonės 
beveik nesinaudoja viešosiomis paslaugomis. Gali 
daryti prielaidą, kad jaunimu ir jiems aktualiomis 

NVV dar apibrėžiama kaip privataus sektoriaus 
metodų pritaikymas viešajame sektoriuje. Su šia vady-
ba pradėta taikyti visuotinės kokybės vadybos metodai 
bei principai. Visuotinė kokybės vadyba(toliau – VKV), 
pasak Stanciko ir Bagdonienės (2004) pasirinkus šiuos 
metodus organizacija nuolat tobulėja, gerindama pas-
laugų kokybę ir mažindama kaštus. Taigi, įstaigos no-
rinčios patenkinti tiek klientų tiek darbuotojų lūkesčius 
išbando ir taiko VKV metodus bei principus18.

VKV koncepcija pasižymi įvairiomis nuostato-
mis bei principais, tačiau Patapas ir Žilionytė (2016) 
išanalizavę kitų autorių nuomones randa keletą iš-
skirtų pamatinių VKV principų, kurių pritaikymas 
gali patobulinti organizacijos veiklą ir užtikrinti ge-
resnę paslaugų kokybę (3 pav.).

3 pav. Visuotinės kokybės vadybos principai.  
Patapas, A., Žilionytė, T. Viešųjų paslaugų kokybės 
valdymo savitumai Lietuvos savivaldybėse. / Viešoji 

politika ir administravimas. 2016. Nr.2 , 210 p.

VKV principai apibūdinami: 
Nuolatinis veiklos gerinimas – tai proceso ste-

bėsena, analizė, trūkumų bei problemų šalinimas ir 
siekis tuos procesus gerinti.

 • Orientacija į vartotojus – tai jų lūkesčių išaiš-
kinimas, jų sklaida organizacijoje bei kontaktų su 
vartotojais palaikymas. 

 • Orientacija į procesus - ryšys tarp funkcijų, 
vidaus tiekėjų ir klientų.

 • Visuotinis dalyvavimas – tai organizacijos 
18 Visuotinės kokybės vadybos metodų taikymas organizacijoje. 
Mokomoji knyga. / Stanickas, E. R., Bagdonienė, D. Kaunas: 
Technologija. 2004.

2 pav. Kokybės vadybos metodų modelis. 
Černiauskienė, N. Sisteminis viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymo tobulinimas taikant kokybės vadybos metodus. 

/ Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. Nr. 3, 54 p.
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5 pav. Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės vertinimas proc.

viešosiomis paslaugomis vis dar rūpinasi tėvai, o se-
nyvo amžiaus žmonėmis irgi kiti asmenys. 

Respondentų nuomone bendrąja prasme pa-
slaugos kokybė vertinama labai gerai (38,5) ir ge-
rai (37,7%),  kiek mažiau apklausoje dalyvavusių 
(18,8%) paslaugos kokybę vertina vidutiniškai, o 
mažiausiai (4,6%) respondentų yra nepatenkinti ir 
vertina blogai arba labai blogai. Tai galime teigti, 
kad dauguma respondentų  bendrąja prasme pa-
slaugos suteikimo kokybę vertina teigiamai, tačiau 
apie penktadalis nėra tokie patenkinti (žr. 4 pav.).

4 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal 
tai kaip vertinama paslaugos kokybė, proc.
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Išanalizavus  detaliau savivaldybės teikiamų 
paslaugų kokybės vertinimą pagal atskiras gru-
pes (žr. 5 pav.) matome, kad bendrai respondentų 
nuomonė apie kokybę yra labai gera ar gera. Res-
pondentai pritaria, kad savivaldybės vieta pato-
gioje vietoje (visiškai sutinka ir sutinka 91,9% res-
pondentų), įstaigos patalpos švarios ir tvarkingos 
(84,6%), tvarkinga specialistų apranga, problemos 
išsprendžiamos nustatytu laiku (73,8%), teikiama 
informacija lengvai gaunama (62,7%) ir išsami 
(60%). Tuo pačiu, verta atkreipi dėmesį į tai, kad 
respondentų vertinimuose, nors ir nedidelis, tačiau 
išryškėja nepritarimas, problemos išsprendžiamos 
laiku (10,4%), reaguota ne iš karto (12,7%) bei ne-
pakankamai išsami informacija (10%). Remiantis 
tokiais vertinimais, galima teigti, kad šiose srityse 
yra problemų, kurias reikėtų spręsti. 

Tyrimu taip buvo aiškintasi, dėl kokių priežas-
čių kreipiamasi į savivaldybę. Rezultatai atskleidė, 
kad daugiausia (63,1%) jų kreipėsi į savivaldybę dėl 
dokumentų tvarkymo, kiek mažiau (32,7%) – norė-
dami gauti tam tikros informacijos. Respondentų 
atsakiusių, kad trūksta informacijos buvo prašyta 
patikslinti (žr. 6 pav.), kurioje vietoje yra neaišku-
mų. Daugiausia, beveik pusė (47,4%), pasirinko 
atsakymą, kad informacija per mažai viešinama, 
skelbiama. Po lygiai pasiskirstė atsakymai, kad sun-
ku surasti reikiamą informaciją, nežino kur ieškoti 
ir, kad neaiškiai pateikta informacija. Galime daryti 
prielaidą, kad didžiausia spraga apie teikiamų pas-
laugų informatyvumą ta, kad per mažai viešinama, 
galbūt reikėtų skelbti apie visas paslaugų teikimo 
naujoves, galimybes per daugiau žiniasklaidos šal-
tinių (6 pav.).

6 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie 
teikiamų paslaugų informatyvumo stygių, proc.
Analizuojant respondentų atsakymus apie jų ini-

ciatyvumą siūlant ar reiškiant nuomonę apie viešųjų 
paslaugų kūrimą tenka nusivilti (žr. 7 pav.). Apklaustie-
ji prie paslaugų kūrimo neprisidedama dėl kelių prie-
žasčių. 31,5% neprisideda, nes yra patenkinti tuo kas 
siūloma, 30,3% - nenori (neturi tam laiko ir pan.) ir 
28,7% - nežino kaip tai daryti. Tačiau galima pagerinti 
šią sritį viešinant per įvairias žiniasklaidos priemones, 
aiškiai nurodyti galimybę tai daryti internetiniame tin-
klalapyje, atvykus į vietą, po paslaugos suteikimo pasa-
kyti apie tokią galimybę, nes trečdalis apklaustųjų būtų 
linkę prisidėtų, tačiau nežino kaip tai daryti. 

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal priežastis 
kodėl neprisideda prie paslaugų kūrimo, proc.
8-ame paveiksle pateikta respondentų nuomonė 

apie paslaugų kokybės sritis, kurias labiausiai rei-
kėtų tobulinti. Rezultatai rodo, kad tai yra žmogiš-
kieji ištekliai – (47,2%), paslaugos informatyvumas 
(19,4%) ir savivaldybės paslaugų internetinė erdvė 
(tinklalapis bei el. sistema, 16,7%).  Maža dalis siūlo 
dirbti „Vieno langelio“ principu (8,3%) bei keisti dar-
bo laiką (5,6%), o mažiausia  - atlikti tyrimus (2,8%). 
Taigi, respondentų teigimu, didžiausia viešųjų pas-
laugų kokybės spraga yra žmogiškieji ištekliai, ku-
riems trūksta mandagumo, paslaugumo, operatyvu-
mo bei kompetentingumo suteikiant paslaugas. Taip 
pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į paslaugų pateikimo 
informatyvumą bei tobulinti internetinę erdvę. 

8 pav. Paslaugos kokybė sritys, kurias respondentų 
nuomone reikėtų gerinti. proc.

IŠVADOS

Viešosios paslaugos – tai socialinės, švietimo, 
mokslo, kultūros, sporto ir kitos įstatymai numaty-
tos paslaugos, kurios yra būtinos užtikrinti piliečių 
svarbiausius poreikius. Šių paslaugų teikimo kokybę 
subjektyviai vertina paslaugos vartotojas – savival-
dybės gyventojas pagal tai, ar jo poreikiai patenkinti. 

Organizacijoms, siekiančioms teikti kokybiškas 
viešąsias paslaugas, literatūroje siūloma taikyti to-
kius modelius, kaip Bendrojo vertinimo modelis 
(BVM), Europos kokybės vadybos fondo tobulu-
mo modelis (EKVF), Subalansuotų rodiklių sistema 
(BSC), „Vieno langelio“ principas, ISO 9000 serijos 
standartai, SERVQUAL bei Viešųjų paslaugų varto-
tojų patenkinimo indekso (VPI) apskaičiavimo me-
todika. Gerinant viešųjų įstaigų valdymą galima tai-
kyti sisteminį kokybės vadybos metodų modelį, nes 
sistemos taikymas naudojant  BVM ar EFQM mo-
delius padeda organizacijai nustatyti, kas ji yra, kur, 
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kokioje aplinkoje veikia, BSC modelis suprojektuoja 
institucijai perspektyvas, numato veiklos strategiją, 
o ISO standartai padeda sureguliuoti procesus ir nu-
matyti kokybinius parametrus.

Ištyrus Marijampolės savivaldybės administraci-
jos teikiamų paslaugų kokybę nustatyta, kad vartoto-
jai iš esmės paslaugų kokybę vertina gerai. Geriausiai 
vertina savivaldybės vietą, patalpų švarą ir tvarkin-
gumą, personalo aprangą, savivaldybės darbo laiką 
bei paslaugos suteikimo laiką. Prasčiausiai įvertintas 
teikiamų paslaugos informatyvumas bei išsamumas 
ir darbuotojų nebuvimas darbo vietoje. Išryškėjo tai, 
kad labiausiai tobulintina vieta yra žmogiškųjų ište-
klių sritis, kurioje pagrindinės mandagumo, paslau-
gumo, operatyvumo ir kompetencijos trūkumo pro-
blemos. Tai galima išspręsti nuolat keliant darbuotojų 
kvalifikaciją jų veiklos srityse, organizuoti mokymus 
kokybės klausimais ir kt. Siekiant sutrumpinti aptar-
navimo laiką, Marijampolės savivaldybės administra-
cijai siūloma plačiau taikyti „Vieno langelio“ principą, 
taip pat plėsti galimybes teikti paslaugas elektroniniu 
būdu ir siekti jų supaprastinimo bei skirti dėmesį gy-
ventojų informavimui.
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IMPROVING THE QUALITY OF SERVICES PRO VIDED BY MARIJAMPOLE MUNICIPALITY 
ADMINISTRATION

Miglė ASERISKYTE, Milita VIENAZINDIENE

Summary
Changing needs of service users, development of information technologies, increasing the need for e-services and 

rising quality requirements are forcing public sector organizations to look for ways to improve the quality of services. 
In this article, a systematic analysis of the scientific literature reveals the concept of public services and their quality as 
well as characterizes the models of public service quality. After the written questionnaire survey of the population, the 
places of service quality to be improved in the Marijampolė municipality administration are presented and the pos-
sibilities of service quality improvement are offered.

Key words: municipality, public service, quality, service quality models.
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ĮVADAS

Pedagogo profesija savo socialine ir asmenybine 
svarba ryškiai išsiskiria iš visų kitų, nes ji pašauk-
ta ugdyti, brandinti žmogų visoms profesijoms ir 
specialybėms, pareigybėms ir postams1. Laikantis 
I. Kanto nuostatos, kad “žmogus ugdo žmogų” ir 
siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymo, reikia 
tokios pat visuminės mokytojo asmenybės2.

Pedagogai vaidina lemiamą vaidmenį, organi-
zuodami į ugdytinių kūrybiškumo sklaidą orientuo-
tą ugdymo procesą3. Jie ateina su savo įsitikinimais 
ir tai nemažai nulemia jų pasirinkimą ko ir kaip 
mokyti. Pedagogai tiesiogiai kuria ugdymo procesą, 
parenka ir planuoja ugdymo turinį, numato ugdymo 
strategiją ir konkrečius uždavinius, derina mokymo 
metodus bei priemones. Kūrybinė nuostata, stipri 
kūrybinės veiklos motyvacija pirmiausia turi būti 

1 Rodzevičiūtė, E. Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvacija 
ir jos kaita pedagoginių studijų metu. Profesinis rengimas: tyri-
mai ir realijos. 2008. Nr. 15, p. 74-85
2 Kavaliauskienė, V. Pedagoginis pašaukimas ir jo ugdymas. Klai-
pėda. KU leidykla. 2001
3 Sæbø A.B., Mccammon L.A., O’Farrell L. Exploring Teaching 
Creativity and Creative Teaching: The First Step in an Internatio-
nal Research Project. 2006. // Prieiga per internetą http://www.
dramanett.no/creativity%20in%20Education%20Research.pdf. 
[Žiūrėta 2021 09 10]
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PEDAGOGO ASMENYBĖS KŪRYBIŠKUMO RAIŠKA, DIRBANT SU 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAIS: PEDAGOGŲ PATIRTIES 

ANALIZĖ 

Anotacija. Straipsnyje analizuojamos keturios kūrybiškos asmenybės savybės, ypatingai svarbios ikimokyklinio 
ugdymo pedagogui: lankstus požiūris, gebėjimas įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos problemos; vaizduotės laisvumas 
bei smalsus, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, noras žinoti daugiau bei išsamiau. Siekiant išanalizuoti pedagogo asmenybės 
kūrybiškumo raišką, dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, naudotasi šiais tyrimo metodais: mokslinės literatū-
ros analize, focus grupės metodu, turinio (content) analize. Išanalizavus empirinio tyrimo duomenis paaiškėjo, jog 
visas pedagoginis procesas susideda iš įvairių nepaprastų problemų ir užduočių, kurios reikalauja kūrybinio sprendi-
mo, lankstaus požiūrio, gebėjimo detalizuoti, vaizduotės ir smalsumo. Šiuolaikiniai ikimokyklinio amžiaus vaikai yra 
prasmės ieškotojai, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Kūrybiška ikimokyklinio ugdymo pedagogo asmenybė sudaro 
galimybę rasti nestandartinius sprendimus įvairiose pedagoginėse situacijose. Pedagogų lankstus požiūris, gebėjimas 
pamatyti idėją iš skirtingų perspektyvų reiškiasi idėjų gausa, gebėjimu savalaikiai reaguoti į kiekvieną situaciją, kūry-
biškai spręsti vaikų konfliktus, sudaro galimybę kūrybiškai reaguoti į vaiko elgesį, neatitinkantį pedagogo lūkesčių. 
Pedagogo vaizduotė, gebėjimas fantazuoti skatina ne tik jo, kaip ugdytojo, bet ir vaikų gebėjimą kurti naujas idėjas,  
galimybę rinktis. Tai aktyvina vaikų pažinimą. Su pedagogu kartu keldami klausimus ir ieškodami atsakymų, vaikai  gi-
linasi į juos supantį pasaulį. Tai padeda šiuolaikiniams vaikams jaustis emociškai stabiliau. Pedagogo aktyvus aplinkos 
tyrinėjimas, idėjų ieškojimas, noras daugiau ir išsamiau žinoti, padeda  formuoti savitą pedagoginį stilių. 

Reikšminiai žodžiai: pedagogo asmenybė,  kūrybiškumo raiška, ikimokyklinio amžiaus vaikai,  lankstus požiūris, 
gebėjimas detalizuoti, vaizduotės ir smalsumo pasireiškimas.

būdinga pedagogo darbui, nes kaip tik jo pozicija 
nulemia kūrybinę atmosferą mokymo procese4.

Analizuojant pedagogo kūrybiškumo raišką dir-
bant su ikimokyklinio amžiaus vaikais verta prisi-
minti, jog ikimokyklinio amžiaus vaikai smalsiai 
tyrinėja pasaulį, eksperimentuoja, išbando daiktus ir 
medžiagas, sparčiai plėtojasi jų kalba, turtėja žody-
nas, tobulėja sakinių struktūra. Tačiau šiuo laikotar-
piu vaikui itin svarbu dėmesinga pedagogų pagalba: 
jų supratimas ir palaikymas, emociškai saugi ir rami 
aplinka5. Anot Macijauskienės ir Norvilienės (2018) 
šiuolaikiniams vaikams greitai pasidaro nuobodu, 
jie vienu metu gali atlikti kelis darbus. Tai prasmės 
ieškotojai. Mokymosi procese jiems svarbu tyrinėti, 
išmėginti, atrasti. Šie vaikai yra žymiai mažiau pri-
klausomi nuo formalių taisyklių. Daugelio autorių 
(Jautakytė, 2014, Dodge ir kt., 2007, Selkrig, Keamy, 
2017, Creative Art Helps Children Develop across 
Many Domains (2015)) nuomone, ikimokyklinis 
amžius yra vaikų kūrybinės raiškos etapas. 

Wilson (2004) nurodė sąrašą kūrybiško žmogaus 

4 Jonynienė, V. Kūrybinio mąstymo ugdymas pradinėje moky-
kloje // Žvirblių takas. 2009. Nr. 1: 21–29
5 Jūsų vaikas – ikimokyklinukas. 2015. Lietuvos respublikos švie-
timo ir mokslo ministerija. Prieiga per internetą https://www.
smm.lt/uploads/documents/Leidinys/ikimokyklinukas1.pdf 
[Žiūrėta 2021 10 06]
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savybių. Analizuojant autoriaus pateiktas įžvalgas 
galima išskirti keturias kūrybiškos asmenybės sa-
vybes, kurios ypatingai svarbios ikimokyklinio ug-
dymo pedagogui. Straipsnyje analizuojamas lanks-
tus požiūris, mokėjimas pamatyti idėją iš skirtingų 
perspektyvų, gebėjimas įžvelgti skirtingas išeitis iš 
vienos problemos; vaizduotės laisvumas, sugebėji-
mas fantazuoti, išrasti, pamatyti, suvokti naujas idė-
jas ar kūrinius, būti išradingam bei smalsus, aktyvus 
aplinkos tyrinėjimas, klausimų kėlimas, gilesnių idė-
jų ieškojimas, noras žinoti daugiau bei išsamiau. 

Temos naujumas. Mokslinėje literatūroje pastebi-
ma tendencija analizuoti vaikų kūrybiškumą bei jo 
ugdymo būdus. Vienas iš pagrindinių veiksnių, ug-
dančių vaiko kūrybiškumą, yra ikimokyklinio ugdy-
mo pedagogas. Kūybiškumo sampratą ir kūrybišku-
mo raišką analizavo Jautakytė, 2014; Girdzijauskie-
nė, 2005; Grakauskaitė-Karkockienė, 2006; Selkrig, 
Keamy, 2017 ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų cha-
rakteristikos bruožus galima rasti Pocienės (2010), 
Macijauskienės ir Norvilienės (2018), Fourtane 
(2018) moksliniuose darbuose. Tačiau kaip reiškiasi 
pedagogo kūrybiškumas, dirbant su ikimokyklinio 
amžiaus vaikais, duomenų nepakanka.

Tyrimo objektas: pedagogo asmenybės kūrybiš-
kumo aspektų raiška, dirbant su ikimokyklinio am-
žiaus vaikais.

Tyrimo problema. Kaip reiškiasi pedagogo kūry-
biškumas, dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais?

Tikslas – išanalizuoti pedagogo asmenybės kū-
rybiškumo aspektų raišką, dirbant su ikimokyklinio 
amžiaus vaikais.

Uždaviniai:
1. Pristatyti ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

kūrybiškumo aspektų raišką teoriniu aspektu. 
2. Ištirti pedagogo gebėjimo detalizuoti ir įžvelg-

ti skirtingas išeitis iš vienos problemos požiūrio pa-
sireiškimo partirtį dirbant su ikimokyklinio amžiaus 
vaikais.

3. Nustatyti pedagogų vaizduotės ir smalsumo 
pasireiškimo patirtį dirbant su ikimokyklinio am-
žiaus vaikais.

Tyrimo metodika
Tyrimo dalyviai. Ikimokyklinio ugdymo pe-

dagogai. 
Tyrimo dalyvių atrankos būdas. Tyrimo daly-

viai pasirinkti taikant kokybinio tyrimo netiki-
mybinės imties patogųjį atrankos būdą. 

Tyrimo imtis. 58 ikimokyklinio ugdymo pe-
dagogai. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, 
focus grupės metodas, turinio (content) analizė.

Tyrimo eiga. Suformulavus tyrimo problema-
tiką, tikslą, objektą, uždavinius ir susipažinus su 
teorine medžiaga, parengtas tyrimo instrumen-
tas – klausimynas. Įvyko 8 focus grupės tyrimo 

susitikimai. Kiekvieno susitikimo trukmė 1,5 
val. Kiekviename focus grupės tyrime dalyva-
vo 6-8 tiriamieji. Bendrai focus grupės tyrimo 
imtis - 58 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. 
Rezultatai fiksuoti vaizdą ir garsą įrašančia apa-
ratūra. Tyrimo laikas – 2020 m. spalio - lapkri-
čio mėn. Tyrimo metu gauta informacija trans-
kribuojama ir duomenys sisteminami lentelėse, 
numatant kategorijas, subkategorijas ir patvirti-
nančius teiginius. Informantai tekste koduojami 
pagal įstaigą ir informanto eilės numerį. Inter-
pretuojant tiriamųjų išsakytas mintis, paraleliai 
pateikiama empirinė medžiaga, jos aprašymai 
bei aiškinimai grindžiami teoriniais teiginiais. 

Tyrimo etika. Vykdant interviu, buvo laiko-
masi bendrųjų etikos principų: apsaugos, slap-
tumo (anonimiškumo ir konfidencialumo), 
geranoriškumo, universalumo, reikšmingumo, 
pagarbos asmens orumui, teisingumo bei teisės 
gauti tikslią informaciją. Atsižvelgiant į etikos 
reikalavimus, tyrimo vykdymas iš anksto derin-
tas, dalyviai informuoti apie tyrimo atlikimo de-
tales. Tolesnei duomenų interpretacijai panau-
doti tik su nagrinėjama tema susiję pasisakymai.

1. PEDAGOGO ASMENYBĖS 
KŪRYBIŠKUMO RAIŠKOS, DIRBANT SU 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAIS, 
TEORINĖ ANALIZĖ

1.1. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
PSICHOSOCIALINĖ CHARAKTERISTIKA
Ikimokyklinio amžiaus vaiko veikla, atitinkan-

ti kiekvieną jo amžiaus tarpsnį, suprantama kaip 
objektyvaus pasaulio pažinimo procesas, formuojan-
tis vaiko savąjį „aš“. Taigi kiekvienai vaiko vystymosi 
pakopai yra būdinga tam tikra veikla bei ypatingas, 
svarbus ir jo amžių atitinkantis išorinio pasaulio 
(suaugusiųjų) veikimas6. Iki penkerių metų amžiaus 
vaikas įsisavina 50 procentų informacijos, nuo pen-
kerių iki aštuonerių metų vaikas įsisavina dar 30 
procentų. Tyrimai rodo, kad vaiko iki penkerių metų 
amžius yra pats svarbiausias žmogaus gyvenime, nes 
tuomet yra įsisavinama daugiausiai informacijos ir  
ugdosi pagrindinės žmogaus savybės. Vaikystė – tai 
asmenybės psichinių, dvasinių ir fizinių galių forma-
vimosi laikotarpis7. Ikimokykliniame amžiuje lavėja 
vaiko psichinės ir fizinės funkcijos, įgyjama dalyki-
nių žinių, nes geriau pažįstama tikrovė. Vaikui au-
gant lavėja jo jutiminis aparatas, padedantis priimti 
informaciją iš išorinio pasaulio, ją išlaikyti ir per-
dirbti. Nors šiame amžiuje dar neprieinamos forma-
lios loginės operacijos, reikalaujančios abstraktaus 
mąstymo, tačiau tiesioginis tikrovės pažinimas yra 
6 Pocienė, J. S. Ikimokyklinis mokymas: raida, pedagoginės siste-
mos. Klaipėda. Klaipėdos universiteto leidykla. 2010
7 Ten pat.
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labai praturtėjęs: daiktų pažinimas, socialinių san-
tykių suvokimas, emocijų įvairumas turtina ir for-
muoja bręstančią asmenybę8. Ikimokykliniame am-
žiuje vykstantys pažintiniai procesai lemia tolesnį 
vaiko gyvenimą. Ypač svarbūs ankstyvosios vaikys-
tės periodai, kai formuojasi dauguma vaiko įgūdžių, 
kalba, gebėjimas mąstyti, suvokimas, vaizduotė. 
Mąstydamas – vaikas tyrinėja, atranda. Suvokimas 
padeda suprasti supantį pasaulį. Vaizduotė pertvar-
ko įgytą patirtį, jos dėka sudaromi nauji vaizdiniai. 
Dėmesys – užtikrina psichinės veiklos atrenkamu-
mą ir kryptingumą. Tobulėja kalba, iš šio tarpsnio 
vaikai išeina patyrę, gebėdami sklandžiai ir laisvai 
kalbėti. Tačiau šiame amžiaus tarpsnyje, vaikai dar 
negeba sąmoningai komunikuoti ir pritaikyti kalbos 
klausytojui. Todėl šiam amžiaus tarpsniui pedagogai 
turi skirti ypatingą dėmesį, ypač gimusiems po 2010 
metų – alfa kartos vaikams. Tai pirmoji karta, kurios 
visi atstovai yra gimę 21-ajame amžiuje. Mokslinin-
kų nuomone, 2025 m. alfa kartos vaikai sudarys du 
milijardus visos pasaulio populiacijos9. Alfa pavadi-
nimas tarsi simbolizuoja naujos eros pradžią. Speci-
alistai vieningai sutaria, kad ši karta bus itin išsilavi-
nusi, kritiškai mąstanti ir puikiai valdys technologi-
jas. Todėl juos būtina auginti ir ugdyti tikslingai, ži-
nant atsakymus, kodėl jie turi kažką daryti ar elgtis. 
Tai prasmės ieškotojai, jiems bus svarbu tyrinėti ir 
išmėginti. Mokytojas jiems reikalingas kaip kūrėjas, 
pagalbininkas, o ne nurodinėtojas. Svarbu lavinant 
alfa kartos vaikų gebėjimą  bendradarbiauti. Jiems 
daug sunkiau ilgai susitelkti ties viena veikla. Tai 
emociškai jautresni ir uždaresni vaikai, todėl svarbu 
daug dėmesio skirti jų bendravimo įgūdžių ugdy-
mui. Jokubkienė, Kuodienė (2021) pabrėžia, jog alfa 
vaikai – prasmės ieškotojai, tad kiekvienas pasiūlytas 
darbas turi būti prasmingas, nes jie kuria sau, savo 
aplinkai reikalingus ir naudingus daiktus. Tai, kad 
vaikai>. itin anksti kelia konkrečios veiklos prasmės 
klausimą ne tik turi daug įtakos jų mokymosi kul-
tūrai ir supratimui, bet ir tampa nemenku iššūkiu 
pedagogams10. Labai svarbu, kad tai, kas pažadėta, 
būtų ir ištesėta, nes taip vaikai mokosi žodžio ir su-
sitarimų laikymosi principų. Kalbant apie ugdymo 
procesą, vaikai noriai mokosi tuomet, kai žino, ką, 
kaip ir kodėl reikia atlikti, kas iš to bus, koks lau-
kiamas rezultatas ir pan. Tad pozityviai motyvuoti ir 
tartis dėl visų veiklų reikėtų nuolatos. Po veiklos, kai 
darbai jau padaryti, labai naudinga permąstyti, kaip 
vyko, ką pavyko pasiekti geriausia, o ką ir kaip dar 

8 Gučas, A. Vaiko ir paauglio psichologija. Kaunas. Šviesa. 1990
9 Fourtane, S. Generation Alpha. The children of the Millennial. 
2018 // Prieiga per internetą https://interestinggengineering.
com/generation-alpha-the-children-of-the-millennial/ [Žiūrė-
ta 2021 10 20]
10 Jakavonytė-Staškuvienė, D. VDU Švietimo akademijos eduko-
logė D. Jaklavonytė-Staškuvienė apie  alfa kartos vaikus. 2019//
Prieiga per internetą https://svietimas.vdu.lt/vdu-svietimo-aka-
demijos-edukologe-d-jakavojyte-staskuviene-apie-alfa-kartos-
vaikus/ [Žiūrėta 2021 10 20]

būtų galima patobulinti. Ši ar panaši praktika ugdo 
kritinį mąstymą, kuris būtinas kiekvienam priimant 
sprendimus, analizuojant problemines situacijas11. 
„Viena svarbiausių vaiko raidos ir pedagoginės psi-
chologijos sričių yra vaiko kūrybiškumo problema, 
kūrybiškumo plėtotė ir jo reikšmė bendrai vaiko 
raidai ir jos brandai. Vaikų kūrybinį procesą galima 
identifikuoti <...> jų žaidime <…> žaidžiantys vaikai 
pateikia pačios autentiškiausios ir tikriausios kūry-
bos pavyzdžius…“ 12

1.2. PEDAGOGO ASMENYBĖS 
KŪRYBIŠKUMO ASPEKTŲ RAIŠKOS 
ANALIZĖ
Pedagogo kūrybiškumas apibrėžiamas kaip pe-

dagogo gebėjimas, glaudžiai susijęs su jo noru kurti 
naujas idėjas, siekiant jas panaudoti, kad būtų už-
tikrintas kokybiškas ugdymo procesas. Mokytojai, 
turintys didelį kūrybinį potencialą, išsiskiria vyrau-
jančiu kūrybiniu mąstymu, mokslinių ir tiriamųjų 
įgūdžių įgijimu, gebėjimu pasinaudoti pedagoginio 
mokslo pasiekimais, aktyviu dalyvavimu įgyvendi-
nant kūrybinius projektus13.

Abromaitienė (2016) pedagogo lankstumą iš-
skiria kaip vieną svarbiausių šiuolaikinės mokyklos 
pedagogo profesijai keliamų reikalavimų. Kūrybiška 
ugdytinio elgsena tai gebėjimas toleruoti netikrumą 
ir atkakliai atlikti užduotis, nebijoti klysti ir mokytis 
iš klaidų, gebėjimas kurti idėjas, noras protingai rizi-
kuoti arba išeiti iš savo komforto zonos14. Tik lanks-
taus požiūrio, mokantis pamatyti idėją iš skirtingų 
perspektyvų pedagogas gali sudaryti sąlygas tokiai 
ugdytinių elgsenai.

Anot Khanova ir kt (2020), kūrybiškumas leidžia 
žmogui veikti nepaprastai nestandartinėse situacijo-
se, greitai reaguoti ir išspręsti problemas naudojant 
originalių metodų įvairovę. Analizuojant pedagogo 
darbą, galima teigti, jog pedagoginis procesas suside-
da iš įvairių nepaprastų problemų ir užduočių, kurios 
reikalauja kūrybinio sprendimo. Nuolatinis bendravi-
mas su vaikais reikalauja, kad pedagogas surastų in-
dividualų sprendimą, būtiną kiekvienam konkrečiam 
vaikui. Stoykov (2021) taip pat akcentuoja ikimoky-
klinio ugdymo pedagogo gebėjimą priimti sprendi-
mus daugelyje netipinių situacijų, kurių vis daugėja 
atsižvelgiant į šiuolaikines ugdymo sąlygas. 

11 Ten pat.
12 Hakarainen, P., Brėdikytė, M., Brandišauskienė, A., Sujetaitė-
Volungevičienė, G. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida: žaidi-
mas ir savireguliacija. Monografija. Kaunas. UAB „Vitae Litera“. 
2015 
13 Stoykov A. About the Personal Creativity of the Students to 
Become Teachers Revista de Tecnología de Información y Co-
municación en Educación. 2021. Vol. 15, No. 2. // Prieiga per 
internetą https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/
view/367/341 [Žiūrėta 2021 10 10]
14 Chapter 4: Innovation and creativity // Developing the Cam-
bridge learner attributes. 2011// Prieiga per internetą https://
www.cambridgeinternational.org/Images/426483-chapter-4-in-
novation-and-creativity.pdf [Žiūrėta 2021 08 08]
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Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertini-
mo apraše (2014) nurodoma, jog remiantis Jungti-
nių tautų vaiko teisių konvencija, kiekvienas vaikas 
pripažįstamas kaip unikali, besikeičianti, aktyvi in-
dividualybė. Siekiant šios nuostatos realaus įgyven-
dinimo, reikalinga pedagogo gebėjimas įžvelgti skir-
tingas išeitis iš vienos problemos raiška. Tai rodo, 
kad pedagogai turėtų nesivadovauti stereotipiniais 
metodais, kuriais siekiama algoritmuoti ugdytinių 
veiksmus, o rasti veiksmingesnių ir efektyvesnių 
mokymo formų, skirtų ugdyti asmeninį mokinių 
kūrybiškumą. Skatinant kūrybiškumą pedagogui 
reikia įgūdžių tinkamai reaguoti į netikėtus vaikų 
pasiūlymus ir originalias idėjas15. Tačiau, anot Vele-
vos (2012), ne visi pedagogai turi kūrybišką požiūrį. 
Tai patvirtina ir Lietuvoje atliktas tyrimas16, kurio 
tikslas atskleisti pažangių inovatyvių pedagoginių 
praktikų įgyvendinimo situaciją šalies ikimokykli-
niame ir priešmokykliniame ugdyme. Tyrimo metu 
nustatyta, jog pedagogams trūksta gebėjimų prie-
mones panaudoti kūrybiškai, pačiam sukuriant tiks-
lingas veiklas vaikų ugdymuisi. Pasigendama pačių 
pedagogų kuriamų inovatyvių veiklų, tyrinėjimo 
situacijų vaikams, taikant natūralioje aplinkoje ran-
damas priemones, tačiau su jomis veikiant kitaip ir 
taip sėkmingai pasiekiant numatytų ugdymo(si) re-
zultatų.

Mandal (2019) išskiria gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo svarbą pedagoginiame proces. Gyvenimo įgū-
džiai yra gebėjimas prisitaikyti ir pozityviai elgtis, 
o tai leidžia asmenims efektyviai spręsti kasdienio 
gyvenimo iššūkius. Pedagogo gebėjimas įžvelgti 
skirtingas išeitis iš vienos problemos ir lankstus po-
žiūris, mokėjimas pamatyti idėją iš skirtingų pers-
pektyvų yra sektinas pavyzdys vaikams, sprendžiant 
iškilusius iššūkius.

Griffiths (2014) akcentuoja pedagogų-praktikų, 
dirbančių pedagogų kūrybiškumo raiškos nuolatinį 
tobulinimą, nes tai yra būdas apmąstyti ir iš naujo 
suvokti savo veiksmus. Šiame kontekste svarbus vai-
dmuo tenka vaizduotės lavinimui. Anot Saboliaus 
(2011), įvairiausiose teorijose vaizduotės funkcija 
dažnai interpretuojama kaip subjekto pajėgumas, ku-
ris skiriasi nuo empirinio suvokimo. Įsivaizduojama 
tai, kas nėra aktualu, o kartu ir tai, kas netikra. Tačiau, 
atidžiau patyrinėjus, paaiškėja, kad subjektyvi ir nera-
cionali, tačiau tuo pat metu visur dalyvaujanti laten-
tinė galia neturi adekvataus apibrėžtumo. Pasauliui 
reikia vaizduotės kaip dinaminio įsisąmoninto atsako, 
kurio dėka tampa įmanoma pati tikrovė. 
15 Veleva, A. Pedagogy of creativity // Eduweb. Revista de Tecno-
logia de Information y Comunication en Education. 2012. // 
Prieiga per internetą file:///C:/Users/rt/Downloads/revista-
eduweb-completa-vol-15-num-2.pdf [Žiūrėta 2021 10 03]
16 Tyrimo Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės ino-
vacijos Lietuvos vaikų darželiuose atlikimas, 2018. Ataskaita. 
2018. https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/esproducts/
docs/92_d217f77a3a369db40169a78a7f6da426.pdf [Žiūrėta 
2021 10 10]

Burkhanova ir kt. (2020), kalbėdama apie moky-
tojo profesinę saviugdą mokymosi viso gyvenimo 
kontekste, akcentuoja, jog pedagogo kūrybiškumas 
turi būti ugdomas  nuolatinio profesinio augimo 
rėmuose savęs identifikacijos ir savirealizacijos pro-
cese. Taigi dar vienas iš kūrybiškumo aspektų reiš-
kiasi smalsumu, aktyviu aplinkos tyrinėjimu, klau-
simų kėlimu, gilesnių idėjų ieškojimu ir noru žinoti 
daugiau bei išsamiau. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
ypač pastaraisiais metais netrūksta kvalifikacijos 
tobulinimo būdų ir formų įvairovės: organizuojami 
seminarai, kursai, paskaitos, konferencijos, metodi-
nės dienos, tęstiniai mokymai, atviros pamokos, iš-
važiuojamieji seminarai, edukacinės išvykos, meis-
triškumo pamokos ir kursai, apskritieji stalai, kūry-
binės dirbtuvės, praktikumai, viktorinos, parodos, 
sąskrydžiai, plenerai, festivaliai ir kt. Tačiau reikėtų 
akcentuoti mokytojų mokymąsi mokyklos bendruo-
menėje ir darbo vietoje kiekvieną dieną veiklų metu 
kartu su savo ugdytiniais, kartu su kolegomis ir iš 
kolegų: Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: 
dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir 
kūriniais, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų 
pamokas17. Pagal Geros mokyklos koncepciją (2015) 
mokytojų profesinio meistriškumo auginimas turi 
būti nuoseklus ir kryptingas, kaip ir kiti mokyklos 
veiklos aspektai, turi daryti poveikį ugdytinių ugdy-
mosi rezultatams.

Apibendrinant galima teigti, jog ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo lankstus požiūris, mokėjimas 
pamatyti idėją iš skirtingų perspektyvų, gebėjimas 
įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos problemos; vaiz-
duotės laisvumas, sugebėjimas fantazuoti, išrasti, 
pamatyti, suvokti naujas idėjas ar kūrinius, būti iš-
radingam bei smalsus, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, 
klausimų kėlimas, gilesnių idėjų ieškojimas, noras 
žinoti daugiau bei išsamiau padeda siekti visuminio 
vaiko asmenybės ugdymo.

2. PEDAGOGO ASMENYBĖS 
KŪRYBIŠKUMO ASPEKTŲ RAIŠKOS, 
DIRBANT SU IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKAIS, TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
Kūrybiškumas - tai asmens sugebėjimas atrasti 

nauja. Problemų sprendimo veiksmingumas pri-
klauso ne tiek nuo žinių ar įgūdžių, kiek nuo ypa-
tingo sugebėjimo užduotyse esančią informaciją 
panaudoti greitai ir įvairiais būdais18. Tyrimo metu 
buvo domėtasi kaip ikimokyklinio ugdymo pedago-
go darbe reiškiasi pedagogo lankstus požiūris, mo-
kėjimas pamatyti idėją iš skirtingų persektyvų. Tyri-
mo duomenys pateikiami 1 lentelėje.
17 Kalvaitis, A. Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei 
bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai. 2014. // Prieiga per 
internetą https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/per-
ziura/3835 [Žiūrėta 2021 10 08]
18 Grudžinskienė, V., Grudžinskytė, A., Norvilienė, A. 5-6 metų 
vaikų kūrybiškumas pedagogų ir tėvų požiūris // Pedagogika. 
2009. 96, p. 95-102. 



HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2021 m. Nr. 1 (8)

24

Rima EŽERSKIENĖ, Rūta TAMAŠAUSKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbas ypa-
tingas tuo, jog pedagogui reikia reaguoti į situ-
aciją čia ir dabar. Supažindinant vaikus su tema 
pedagogas turi turėti „pilnas kišenes“ idėjų („vai-
kai pamatė kieme autobusą, nes priešmokyklinukai 
vyksta į muziejų. O mūsiškių 3-4 m. širdelės taip 
pat nori... Idėjos „Autobusas“: 1.Paskaitau kūri-
nėlį „Autobusiukas, kuris bijojo tamsos“; 2.Kons-
truojame autobusą iš didelių kartoninių kaladžių 
(susidėti savo kėdutes); 3. Sąvokos: vienas-daug 
(vairuotojas, keleiviai....); 4. Skambant dainelei 
„Mėlynas autobusiukas“, važiuojam ir dainuojam 
kartu; 5. Meninė veikla: spalvinu akvarele autobu-
są; 6. Lauke judrūs žaidimai: „Važiuoja, važiuoja. 
Stop“, „Mašinos, į eilę“; 7.Lauke iš lentelių tiesti 
kelius, daryti aikšteles“ (G1, G2, G5)). Gebėjimas 
pamatyti idėją iš skirtingų perspektyvų reiškia-
si skatinat vaikus papildyti detalėmis nupieš-
tus trafaretus, abstrakčiuose siluetuose įžvelgti 
paukščius („Apsibrėžus ranką, nupiešėme snapelį, 
akytę, taip sukūrėme paukštelį“ (I4)), ar pamatyti 
įvairius objektus gamtoje (baloje-ančiukas, dino-
zauras-sniego properšoje). Juodaitytė, Malinaus-
kienė (2016) atskleidžia vaiko metaforinio mąsty-
mo fenomenologinių reikšmių genezę: nuo žinių 
prie prasmių, nuo ugdymo proceso, kuris reiškia 
„turėti“, prie proceso, kuris reiškia būti su vaiku, 
pedagogui išliekant tarpininku tarp socialinės re-
alybės pasaulio ir vaiko pasaulio.

1 lentelė. Lankstaus požiūrio, mokėjimo pamatyti idėją iš skirtingų perspektyvų raiška pedagogo darbe

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai
Pedagogo 
asmenybės 
kūrybiškumo 
raiška

Mokėjimas pamatyti 
idėją iš skirtingų 
perspektyvų

o Savaitės tema visai ne apie transportą, bet vaikai pamatė kieme 
autobusą, nes priešmokyklinukai vyksta į muziejų. O mūsiškių 
3-4 m. širdelės taip pat nori... Idėjos „Autobusas“: 1.Paskaitau 
kūrinėlį „Autobusiukas, kuris bijojo tamsos“; 2.Konstruojame 
autobusą iš didelių kartoninių kaladžių (susidėti savo kėdutes); 
3. Sąvokos: vienas-daug (vairuotojas, keleiviai....); 4. Skambant 
dainelei „Mėlynas autobusiukas“, važiuojam ir dainuojam 
kartu; 5. Meninė veikla: spalvinu akvarele autobusą; 6. Lauke 
judrūs žaidimai: „Važiuoja, važiuoja. Stop“, „Mašinos, į eilę“; 
7.Lauke iš lentelių tiesti kelius, daryti aikšteles (G1, G2, G5)
o Vaikai apsibrėžia įvairius trafaretus (žmogaus, gyvūno, 
mašinų), patariu nupiešti įvairias detales (I2)
o Apsibrėžus ranką, nupiešėme snapelį, akytę, taip sukūrėme 
paukštelį. Arba apsibrėžia ranką, čia mamos ranka, taip 
paskatinti vaikai ir nagus „lakuoja“, ir žiedą ar apyrankę 
nupiešia (I4)

Lankstus požiūris o Piešė vaikai save. Mergaitės nupiešė ant savo galvos tarsi 
ragus, bet mes sugalvojome, kad tai lankelis pasipuošti. 
Paaiškinom ir tėveliams, nes jie pirmiausia pamatė „ragus“, o 
nepagalvojo, kad tai lankelis (B3)
o Berniukų konfliktas dėl  Lego kaladėlių. Pasiūliau jų statinius 
sujungti ir sukonstruoti robotą tyrinėtoją, kurį gali valdyti tik 
dviese. Taip vaikai ir padarė, žaidimas plėtojosi toliau (Ž6)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, 2021

Taip pat pažymėtina, jog ši kūrybiško pedagogo 
savybė svarbi interpretuojant vaikų darbelius, pieši-
nius, atliktas užduotis („Piešė vaikai save. Mergaitė 
nupiešė ant savo galvos tarsi ragus, bet mes sugalvo-
jome, kad tai lankelis pasipuošti. Paaiškinom ir tėve-
liams, nes jie pirmiausia pamatė „ragus“, o nepagal-
vojo, kad tai lankelis“ (B3)). Būtina prisiminti tai, jog 
ikimokyklinio amžiaus vaiko gebėjimai pavaizduoti 
tai ką jis nori dar yra riboti, todėl svarbus pedagogo 
gebėjimas idėją pamatyti ne tiesiogiai, o tai kas tai 
galėtų būti. Šią patirtį galima analizuoti ir pedagogo 
lankstaus požiūrio kontekste.

Pedagogo lankstus požiūris reiškiasi sprendžiant 
konfliktines situacijas („Berniukų konfliktas dėl lego 
kaladėlių. Pasiūliau jų statinius sujungti ir sukons-
truoti robotą tyrinėtoją, kurį gali valdyti tik dviese. 
Taip vaikai ir padarė, žaidimas plėtojosi tolia“ (Ž6)). 
Kai pedagogas yra prisitaikantis, jis gali geriau rea-
guoti į besikeičiančią ugdytinio prigimtį ir laviruoti 
sudėtingoje darbo vietoje19.

Teorinė temos analizė atskleidė, jog ikimokylinio 
ugdymo pedagogui svarbu įžvelgti skirtingas išeitis 
iš vienos problemos. Analizuojant informantų patir-
tį atskleidžiančius teiginius buvo numatyta gebėjimo 
įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos problemos katego-
19 Collie, J. R.,  Martin, A., Granziera, H. Being able to adapt in 
the classroom improves teachers‘ well-being. 2018. //Prieiga per 
internetą: https://newsroom.unsw.edu.au/news/social-affairs/
being-able-adapt-classroom-improves-teachers-well-being 
[Žiūrėta 2021 09 06]
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rija. Tyrimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje.
Antroje lentelėje pateiktos pedagogų patirtys 

kaip praktiškai jų darbe reiškiasi gebėjimas įžvelgti 
skirtingas išeitis iš vienos problemos.

Pirmiausia šis gebėjimas leidžia kūrybiškai spręs-
ti vaikų nesutarimus, kai negalima įvardinti, kuris 
teisus, o kuris ne („Dvi mergaitės susiginčijo dėl nu-
spalvintos rožine spalva popieriaus juostelės. Amelija 
radusi sako: „čia mano“, o Vakarė: „čia aš piešiau“. 
Kilo ginčas su ašaromis ir noru vienai iš kitos atimti. 
Atsisėdome ir sutarėme, kad mergaitės nusispalvins 
kiekviena po naują, spalvotą juostelę, o šitą padova-
nos įsidėti į pasakų knygą, kurią skaitome prieš mie-
gą“ (B2)) arba („Vaikai kerpa šuniukams kauliukus- 
kirpimas pagal linijas. Benas ir Rokas netyčia sumaišė 
iškirptas detales, susiginčijo, kiekvienas nori daugiau 
pasiimti iškirptų detalių. Kadangi abiems vaikams 
puikiai sekėsi kirpti, tai pasiūlau dar popieriaus lapą, 
kad iškirptų detalių kiek tik nori ir po 2 padovanotų 
vaikams, kuriems nesiseka kirpti. (Abu vaikai pasi-
jaučia tokie geriečiai, kad Karolio ir Nojaus šuniu-
kai bus irgi sotūs“(I4)). Taigi šie pedagogo kūrybiški 
sprendimai, būtent gebėjimas įžvelgti kitokią išeitį 
nei mato vaikai, formuoja vaikų socialinius įgūdžius, 
supratingumą ir net pagalbą draugams.

Kūrybiškas pedagogas kiekvieną situaciją sieja su 

2 lentelė. Gebėjimo įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos problemos raiška pedagogo darbe

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai
Gebėjimas 
įžvelgti 
skirtingas 
išeitis iš vienos 
problemos

Konfliktinių 
situacijų 
sprendimas

o Dvi mergaitės susiginčijo dėl nuspalvintos rožine spalva popieriaus 
juostelės. Amelija radusi sako: „čia mano“, o Vakarė: „čia aš piešiau“. Kilo 
ginčas su ašaromis ir noru vienai iš kitos atimti. Atsisėdome ir sutarėme, 
kad mergaitės nusispalvins kiekviena po naują, spalvotą juostelę, o šitą 
padovanos įsidėti į pasakų knygą, kurią skaitome prieš miegą (B2)
o Tema apie augintinius. Vaikai kerpa šuniukams kauliukus- 
kirpimas pagal linijas. Benas ir Rokas netyčia sumaišė iškirptas detales, 
susiginčijo, kiekvienas nori daugiau pasiimti iškirptų detalių. Kadangi 
abiems vaikams puikiai sekėsi kirpti, tai pasiūlau dar popieriaus lapą, 
kad iškirptų detalių kiek tik nori ir po 2 padovanotų vaikams, kuriems 
nesiseka kirpti. (Abu vaikai pasijaučia tokie geriečiai, kad Karolio ir 
Nojaus šuniukai bus irgi sotūs)  (I4)

Gebėjimas 
įžvelgti 
skirtingas išeitis, 
atsižvelgiant į 
individualaus 
vaiko situaciją

o Vaikas nenori miegoti pietų miego. Visada sakau, kad vaikai 
miegodami auga (visi vaikai nori greičiau užaugti) (G1)
o Vaikai atliko grafinę užduotėlę. Pabaigus užduotėlę vienam 
berniukui pasiūliau užsirašyti pačiam savo vardą. Jis neparašė savo 
vardo, o pasiūlytą vietą (kur turėjo būti jo vardas) nuspalvino žalia 
spalva. Žinoma, iš karto galvoje kilo tyli mintis, kuri nebuvo garsiai 
ištarta: „kodėl taip padarei? Juk prašiau vardą užsirašyti, o ne spalvinti, 
ten kur nereikia. Tai šiek tiek palaukusi, pasiūliau jam savo darbelį 
„įdėti“ į rėmelį. Jis lapo visus šonus nuspalvino žalia spalva, taip pat 
atradome kitą vietą jo vardui. Taip išsisukome iš problemos ,o vaikas 
atliko originalų grafinį darbelį (L1)  
o Berniukas labai judrus negali ramiai išbūti. Tada pasiūliau pabūti 
mano ,,stendu“, ant kurio kabinsiu plakatą. Žinoma visiems buvo 
juokinga, tačiau atsirado ir daugiau norinčių būti ,,stendais“ (Ž3)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, 2021

tai kas svarbu vaikui, ko vaikas siekia („Vaikas neno-
ri miegoti pietų miego. Visada sakau, kad vaikai mie-
godami auga (visi vaikai nori greičiau užaugti“ (G1)). 

Gebėjimas įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos pro-
blemos leidžia pedagogui pasielgti nestereotipiškai 
(„Berniukas labai judrus negali ramiai išbūti. Tada 
pasiūliau pabūti mano ,,stendu“, ant kurio kabinsiu 
plakatą. Žinoma visiems buvo juokinga, tačiau atsi-
rado ir daugiau norinčių būti ,,stendais“ (Ž3)). Šioje 
situacijoje vaikai tarsi palaiko pedagogo kūrybišką 
idėją patys tapdami „stendais“. Tokios situacijos vai-
kams formuoja supratimą, kad galima pasielgti ne 
taip kaip visada elgiamasi. 

Šiuolaikinis mokytojas jau nebegali būti pasy-
vus stebėtojas, jis turi imtis iniciatyvos sprendžiant 
kasdienius klausimus: kodėl, kaip, ką daryti, norint 
išvengti nesėkmių ir pasiekti geresnių rezultatų savo 
profesinėje veikloje20 

Aptariama pedagogo savybė sudaro galimybę 
kūrybiškai reaguoti į vaiko elgesį, kuris neatitinka 
pedagogo lūkesčių („Vaikai atliko grafinę užduotėlę. 
Pabaigus užduotėlę vienam berniukui pasiūliau užsi-
rašyti pačiam savo vardą. Jis neparašė savo vardo, o 

20 Adomaitienė, J., Teresevičienė, M. ir Zubrickienė, I. Profesinis 
mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus // 
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2008. Nr. 15, p.10-21
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pasiūlytą vietą (kur turėjo būti jo vardas) nuspalvino 
žalia spalva. Žinoma, iš karto galvoje kilo tyli min-
tis, kuri nebuvo garsiai ištarta: „kodėl taip padarei? 
Juk prašiau vardą užsirašyti, o ne spalvinti, ten kur 
nereikia“. Tai šiek tiek palaukusi, pasiūliau jam savo 
darbelį „įdėti“ į rėmelį. Jis lapo visus šonus nuspalvino 
žalia spalva, taip pat atradome kitą vietą jo vardui. 
Taip išsisukome iš problemos, ir vaikas atliko origina-
lų grafinį darbelį“ (L1)). Ši pedagogo patirtis atsklei-
džia, jog tam, kad pedagogas pasielgtų kūrybiškai, 
reikia valios pastangų, gebėjimo pamatyti savo pasa-
kymo ar veiksmo pasekmes – ką aš pasieksiu vienaip 
ar kitaip pasielgęs. Taigi tam, kad pedagogas pasielg-
tų kūrybiškai, kartais reikia pauzės, mintyse sudėlio-
ti vieną ar kitą scenarijų ir tik tada ištarti klausimą, 
pasiūlymą ar atitinkamai reaguoti. Anot Slušnienės 

3 lentelė. Vaizduotės laisvumas, sugebėjimas fantazuoti, sugebėjimas pamatyti, suvokti naujas idėjas, būti 
išradingam

Kategorija Subkategorija Įrodantys teiginiai

Pedagogo 
asmenybės 
kūrybiškumo 
raiška

Vaizduotės 
laisvumas

„Su vaikais sutarta, kad darželyje šautuvų neturime. Jurgis vis bando iš 
kaladėlių sukonstruoti šautuvą. Tai sutariame, konstruoti „droną, kuris 
skrisdamas aukštai šaudo šviesas ir viską fotografuoja.“ (B2)
„Kalbėdama apie rudens požymius, pasiūliau vaikams sukurti filmą : 
„Lietaus lašo kelionė“. Sugalvoti, kur „lietaus lašas“ nukrito ir kas jam 
nutiko ir nupiešti, o tada suklijuoti ir kiekvienam pasiūliau papasakoti 
savo istoriją.“ (Ž1) „Ugdytinė Ieva, sužinojusi, kad šiandien švęsime 
Rusnės gimtadienį, vis pasakojo, kaip jos ruošiasi prieš šventę. O kuo mes 
puošimės? Pasiūliau vaikams pasipuošti  grupėje turimomis puošybos 
detalėmis. Buvo šaunu.“(Ž3)

Sugebėjimas 
fantazuoti

„Pastebėjau, kad vaikai geba fantazuoti, kurti, pamatyti ir suvokti. 
Sudarydamos kūrybišką aplinką, mes, mokytojai, skatinome vaikų 
aktyvumą, jiems suteikiame galimybę rinktis, būti aktyviems, siekiantiems 
žinių, įdomiems, smalsiems“ (E3)

Sugebėjimas 
pamatyti, 
suvokti naujas 
idėjas

„Ką matome šešėliuose?“ (G4) „Karantino  metu turėjome daug ko 
atsisakyti, bet liko dar daug gerų dalykų, tik reikia įjungti kūrybiškumo 
mygtuką. Eksperimentai, tyrinėjimai, STEAM – vaikų mėgstamiausios, 
visada norimos veiklos. Mūsų grupėje vaikai ir knygomis, jų turime daug. 
Skatinome vartyti, stebėti, o dabar jie domisi, išsirenka knygą ir „skaito“ 
draugui. Džiaugiamės pasiekimu, nes retai vaikai jau nori knygų.“ (U1)

Būti 
išradingam

„ Atlikom savo sugalvotą mankštą: „Vaikai, pažiūrėkite, kokioje plačioje  
pievoje esame. Įkvėpkite giliai ir užuoskite gėlių kvapą. Kokias gėlytes 
užuodžiate? Dabar mums teks persikelti per upę. Visi atsargiai šokinėkime 
ant akmenėlių. Štai ir priėjome kalnus, mums teks kopti, tiesa? Kadangi 
kalnas labai status, mums reiks eiti pirštų galiukais. Pasistenkime... Kalno 
viršūnėje gausu sniego, net iki kelių. Mums reikės bristi... Kelkite kojas 
aukštai, ir brendame kartu. Ar jums nešalta, kai šitiek daug sniego? 
Truputį pabėgėkime...“(L2)
„Mokėmės su vaikais eilėraštį „Runcė“ dialogu. O kur tas Runcė yra? 
Spontaniškai pasiūliau pirštinines lėles. Naudojant  tas lėles, pastebėjau, 
kad vaikų judesiai išlaisvėjo, atsirado noras pasirodyti prieš draugus, 
pasikeitė vaikų kalbos intonacija“(I6)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, 2021

ir Balčėtienės (2016), kad pedagogas galėtų ugdyti 
vaikų emocinį intelektą, jis pats turi mokėti valdyti 
savo emocijas.

Vaizduotė, fantazija yra stulbinamai stipri jėga. 
Tai gebėjimas sąmoningai kurti naujus vaizdinius, 
garsus, jausmus. Vaikai nuo mažens pasižymi lakia 
vaizduote ir įgimtu noru fantazuoti,  kūrybingumu. 
Tačiau bėgant laikui ir veikiant išoriniams veiks-
niams, šios savybės silpsta. Todėl tyrimo metu buvo 
domėtasi, kaip pedagogo kūrybiškumas padeda ug-
dyti vaikų vaizduotę, sugebėjimą pamatyti  naujas 
idėjas. Tyrimo duomenys pateikti 3 lentelėje.

Trečioje lentelėje pateiktos pedagogų mintys 
rodo, jog ugdymo procese interpretacijos priklau-
so nuo vaizduotės, kurią reikia nuolat lavinti. Vaiko 
kūrybiškumui skleistis padeda pedagogo vaizduotės 
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lankstumas, nes vaizduotė yra vienas iš svarbiausių 
kūrybinio proto ingredientų21. Ketverių-penkerių 
metų vaikai mėgsta įsivaizduoti. Puikus padėjėjas 
lavinant ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotę 
gali būti siūlymas įsivaizduoti („Kalbėdama apie ru-
dens požymius, pasiūlau vaikams įsivaizduoti ir su-
kurti filmą: „Lietaus lašo kelionė“. Įsivaizduoti, kur 
„lietaus lašas“ nukrito ir kas jam nutiko ir nupiešti, 
21 De Asiss R. Promoting imagination in preschoool classroom. 
2021 // Prieiga per internetą https://childcarequarterly.com/
pdf/spring19_imagination.pdf  [Žiūrėta 2021 10 20] 

o tada suklijuoti ir kiekvienam pasiūlau papasakoti 
savo istoriją“ (Ž1)). Fantazija yra vaizduotės kūrinys, 
pasižymintis ypatingu sukurtų personažų, paveiks-
lų ar vaizdų tvirtumu, ryškumu, spontaniškumu ir 
unikalumu. Tai superkoncentratas, kuris stimuliuoja 
pažinimą, žadina didelį vaiko susidomėjimą viskuo, 
kas yra aplinkui, ir norą visa tai ištirti („Pastebėjau, 
kad vaikai geba fantazuoti, kurti, pamatyti ir suvok-
ti. Sudarydamos kūrybišką aplinką, mes, mokytojai, 
skatinome vaikų aktyvumą, jiems suteikėme galimybę 
rinktis, būti aktyviems, siekiantiems žinių, įdomiems, 

4 lentelė. Smalsus, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, klausimų kėlimas, gilesnių idėjų ieškojimas, 
noras žinoti daugiau ir išsamiau

Kategorija Subkategorija Įrodantys teiginiai
Pedagogo 
asmenybės 
kūrybiškumo 
raiška

Smalsus, 
aktyvus 
aplinkos 
tyrinėjimas

„Mūsų darželis prie pušyno, vaikams dažnai įvairios veiklos, tyrinėjimai, 
žygiai vyksta gamtoje. Pvz., pažintis su medžiais, jų lapais, kankorėžiais, jų 
dydžiais, skaičiavimais ir kt. Po to dar pasidarėme lapų karūnas.“ (I3) „Žiemą 
darome sniego paveikslus, tyrinėjame ledą, užšaldytas formas.“ (I5) „Grupės 
miegamojo avarinio išėjimo durų langas buvo apklijuotas dekoratyvine 
plėvele. Po kurio laiko jis pasidarė neestetiškas ir teko  nulupti. Už lango 
vaikai pamatė  priešgaisrinius laiptus. Tai klausimų pasipylė lietus: „Kam jie 
reikalingi?, Kodėl jie čia?, Kada mes lipsime tais laiptais?“ Tai tęsėsi pora dienų. 
Teko atrakinti duris, apžiūrėti laiptus iš arčiau. Drąsesni net bandė lipti. Taip 
buvo patenkintas begalinis vaikų smalsumas, noras žinoti daugiau.“(B1) 
„Tyrinėjome aplinką per pačių pasigamintą fotoaparatą. Fotografavome 
gamtą ir pasakojome, ką mes matome toje nuotraukoje. Vienos mergaitės 
pamąstymai: „Aš matau lapkritį, lapkritis šaltas, krenta medžių lapai.“ Kito 
vaiko pamąstymai: „Aš matau didelį debesį kaip dramblį.“(L2) „Atlikome 
bandymą „Skęsta-neskęsta“. Kai išsiaiškinome, iš kokių medžiagų pagaminti 
daiktai skęsta – sunkūs ar lengvi. Tada pasiūliau išsiaiškinti, kokio svorio 
yra bandyme dalyvaujantys daiktai, vaikai piešė daiktus ir virtuvinėmis 
svarstyklėmis svėrė ir užrašė svorį. Vaikai patys pastebėjo skirtumus.“ (Ž4)

Klausimų 
kėlimas

„Atlikome su vaikais veiklą: vaikai suskirstomi po du. Visos komandos 
eina prie skirtingų molbertų. Prie molbertų padėtos piešimo priemonės 
ir užverstas paveiksliukas. Vienas vaikas pasakoja, ką kitam vaikui reikia 
nupiešti. Tai, patikėkite, kaip vaikams kilo noras klausinėti ir kuo greičiau  
nupiešti ir susikeisti su draugu vietomis. Taip žaidėme visą dieną.“ (U3) 
„Vaikai paklausė, ar galima pamatyti tikrai, kaip atrodo vėjas. Tai vienas 
berniukas atsakė: „Va...“, paėmė popieriaus, atplėšė gabaliuką ir mojavo 
draugui prieš veidą, sukeldamas vėją.“ (E5)

Gilesnių idėjų 
ieškojimas

„Keletas vaikų žaisdami sugriauna berniuko statinį iš kaladėlių. Jis verkia. 
Kiti vaikai praneša mokytojai, kas įvyko. Pasiūliau vaikams pagalvoti, ką 
galima padaryti, kad draugas pasijustų geriau. Iš pradžių atsiprašė, po to 
atstato namą. Ir pasiprašo priimami į žaidimą. Žaidimas tęsiasi.“ (Ž2) 
„Vaikai apsiūlė atsinešti spalvotus maišelius ir teigė, kad tegu bus spalvotas 
išdykęs vėjas. Mergaitės vėją piešė rankomis ir kojomis, berniukas pasiūlė 
priklijuoti vėją ant lango ir sako: „Žiūrėk  pro langelį į rudenėlį.“ (E4)

Noras žinoti 
daugiau ir 
išsamiau

„ Vaikas paklausė, ar juodaodžiai turi apgamų. Jei turi, ar jie balti? Paklausę 
pažįstamos gydytojos, sužinojome, kad tamsiaodžiai žmonės turi apgamų, 
bet jie jų turi mažiau. Apgamai kaupia melaniną – tamsų odos pigmentą, 
todėl pas tamsiaodžius jie nėra balti.“ (G5)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, 2021
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smalsiems“ (E3)). Be fantazijos žmogui būtų sunku su-
sitaikyti su realybe. Fantazija kaip asmenybės kokybė 
yra būtina ugdymo procese puoselėjant tiek peda-
gogo, tiek vaikų kūrybiškumą. Viskas, kas matoma, 
kuo naudojamasi, yra žmogaus idėjų padariniai. Ki-
taip tariant, kokios idėjos gimsta pedagogo ir vaikų 
galvose, tokia yra jų  realybė („Karantino  metu turė-
jome daug ko atsisakyti, bet liko dar daug gerų daly-
kų, tik reikia įjungti kūrybiškumo mygtuką. Eksperi-
mentai, tyrinėjimai, STEAM – vaikų mėgstamiausios, 
visada norimos veiklos“(U1)). 

Taigi ugdymo procese pasireiškianti pedagogo 
vaizduotė, gebėjimas fantazuoti skatina ne tik jo, 
kaip ugdytojo, bet ir vaikų gebėjimą kurti naujas 
idėjas, galimybę rinktis, būti aktyviems. Tai skatina 
vaikų pažinimą, domėjimąsi viskuo, kas aplinkui ir 
norą tyrinėti.

Smalsumas – emocija, turinti ryšį su natūraliu 
noru tyrinėti, nagrinėti bei mokytis Todėl pedagogas 
darželio aplinkoje siūlo vaikams tyrinėti įvairiausius 
objektus, kurių vaikai negali pamatyti savo, dažniau-
siai, miesto kieme. Tyrimo metu buvo domėtasi, 
kaip ugdymo procese pasireiškia vaiko smalsumas, 
aktyvus aplinkos tyrinėjimas. Tyrimo duomenys pa-
teikti 4 lentelėje.

Ketvirtoje lentelėje fiksuoti teiginiai leidžia ma-
nyti, jeigu pedagogas kūrybiškas, jis gali savo grupės 
vaikams sukurti visą gamtos tyrinėjimų lobyną. Yra 
daugybė įvairiausių gamtos tyrinėjimo skatinimo 
būdų, kuriuos galima pateikti vaikams („Tyrinėjome 
aplinką per pačių pasigamintą fotoaparatą. Fotogra-
favome gamtą ir pasakojome, ką mes matome toje 
nuotraukoje). Vienos mergaitės pamąstymai: „Aš 
matau lapkritį, lapkritis šaltas, krenta medžių lapai“). 
Kito vaiko pamąstymai: „Aš matau didelį debesį kaip 
dramblį“(L2)). Be to, darželiuose kuriami ir vyk-
domi įvairūs gamtos skatinimo projektai, kuriuose 
vaikai labai aktyviai dalyvauja („Atlikome bandymą 
„Skęsta-neskęsta“. Kai išsiaiškinome, iš kokių medžia-
gų pagaminti daiktai skęsta – sunkūs ar lengvi. Tada 
pasiūliau išsiaiškinti, kokio svorio yra bandyme da-
lyvaujantys daiktai, vaikai piešė daiktus ir virtuvinė-
mis svarstyklėmis svėrė ir užrašė svorį. Vaikai patys 
pastebėjo skirtumus“ (Ž4)). Pedagogas gali grupėje 
turėti įvairiausių gamtinių žaliavų, kurias vaikai ga-
lėtų kasdien paliesti ir ištirti: kankorėžį, gilę, įvairias 
gėles ir kt. („Mūsų darželis prie pušyno, vaikams daž-
nai įvairios veiklos, tyrinėjimai, žygiai vyksta gamto-
je. Pvz., pažintis su medžiais, jų lapais, kankorėžiais, 
jų dydžiais, skaičiavimais ir kt. Po to dar pasidarėme 
lapų karūnas“ (I3)) Dauguma darželių pedagogų 
vykdo STEAM veiklas, kur akcentuojamas kom-
pleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, suteikiama 
vaikams galimybė tyrinėti, pažinti įvairias gamtos 
sritis, daryti įvarius eksperimentus, taip palaikant ir 
jų smalsumą ir aktyvų domėjimąsi („Vaikai paklau-
sė, ar galima pamatyti tikrai, kaip atrodo vėjas. Tai 
vienas berniukas atsakė: „Va...“, paėmė popieriaus, at-

plėšė gabaliuką ir mojavo draugui prieš veidą, sukel-
damas vėją“ (E5)). Norint išugdyti vaiko domėjimąsi 
aplinka ir smalsumą, reikia nuolat skatinti domėtis 
aplinka, kurioje jis gyvena, kad jis nuolat stengtųsi 
pažinti ją. Smalsumą skatina noras žinoti daugiau ir 
išsamiau, todėl pedagogams tenka ieškoti informaci-
jos žinynuose bei klausti specialistų („Vaikas paklau-
sė, ar juodaodžiai turi apgamų. Jei turi, ar jie balti? 
Paklausę pažįstamos gydytojos, sužinojome, kad tam-
siaodžiai žmonės turi apgamų, bet jie jų turi mažiau. 
Apgamai kaupia melaniną – tamsų odos pigmentą, 
todėl pas tamsiaodžius jie nėra balti“ (G5)). 

Ugdymo procese pedagogo noras kartu su vai-
kais tyrinėti skatina vaikų  smalsumą geriau pažinti 
aplinką, kurioje gyvena, pastebėti naujus objektus, 
neįprastus reiškinius, dalykus. Su pedagogu kartu 
keldami klausimus ir ieškodami atsakymų, vaikai 
gilinasi į juos supantį pasaulį. Tai padeda vaikams 
emociškai stabiliau jaustis.

IŠVADOS

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas turi būti 
kūrybiška asmenybė, nes visas pedagoginis procesas 
susideda iš įvairių nepaprastų problemų ir užduočių, 
kurios reikalauja kūrybinio sprendimo, lankstaus 
požiūrio, gebėjimo detalizuoti, vaizduotės ir smal-
sumo. Šiuolaikiniai ikimokyklinio amžiaus vaikai 
yra prasmės ieškotojai, jiems bus svarbu tyrinėti ir 
išmėginti. Pedagogas jiems reikalingas kaip kūrė-
jas, pagalbininkas, o ne nurodinėtojas. Kūrybiška 
ikimokyklinio ugdymo pedagogo asmenybė sudaro 
galimybę rasti nestandartinius sprendimus įvairiose 
pedagoginėse situacijose.

2. Pedagogų lankstus požiūris, gebėjimas pama-
tyti idėją iš skirtingų perspektyvų reiškiasi idėjų 
gausa, gebėjimu savalaikiai reaguoti į kiekvieną situ-
aciją, kūrybiškai spręsti vaikų konfliktus, abstrakci-
jose įžvelgti įvairius objektus bei interpretuoti vaikų 
darbelius, piešinius, atliktas užduotis. Pedagogų ge-
bėjimas įžvelgti skirtingas išeitis iš vienos problemos 
leidžia kūrybiškai spręsti vaikų nesutarimus kai ne-
galima įvardinti kuris teisus, o kuris ne, leidžia pe-
dagogui pasielgti nestereotipiškai, sudaro galimybę 
kūrybiškai reaguoti į vaiko elgesį, kuris neatitinka 
pedagogo lūkesčių. 

3. Ugdymo procese pasireiškianti pedagogo vaiz-
duotė, gebėjimas fantazuoti skatina ne tik jo, kaip 
ugdytojo, bet ir vaikų gebėjimą kurti naujas idėjas, 
galimybę rinktis. Tai aktyvina vaikų pažinimą. Ug-
dymo procese pedagogo noras kartu su vaikais ty-
rinėti aplinką skatina jų smalsumą, norą  pastebėti 
naujus objektus, neįprastus reiškinius, dalykus. Su 
pedagogu kartu keldami klausimus ir ieškodami 
atsakymų, vaikai gilinasi į juos supantį pasaulį. Tai 
padeda šiuolaikiniams vaikams jaustis emociškai 
stabiliau. Pedagogo aktyvus aplinkos tyrinėjimas, 
klausimų kėlimas, idėjų ieškojimas, noras daugiau ir 
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išsamiau žinoti, padeda  formuoti savitą pedagoginį 
stilių. 
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EXPRESSION OF TEACHER‘S PERSONALITY CREATIVITY WHILE WORKING WITH PRESCHOOL 
CHILDREN: ANALYSIS OF TEACHERS‘  EXPERIENCE

Rima EZERSKIENE, Rūta TAMASAUSKIENE

Summary
Educators play a crucial role in organizing the educational process focused on the dissemination of students’ crea-

tivity. Strong motivation for creative activity must first of all be characteristic of the teacher’s work, because it is his po-
sition that determines the creative atmosphere in the teaching process. Preschool age is a stage of creative expression. 
There are four characteristics of a creative personality that are especially important for a preschool educator. The article 
analyses a flexible approach, the ability to see an idea from different perspectives, the ability to see different solutions 
to one problem; detailing an already existing thought, the ability to embellish or improve ideas or works; freedom of 
imagination, ability to fantasize, invent, see, perceive new ideas or works, to be inventive and curious, active researcher 
of the environment, seeker of deeper ideas.

Topics novelty. There is a tendency in the scientific literature to analyse children’s creativity and its ways of educa-
tion. One of the key factors in developing a child’s creativity is the preschool educator. Scientific concepts discuss the 
concept of creativity and the expression of creativity, the characteristics of preschool children. However, the data on the 
creativity of the educator while working with preschool children is not sufficient.

Object of research: expression of pedagogical personality creativity aspects while working with preschool children. 
Research problem. How is the educator’s creativity expressed in work with preschool children? 
The aim is to analyse the expression of aspects of a teacher’s personal creativity while working with preschool chil-

dren. 
Objectives. To present the expression of aspects of creativity of pre-school teachers in theoretical aspect; to study 

the experience of teachers’ ability to detail and express a flexible approach whule working with preschool children; to 
determine the experience of teachers’ imagination and curiosity in working with preschool children.

Methodology of research
Research participants. Preschool education teachers.
Method of selection of research participants. The study participants were selected using the convenient sampling 

method of the non-probability sample of the qualitative study.
The research sample. 58 pre-school teachers.
Research methods. Analysis of scientific literature, focus group method, content analysis.
The research revealed that a preschool educator must be a creative personality because the entire pedagogical 

process consists of a variety of extraordinary problems and tasks that require a creative solution, a flexible approach, 
the ability to detail, imagination, and curiosity. Modern preschool children are seekers of meaning, it is important for 
them to explore and try. The creative personality of a pre-school education teacher provides an opportunity to find 
non-standard solutions in various pedagogical situations. Educators’ ability to see different solutions of one problem 
allows to resolve children’s disagreements creatively, when it is not possible to name which is right and which is not, 
allows the educator to act non-stereotypically, allows to respond creatively to a child’s behavior that does not meet the 
educator’s expectations. The pedagogue’s active research of the environment, asking questions, searching for ideas, the 
desire to know more and in more detail, helps to form a unique pedagogical style. 

Key words: teacher personality, expression of creativity, preschool children, flexible approach, ability to detail, 
expression of imagination and curiosity.
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ĮVADAS

Darbo jėgos pasiūlą šalies ekonomikoje formuoja 
joje veikianti švietimo sistema. Iki pandemijos pra-
džios Lietuvoje buvo stebimas šalies ekonomikos 
augimas, tikėtina kad ilgalaikėje perspektyvoje eko-
nomika atsigaus ir plėsis. Plėtrai būtina prielaida yra 
ne tik kapitalas, bet ir kvalifikuota darbo jėga, ten-
kinanti darbo rinkos poreikius ir gebanti lanksčiai 
prisitaikyti prie kintančių verslo aplinkos sąlygų.

Šalies švietimo sistema turi rengti specialistus, 
kurie galėtų efektyviai įsilieti į atitinkamo sektoriaus 
darbo rinką naudodamiesi studijų metu įgytais teo-
riniais ir praktiniais įgūdžiais. Siekiant gerinti Lietu-
vos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų ko-
kybę, praktinis mokymas įgyja vis didesnę reikšmę. 
Mokymasis realioje darbo aplinkoje leidžia ne tik to-
bulinti praktinius įgūdžius, bet ir geriau suprasti tam 
tikrai profesijai būdingas vertybines nuostatas, kon-
kretaus ūkio subjekto veiklos normas, organizacijoje 
plėtojamas kultūros ir mikroklimato subtilybes.

Šio tyrimo aktualumas ir problema – Lietuvoje 
švietimo sistema darbo rinkos poreikius tenkina tik 
iš dalies: aukštojo mokslo studijos per mažai orien-
tuotos į praktinius įgūdžius, nepakankamai skati-
namas ir ugdomas studentų savarankiškas kritinis 
ir analitinis mąstymas, kūrybiškumas. Tai ypač ak-
tualu ruošiant apskaitos specialistą, nes darbdaviai 
pageidauja, kad jis efektyviai  reaguotų į sparčiai 
kintančią verslo aplinką ir pokyčius vykstančius glo-
balioje erdvėje, paremtoje žinių ekonomikos plėtra. 
Tačiau ir socialinių partnerių dalyvavimas apskaitos 
specialisto rengimo procese vis dar nežymus. Jie yra 
menkai įsitraukę į studentų praktinio mokymo  pla-

Aušra GABREVIČIENĖ, Birutė PETROŠIENĖ, Danguolė ŠIDLAUSKIENĖ
Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva

PRAKTINIS MOKYMAS APSKAITOS SPECIALISTO RENGIMO 
PROCESO KONTEKSTE

Anotacija. Studijų procesas apima žinių įgijimą ir plėtojimą, bendrąjį ir profesinį asmenybės ugdymą bei jos sa-
viugdą: mokymu, studijomis ir tiriamuoju darbu siekiama plėtoti asmenybės bendrąsias pažintines galias ir profesinius 
gebėjimus, formuoti jos charakterį ir lavinti praktinius įgūdžius bei elgesio įpročius. Straipsnyje analizuojama proble-
ma, kaip parinkti tinkamus aktyvaus ugdymo metodus, kad jie skatintų studento gebėjimą kritiškai mąstyti, kaupti 
socialinę kompetenciją bei sėkmingai taikyti įgytas žinias praktikoje. Svarbu nustatyti, kokie ugdymo metodai gali 
būti veiksmingi dėstant įvairius dalykus, kokiai mokymo medžiagai jie tinka, kokiu nuoseklumu ir kaip dažnai juos 
taikyti. Sprendžiant šią problemą pagrindžiama aktyvaus ugdymo metodų, aktualių pereinant į informacinę, žinių, be-
simokančią visuomenę, taikymo situacijos Marijampolės kolegijoje tyrimo metodologija europinių švietimo dimensijų 
kontekste. 

Reikšminiai žodžiai: metodas, gebėjimas, ugdymas, dėstytojas, aktyvumas.

navimą, organizavimą bei vykdymą, nors turėtų at-
likti lemiamą vaidmenį praktinio mokymo kokybės 
užtikrinimo sistemoje.

Tyrimo objektas – Buhalterinės apskaitos progra-
mos studentų praktinis mokymas studijų procese. 

Tyrimo tikslas – nustatyti praktinio mokymo 
efektyvumą rengiant apskaitos specialistus Marijam-
polės kolegijoje.   

Tyrimo uždaviniai:
 • Išanalizuoti studentų praktinio mokymo teori-

nius aspektus.
 • Pateikti Marijampolės kolegijos Buhalterinės 

apskaitos studijų programos praktinių studijų orga-
nizavimą. 

 • Įvertinti Buhalterinės apskaitos studijų progra-
mos studentų pasiruošimą praktiniam darbui.

Tyrimo metodai:
 • Teorinis: literatūros šaltinių sisteminė analizė.
 • Empirinis: praktikos vadovų įmonėje anketinė 

apklausa. 
 • Statistinė gautų duomenų matematinė analizė.

1. PRAKTINIO MOKYMO TEORINIAI 
ASPEKTAI RENGIANT KOMPETENTINGĄ 
APSKAITOS SPECIALISTĄ

Praktinis mokymas rengiant kompetentingą aps-
kaitos specialistą ypač aktualus, nes dėstant su aps-
kaita susijusius dalykus mokymo principai turi būti 
taikomi ne fragmentiškai atliekant vieną ar kitą už-
duotį, bet visą dalyko mokymo ir įsisavinimo pro-
cesą. Tyrimų rezultatai rodo, kad įvairių mokymo 
metodų išliekamoji vertė yra maždaug tokia:

 • paskaita – 5 proc.,
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 • skaitymas – 10 proc.,
 • vaizdas ir garsas – 20 proc., 
 • demonstravimas – 30 proc.,
 • diskusija – 50 proc., 
 • pratybos – 75 proc.,
 • kitų mokymas – 90 proc.

Mokymo procese taikant pratybas išliekamoji 
vertė labai aukšta, nes jose taikomi mokymo meto-
dai leidžia ugdyti studento gebėjimus teoriškai pa-
grįsti ir praktiškai analizuoti problemines situacijas. 
Formuojant praktinių užduočių temas, tikslinga 
orientuotis į tai, kad apskaitos veikla yra specifinė, 
reikalaujanti loginio  mąstymo registruojant ūkio 
subjekto finansines operacijas. Pratybose gali būti 
taikomi tokie aktyvūs tyriminio mokymosi metodai, 
kaip probleminių situacijų analizė bei  praktiniai 
seminarai, kurių metu ugdomas studento gebėji-
mas taikyti pagrindines įstatymų, reglamentuojan-
čių ūkio subjekto apskaitos tvarkymą, nuostatas. 
Aktyvių tyriminio mokymosi veiklų paskirtis 
(Plush, 2014) yra eksperimentinių ir analitinių 
įgūdžių lavinimas, o ne fundamentalių žinių įsi-
savinimas, todėl galima sakyti, kad studijų procese 
pratybos yra labai svarbus mokymo metodas. Aps-
kaitos specialisto rengimo procese pratybos dar tu-
rėtų remtis darbu grupėse, nes jose vykstančios dis-
kusijos ir analizė yra smegenų katalizatorius. Grupė-
se mokymasis iš pasyvaus tampa aktyviu, studentai 
įtraukiami į ugdymo procesą ir tampa dėstytojo par-
tneriais. Todėl studentai turėtų būti skatinami:

perteikti informaciją savais žodžiais, nesibaimi-
nant suklysti, nereikalaujant tobulo sąvokų varto-
jimo, nes taip sunaikinama motyvacija reikšti savo 
nuomonę ir viešai kalbėti;

 • pateikti pavyzdžių;
 • atpažinti informaciją įvairiose situacijose;
 • rasti ryšių tarp informacijos ir kitų faktų bei 

idėjų;
 • panaudoti informaciją įvairiais būdais;
 • numatyti galimas pasekmes;
 • pateikti priešingą arba prieštaringą informaciją.

Pagal L. Jovaišą (2001) svarbiausi mokymo(si) 
metodai yra šie:

1. Informaciniai.
2. Praktiniai – operaciniai.
3. Kūrybiniai.
4. Tiriamieji.
Nuo informacinių yra neatsiejami praktiniai-

operaciniai mokymo(si) metodai. Tai pratybos, po-
kalbiai, diskusijos, kooperuotos studijos. 

Aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose ypač 
daug dėmesio skiriama pratyboms, tai yra studen-
tų darbui atliekant praktines užduotis. Elementarus, 
bet kartu ir turintis prasmę yra posakis: išgirdau – 
pamiršau; pamačiau – prisiminiau; pabandžiau – 
supratau. Tai ypač svarbu dėstant apskaitos pagrin-
dus. Galima iki begalybės studentams pasakoti apie 

dvigubą įrašą, teikti pavyzdžius, tačiau be praktikos 
studentai šio dalyko nesuvoks ir nepasieks norimo 
rezultato. Pratybos grindžiamos įgytomis žiniomis. 
Praktinių darbų metu keičiasi dėstytojo vaidmuo, 
nuo informatoriaus pereinama prie savarankiško 
darbo organizatoriaus, konsultanto, partnerio. 

Pratybose turėtų būti remiamasi šiais pagrindi-
niais reikalavimais:

1. Būtinas glaudus praktinių užduočių ryšys su 
išdėstyta teorine medžiaga.

2. Praktines užduotis paruošti taip, kad jos mo-
kytų logiškai mąstyti.

3. Dėstytojas privalo kruopščiai parinkti pratybų 
užduotis, kad jos sudarytų tam tikrą sistemą, stu-
dentas turėtų žinoti tikslą spręsdamas užduotis.

4. Būtina ieškoti aktyvių mokymo būdų, atsisaky-
ti nusistovėjusių pratybų organizavimo formų,

5. Atsižvelgti į studentų pasirengimo lygį, jų indi-
vidualias savybes.

6. Formuoti savarankiško darbo įgūdžius.
Apibendrinant aukščiau išdėstytus reikalavimus, 

reikia pasakyti, kad kolegijose ruošiamiems speci-
alistams praktikams pratybos yra studijų kertinis 
akmuo. Kalbant apie buhalterinės apskaitos specia-
lybę, teigiama Marijampolės kolegijoje yra tai, kad 
visų studijų metu apskaitos dalykai yra dėstomi skir-
tingų dėstytojų, tai yra apskaitos pagrindus dėsto 
vienas dėstytojas, finansinę apskaitą kitas, specia-
lizaciją trečias ir t.t. Studentas priverstas sisteminti 
visų dalykų skirtingais metodais gautas žinias. Pra-
tybų metu, panaudodamas teorines žinias, jis siekia 
galutinio rezultato, tai yra žinių užtvirtinimo. 

   Ne mažiau svarbus ir praktinis mokymas 
konkrečioje darbo vietoje, padedantis parengti 
absolventus sėkmingam įsidarbinimui. Jo tiks-
las – patikrinti ir įvertinti teorines žinias, kurias 
studentas įgyja besimokant specialybės bei spe-
cializacijos dalykų. Praktinis mokymas sutei-
kia studentui būtinų pagrindinių technologinių 
žinių, reikalingų suprasti sudėtingas sistemas ir 
pagilinant jas suprantamais, demonstraciniais 
skaitmeniniais pavyzdžiais (Studentų praktikų at-
likimo modelių besiremiančių pažangia tarptautine 
patirtimi taikymo Lietuvos tekstilės sektoriaus įmo-
nėse galimybių studija, 2010). Praktinis mokymas 
yra metodologinis teorijos papildymas ir moky-
mosi ūkio subjekte, kurio metu galima pašalinti 
trūkumus ir įgyvendinti patobulinimus, rėmi-
mas. Įgytos su būsimu darbu susijusios žinios 
turi būti suvokiamos ir pagilinamos praktikoje.

Atsižvelgiant į tai, studijų programa turėtų 
būti sudaryta taip, kad padėtų įgyvendinti indi-
vidualius studento poreikius, pvz., jau pirmai-
siais studijų metais sudaryti galimybes prakti-
nės patirties įgijimui, probleminio mokymosi 
įgūdžių lavinimui, virtualių su studijuojamo 
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dalyko turiniu susijusių problemų pateikimui 
(Harden and Laidlaw, 2013, 31). Tam reikalinga 
tartis su dėl studijų programų turinio su darbda-
viais, siekiant pritaikyti studijas, atsižvelgiant 
į darbo rinkos poreikius. Užsienio aukštosios 
mokyklos organizuoja forumus, kuriuose ūkio 
subjektų atstovai ir studentai susitinka aptarti 
studijų programų turinio, siekiant geriau pa-
rengti absolventus darbo rinkai, priimti geres-
nius verslo sprendimus ir išlikti konkurencin-
gais darbo rinkoje. Susitikimų metu aukštosios 
mokyklos vadovybė pristato parengtą veiksmų 
planą, kuris buvo sudarytas atsižvelgiant į darb-
davių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, o darb-
davių atstovai turi puikią galimybę pasidalinti 
savo lūkesčiais dėl būsimų darbuotojų žinių, 
kompetencijų ir praktinių įgūdžių.

Lietuvos savivaldybės ir aukštosios moky-
klos galėtų perimti gerosios praktikos pavyz-
džius iš užsienyje veikiančių studentų prakti-
kos tvarkų, kurios yra paremtos universitetų 
autonomijos ir edukacinio proceso, pilnai inte-
gruojančio išorines praktikas, principais. Lietuvoje 
aukštųjų mokyklų ir savivaldybių partnerystės per 
studentų praktikas matrica naudos ir atsakomybės 
požiūriu (Lyginamoji užsienio bei Lietuvos patir-
ties analizė rengiant studentus praktikai) rodo, kad 
net teoriniame lygmenyje partnerystė tarp aukštų-
jų mokyklų ir savivaldos institucijų nėra lygiavertė, 
ji pakrypusi aukštųjų mokyklų interesų linkme. Tai 
paaiškina, kodėl praktikų konkrečioje darbo vietoje 
metu studentai ne visada gali pilnai panaudoti savo 
teorines žinias ir praktinis įgūdžius, o darbdaviai 
reiškia pretenzijas dėl studentų praktinių gebėjimų.

2. MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 
BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ 
PROGRAMOS PRAKTINIŲ STUDIJŲ 
ORGANIZAVIMAS

Marijampolės kolegijoje vykdomos neuniversite-
tinės, tai yra į praktinę veiklą orientuotos studijos. 
Buhalterinės apskaitos studijų programos tikslas - 
parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, geban-
čius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalteri-
nę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finan-
sinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūki-
nius procesus, nuolat mokytis ir tobulėti kintančioje 
aplinkoje (Apskaitos studijų krypties aprašas, 2015).  
Kolegijoje, rengiant buhalterinės apskaitos specialis-
tus, svarbi ugdymo proceso veikla yra praktinės stu-
dijos. Pasyvus klausymas, matymas nėra toks efek-
tyvus kaip studento patirtis pačiam atliekant prak-
tines užduotis. Tyrimais nustatyta, kad dauguma 
klausytojų užmiršta tai, ką yra išgirdę.  Kiekvienas 
praktinis metodas, kuris suteikia galimybę besimo-
kančiam išbandyti savo įgūdžius, pritaikyti žinias 

praktiškai, gilina jo supratimą bei gauta informacija 
tokio mokymosi metu geriau įsisavinama. Buhalte-
rinės apskaitos praktinės studijos Marijampolės ko-
legijoje vyksta 3 formomis: pratybos, savarankiškas 
darbas, profesinės veiklos praktikos. 

Kolegijoje pratybos sudaro 12,5 proc., savaran-
kiškas darbas 58,4 proc.  visos buhalterinės apskai-
tos  ištęstinių studijų programos apimties.  Moty-
vuotas studento savarankiškas darbas padeda geriau 
įsisavinti paskaitų ir pratybų metu įgytas žinias ir 
įgūdžius. Buhalterio rengime labai svarbios yra pro-
fesinės veiklos praktikos, kurios sudaro 30 kreditų, 
tai yra 22 proc. visų buhalterinės apskaitos studijų 
krypties  dalykų (Apskaitos studijų krypties aprašas, 
2015 m.). Jų metu įvertinamos teorinių paskaitų, 
pratybų bei savarankiško darbo metu įgytos žinios 
bei įgūdžiai. Būsimieji buhalteriai atlieka  kolegi-
joje pažintinę praktiką, profesinės veiklos praktiką 
bei kompiuterizuotos apskaitos praktiką. Pažintinė 
praktika atliekama  verslo praktinio mokymo firmo-
je „Marko Mantingėlė“ (pagal „Simulith“ modelį). 
Profesinės veiklos praktikos metu studentams pa-
teikiama praktinės situacija, pagal kurią, tvarkoma 
gamybos įmonės apskaita. Praktikos tikslas - ugdyti 
ir gilinti studentų buhalterinės apskaitos praktinius 
įgūdžius, vystyti socialinius ir asmeninius gebėji-
mus, būtinus profesinei veiklai ir asmenybei tobu-
lėti.  Kompiuterizuotos apskaitos praktika atliekama 
kolegijos materialiųjų išteklių pagrindu imituojant 
realios įmonės buhalterinę apskaitą. Šios praktikos 
metu studentai praktines užduotis atlieka apskaitos 
programa Stekas Plius.  Studentai taip pat turi gali-
mybę ugdyti savo savarankiškumo įgūdžius, nes kie-
kvienam studentui, asmeniškai yra  suteikta galimy-
bė naudotis nuotoline Stekas Plius programa, kurią 
pabaigę gauna sertifikatą (Marijampolės kolegijos 
BA studijų programos studijų planas, 2020).

3. BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ 
PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRUOŠIMO 
PRAKTINIAM DARBUI VERTINIMAS 

Organizuojant praktinį mokymą kolegijoje la-
bai svarbios yra profesinės veiklos praktika įmonėje 
bei baigiamoji praktika. Jų metu vyksta ne tik susi-
pažinimas su konkrečios įmonės ar įstaigos darbu, 
apskaitos organizavimu bei tvarkymu, bet tai yra ir 
savotiškas egzaminas absolventui. Praktikų metu 
būsimas apskaitos specialistas pademonstruoja per 
visus studijų metus įgytas teorines žinias bei  prak-
tinius įgūdžius  konkrečioje įmonėje, įstaigoje ar or-
ganizacijoje. Taip pat labai svarbus praktikos vadovų 
įmonėje grįžtamasis ryšys, tai yra absolventų teori-
nių žinių, praktinių įgūdžių, asmeninių savybių, so-
cialinių, bendrųjų gebėjimų vertinimas. Tuo tikslu 
kiekvienais metais, išleidžiant absolventą į profesi-
nės veiklos įmonėje praktikos vietą, yra pateikiama 
anketa praktikos vadovui. Norint įvertinti studentų 
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pasiruošimą praktiniam darbui, buvo analizuojamos 
2019-2020 m. m.  ir 2020-2021m.m.  gautos anketos 
(28 vnt.). 

Anketinės apklausos dalyviams buvo pateiktas 
klausimas „Kaip vertinate Marijampolės kolegijos 
absolventų pas(si)rengimą profesinei veiklai?“ (žr.1 
pav.). 

Daugumos  profesinės praktikos vadovų įmonėje 
nuomone, Marijampolės kolegijos būsimi buhalte-
riai  turi pakankamai profesinių teorinių žinių. Su 
tuo sutinka ar iš dalies sutinka 57 proc. ir 43 proc. 
apklaustųjų. Džiugu paminėti, kad su teiginiu „Turi 
pakankamai praktinių profesinių įgūdžių ir gebėji-
mų“,  visiškai sutinka ir iš dalies sutinka po 43 proc. 

apklausoje dalyvavusių respondentų, tačiau 14 proc. 
praktikos vadovų teigia, kad praktinių įgūdžių ir ge-
bėjimų trūksta. Tą galima paaiškinti tuo, kad svar-
būs veiksniai, darantys įtaką suaugusiųjų mokymosi 
efektyvumui yra ne tik mokymo principai ir meto-
dai, bet ir paties besimokančiojo motyvacija. Tyrimo 
metu nustatyta, kad gerai vertinamos ir Buhalterinės 
apskaitos studijų programos absolventų specifinės 
žinios ir gebėjimai bei asmeninės savybės, sociali-
niai ir bendrieji gebėjimai. Su tuo sutinka arba iš da-
lies sutinka visi apklausti praktikos vadovai.

Absolventams atlikus profesinės veiklos praktiką 
įmonėje,  siekiama išsiaiškinti praktikos vadovų įmo-
nėje  požiūrį į buhalterinės apskaitos studijų progra-

2 pav.  Ką reikėtų keisti Buhalterinės apskaitos studijų programoje, siekiant geriau paruošti profesinei veiklai?

1 pav.  Marijampolės kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventų pasiruošimas profesinei 
veiklai, proc.
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mą (žr. 2 pav.).  Tyrimo metu išsiaiškinta, kad gerinti 
profesinį  praktinį pasirengimą visiškai sutinka ir iš 
dalies sutinka atitinkamai 14 proc. ir 18 proc. profe-
sinės veiklos praktikos vadovų, nesutinka ar iš dalies 
nesutinka atitinkamai 25 proc. ir 43 proc. responden-
tų. Galima daryti išvadą, kad buhalterinės apskaitos 
studijų programos absolventų praktinis profesinis pa-
sirengimas yra geras ir tai pripažįsta praktikų vadovai 
įmonėje. Taip pat išreikšta nuomonė skirti daugiau 
dėmesio mokomųjų ir profesinių praktikų organiza-
vimui, kas lemtų sėkmingesnę absolvento integraciją 
į praktikos darbo vietą.  Net 68 proc. respondentų 
iš dalies sutinka su siūlymu studijų programos turi-
nį derinti su darbdaviais, o visiškai sutinka 25 proc. 
apklaustųjų. Atsižvelgiant į šią nuomonę, kolegijos 
buhalterinės apskaitos studijų programos komitetas 
nuolat bendradarbiauja su socialiniais partneriais  ir 
esant būtinybei, koreguoja studijų programą. Su teigi-
niu „Daugiau dėmesio skirti socialinių  asmenybinių 
savybių ir gebėjimų ugdymui“ visiškai nesutinka ir iš 
dalies nesutinka atitinkamai 25 proc. ir 36 proc. prak-
tikos vadovų. Galima daryti išvadą, kad daugumos 
studentų asmeninės savybės yra pakankamos pasi-
rinktai profesiniai sričiai.

Norint visapusiškai tobulinti Buhalterinės aps-
kaitos studijų programą, Marijampolės kolegija or-
ganizuoja susitikimus su socialiniais partneriais, 
aptaria buhalterinės programos studijų  trūkumus 
ir privalumus, studentų galimybes atlikti praktikas 
bei įsidarbinimo galimybes. Atsižvelgiant į sociali-
nių partnerių pastebėjimus, yra koreguojami  dalykų 
aprašai, mokymo metodai ir pan. Tačiau šiuolaikinė 
verslo aplinka yra nuolat ir sparčiai besikeičianti, to-
dėl pačių absolventų motyvacija tobulėti profesinėje 
srityje yra labai svarbi ir nulemianti jo karjerą.

Organizuojant  praktiką įmonėje, susiduriama su 
problema, kad ne visi darbdaviai nori, kad jų įmonė-
je absolventas atliktų praktiką. Tai galima paaiškinti 
tuo, kad vadovavimas praktikai darbdaviui yra pa-
pildoma veikla, už  kurią nėra mokama ir kuri nėra 
valdžios skatinama. Tačiau galima pasidžiaugti, kad 
vis dėlto dauguma darbdavių noriai priima Mari-
jampolės kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų 
absolventus atlikti praktiką, kuriai pasibaigus dar 
pateikiami ir pasiūlymai įsidarbinimui.

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima daryti iš-
vadą, kad dauguma respondentų teigia, kad buhal-
terinės apskaitos studijų programos absolventams 
pakanka  profesinių teorinių žinių bei praktinių įgū-
džių, tačiau yra tokių, kurie pasisako už  šių žinių 
ir įgūdžių gerinimą, daugiau dėmesio skiriant ne tik 
specifinių žinių bei gebėjimų formavimui, bet ir as-
meninių savybių ugdymui. 

IŠVADOS

Kolegijose ruošiamiems specialistams pratybos 
yra studijų kertinis akmuo. Praktinis mokymas yra 

metodologinis teorijos papildymas ir mokymosi 
ūkio subjekte, kurio metu galima pašalinti trūku-
mus ir įgyvendinti patobulinimus, rėmimas. Įgytos 
su būsimu darbu susijusios žinios turi būti suvokia-
mos ir pagilinamos praktikoje.

Siekiant mažinti atotrūkį tarp aukštojo mokslo 
institucijoje įgytos kvalifikacijos ir darbo rinkos ke-
liamų reikalavimų specialistui, reikalinga novatoriš-
kai skatinti Marijampolės kolegijos ir verslo atstovų 
bendradarbiavimą rengiant aukštos kokybės apskai-
tos specialistus.

Teigiama Marijampolės kolegijoje yra tai, kad 
Buhalterinės apskaitos studijų programoje visų 
studijų metu apskaitos dalykai yra dėstomi skir-
tingų dėstytojų, tai yra apskaitos pagrindus dėsto 
vienas dėstytojas, finansinę apskaitą kitas, specia-
lizaciją trečias ir t.t. Studentas priverstas sistemin-
ti visų dalykų skirtingais metodais gautas žinias. 
Pratybų metu, panaudodamas teorines žinias, jis 
siekia galutinio rezultato, tai yra žinių užtvirtini-
mo.

Tyrimo metu nustatyta, kad dauguma prakti-
kos vadovų įmonėje teigiamai vertina  buhalterinės 
apskaitos studijų programos absolventų   profesines 
teorines žinias bei praktinius įgūdžius.  Gerai ver-
tinamos ir praktiką įmonėje atliekančių studentų 
specifinės žinios ir gebėjimai bei asmeninės savybės, 
socialiniai ir bendrieji gebėjimai. 
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ACTIVE TEACHING METHODS IN MARIJAMPOLE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Aušra GABREVICIENE, Birute PETROSIENE, Danguols SIDLAUSKIENE

Summary
For each teacher is important to develop students’ general cognitive capacities and professional skills. For this pur-

pose, it is important to choose the proper forms and teaching methods. Teacher and student are active participants in 
the process of study, academic activities adhere to the general principles of organization of study: academic freedom, 
efficiency and modernity. Active teaching methods encourage students’ ability to think critically, to accumulate social 
competence and successfully apply the acquired knowledge into practice.

In this study the problem is investigated where a teacher with active teaching methods, must have adequate aca-
demic preparation, knowledge of the diversity of teaching styles and be able to use them. It is important to determine 
what training methods may be effective in teaching a variety of things, what teaching materials are appropriate, how 
consistent and how often can be applied.

The object of investigation - of active teaching methods for the preparation of future professionals.
The aim - to establish by competent professionals in the development of effective active teaching methods.
The analysis of educational opportunities for the selection of methods, the use of general scientific methods of 

knowledge - scientific literature analysis and synthesis. This paper analyzes the various scientific approaches to active 
teaching methods, describes the concept of active teaching methods, given their diversity, the advantages and disad-
vantages. The study was chosen to achieve a quantitative descriptive research type. Descriptive quantitative research in-
strument - the students used a questionnaire, which sought to determine what teaching methods commonly employed 
by teachers, how teachers activate students during lectures. The study participants - Marijampole University of Applied 
Sciences students and a variety of applications. Given the survey results, the active methods of education opportunities 
and  recommendations for Marijampole University of Applied Sciences.

Key words: methods, skills, education, teacher activity.
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INTRODUCTION

Alex Garland‘s The Beach is an analogy famous 
creation where certain authorial choices are used to 
create dystopian analogies to modern day society in 
particular. There are used the comparisons, which 
could be acknowledged as analogies juxtaposing dif-
ferent societies, global issues, and addictions, and 
are also directly linked to the 21st century among 
its current dilemmas, it is essential to deliberate 
and examine the significance of such. Therefore, the 
following research question arises: what authorial 
choices does Alex Garland use to create dystopian 
analogies to modern day society with The Beach?

The exploration is going to include an analysis of 
the time, setting, main themes, author’s intentions, 
characterisation, and the central three sections pre-
senting the chief ideas, including arguments regard-
ing the book. More specifically, the three paragraphs 
will include quotations referencing literary devices 
used by the author to convey the novel’s main idea. 
The discussion will heavily rely upon the compari-
sons, considering the foremost focus for this inves-
tigation are the analogies. The primary source con-
cerning this research article is the book, however the 
utilisation of secondary sources will assist as sup-
porting the leading concepts. Overall, this research 
will showcase Alex Garland’s use of main themes 
such as dystopia as well as setting, time, and literary 
devices, which all aid in making the reader see his 
analogies to the real world.

ANALYSIS 

Time: The literary work has been written in 1996, 
United Kingdom. The country was still 

Odeta GLUOKSNYTE, Ornela GRUSELIONYTE
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The novel contains themes, meriting to be eventually discussed, which subsequently are applicable when comparing 
current real-life situations - modern society.
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experiencing some after-war effects from 1975’s 
Vietnam war. The same end of the XX century de-
fines the era of changes, welfare, and transition. 
Transition in people’s social life, wealthiness, pros-
perity, abundance. People left wars behind, eco-
nomics prosper, people wanted to get to know their 
planet, explore the world, especially eastern part 
which has been a miracle and unknown to them.  So, 
they started travelling, looking for everything unex-
perienced, that is how body states of ectasis, being 
high correlated to them with natural beauty and un-
touched civilization charms.

Setting: The island located in the Gulf of Thai-
land, in the far East in this book represents a con-
cept of a mini world, squeezed into a habitual en-
vironment with different societies and different as-
pirations to be reached. Contradicting norms and 
bewildered lifestyles manage their existence under 
the same blue sunny sky, but the line that separates 
these two societies is very thin and breakable. The 
island is not known yet, not discovered, so it is not 
an attraction place to be filled with people, urbanisa-
tion, infrastructure, or natural habitat demolishing. 
The unknown island is still untouched that is why 
unique for the people from urban world to escape 
to. Nowadays dwellers seek for untouched, natural 
habitats to escape and find joy and peace. Hence, 
even untouched paradise could be transferred into 
a hell by turning the place into a plantation of weed 
and drugs. Thus, not a place could be left primeval if 
there is a foot of a man landed.

Main themes: Main themes of this literary work 
are that triggering one’s mind, escaping boredom 
and repetitiveness of life, looking for soul peace and/
or soul growth are the components of an individual 
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who is lost in today’s rushing world.   Sometimes 
refusing your society’s dogmas and radical norms 
could theoretically work for long, but practically all 
world’s problems still reach you within an undeter-
mined time. Hence, there is no good escape in this 
world where another human being would never find 
you. Especially, if the place is sacred, secretive or like 
a paradise. Subconscious collective mind imprints 
certain moves into a human body. Social norms, 
morays, values should be kept no matter what. With-
out those, a society is condemned to destroy itself 
from inside.

AUTHOR’S INTENTIONS 

The author had several intentions to be drawn in 
his work. First, he wanted to reveal the need of some-
thing unexperienced for the society when it over-
comes difficult times and reaches economic growth. 
Secondly, searching for pleasure and constant joy is 
the drive within every human body inherited with 
birth. Pleasure will always be sought among peo-
ple. Third, regulations should be kept without any 
exceptions otherwise a disaster happens naturally. 
Human mind is constantly triggered with searching 
for better, something else, different, and never be-
ing satisfied, so it leads to self-destruction and pity. 
The author wanted to show us how different types of 
societies could work together bus also destroy each 
other when goals vary, and that uncontrolled mind 
could trigger to do criminal deeds a person would 
never believe he/she could (Bures, 2019) The author 
also chose a great variety of literary devices to con-
vey these intentions.

ISLAND’S INHABITANTS & PROSPERITY 

To begin with, the first analogy in Garland’s work 
appears when comparing the island’s inhabitants, 
encompassing both the community living at the 
beach and the weed plantation guards along with 
today’s unified world, comprising all the nations. It 
is a compelling concept that helps the reader to dis-
cern the importance of the circumstance by collating 
and deciphering their own observations amassed 
from the book. The island is shared by two distinc-
tive communities endeavouring different goals and 
having different demands in life. Simultaneously, 
communication and cooperation are an obliga-
tion to maintain the island’s safety concerning both 
communities. One of the communities is aspiring 
the care-free, hippie life alongside the beach, where 
the sole goal is to pursue ambitions, such as living 
happy, dreamy life, constant feeling of joy, and own-
ing no fear of confronting real-life dilemmas by de-
taching themselves from the outside world as if they 
are trying to detach from the problems, they are 
enforced to deal with. Furthermore, those certain 

problems are ordinary issues such as expectations 
of a successful individual being created by the social 
norms and expected to be followed, such as finding a 
partner at a specific age, continually going up on the 
career path, raising children, paying taxes. At some 
point, everyone desires to escape from reality and 
do anything they crave without having to agonize 
about the consequences and without prioritising 
the “accepted accomplishments” in life, for instance, 
being financially successful, having excellent social 
life, love life, family. Consequently, these passen-
gers decided to make their fantasies true by claim-
ing an undiscovered Thai island and utilizing it for 
their motives. This life of beach community can be 
seen in one of the conversations between the main 
character and the French guy, when Richard states, 
“You fish, swim, eat, laze around, and everyone’s so 
friendly […] If I could stop the world and restart 
life, put the clock back, I think I’d restart it like this.” 
(Garland, A., 1996.  The Beach), where the author 
uses literary devices such as the rule of three and the 
cumulative sentence to emphasize the comfortable 
lifestyle. Whereas the community of the guards, in-
cluding the farmers, of the weed plantation, are en-
dangering their lives caused by a desire to provide 
enough for their families to survive - an example 
is seen when the aforementioned people complete 
everything to meet the requirements and perform 
the work under any circumstances, even if it means 
killing the outsiders and forgetting human morals 
including respect. This particular scene is described 
in the novel “They just waded in and began beating 
the shit out of what were now their uninvited guests, 
and not mine.” (Garland, A., 1996. The Beach) In this 
sentence, Garland uses a metaphor to explicitly de-
scribe the violent actions of the guards towards the 
intruders. Additionally, several stringent rules are 
established between the two diverse communities to 
sustain the cooperation safe and under control. The 
guards symbolize the power, fearlessness, strength, 
and horror, referencing the possession of guns and a 
mindset ready to kill and protect themselves. In con-
trast, the beach society represents power in another 
way, such as rationality, manipulation, leadership, 
and ambition through their ability to manipulate the 
more “dangerous side” by spreading the island’s loca-
tion since beach occupants risk losing less than the 
guards. By distinctly understanding these commu-
nities’ relationships, the analogies and comparisons 
affirm the associations between successful and de-
veloping countries. The beach residents demonstrat-
ed in the novel are feasibly compared to the world’s 
most prosperous countries such as Sweden, Norway, 
Denmark, Switzerland, the UK, Canada, and many 
more which assure to provide everything they are 
capable of to shape and build a comfortable living for 
its citizens through fulfilling their needs and desires. 
More specifically, these flourishing nations focus 
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on forming an atmosphere of a desirable, wealthy 
life and intervene with problems - fighting against 
poverty, unemployment, and homelessness - so the 
citizens may avoid the mentioned issues. A suitable 
example of such is the American dream, which is 
an idea that everyone is born with equal rights to 
become successful in a society regardless their sta-
tus and nationality (Barone, A., 2021). Whither, 
the third world countries of Africa, Asia, and Latin 
America, suffer and seek to survive, battle against 
hunger and poverty, fight in wars to maintain a place 
for their families to live in, vastly comparable to the 
guards of the farm on the island. Nevertheless, our 
world is a combination of both and works in a some-
what similar way. The prosperous countries have a 
lot of power, money, and high-living quality; howev-
er, third world countries’ citizens’ central focus is to 
protect their families, property, and the nation itself, 
which creates a different type of strength that helps 
to retain their spot in this ruthless world, moreover 
it also keeps the balance between all the countries in 
the world, so there is a balance between wealthy and 
poor, overindulged and deficiency. Both, the island 
with its occupants and the 21st-century world na-
tions are a place where only a disastrous situation 
forces the society to cause various actions to escape 
a life-threatening situation.

UTOPIA & ADDICTION

As mentioned above, the island’s life is solely 
concerning the imagination, satisfaction, joy, con-
stant feeling of happiness and pleasure, a life without 
severe responsibilities, or in another term - utopia, a 
place, state, or condition where everything, includ-
ing politics, equality, economics, laws, social life, 
and other aspects are ideally perfect (Collins Eng-
lish Dictionary). Sal, the leader of the beach com-
munity without a definite “entitlement”, has accom-
plished an outstanding input of keeping the society 
as their own invented miniature utopian world and 
has some remarkable skills of manipulation and 
ground set rules, which help to sustain the well-dis-
posed life on the island. ”After a little while you’ll 
see that this is a wonderful place, as long as you 
appreciate it for what it is.” (Garland, A., 1996. The 
Beach) quote demonstrates the utopian world de-
scribed as a wonderful place, however, the end of 
the sentence also hints some parts of foreshadowing 
for an upcoming theme, dystopia. Accordingly, the 
community’s supremacy indicates a lack of experi-
ence when resolving any unanticipated problems 
that the community is unfamiliar with and fails to 
understand how to control them. Notwithstanding, 
once those problems arise, it influences everyone in 
a rather negative and self-destroying way, making 
the residents do anything it takes to withdraw the 
“easy” and luxurious life back, not worrying about 

the consequences. The inhabitants then start to feel 
insane, conflict with each other, imagine and fanta-
size about invented things. An example is witnessed 
when the main character, Richard, arrives at the 
beach and falls in love with everything surround-
ing and creating the magnificent community, simul-
taneously conveying his emotions saturated with 
excitement, and mindset ready to become a part of 
the ideal society. This can be displayed through the 
rhetorical question “”[...] it was worth the trouble, 
wasn’t it? That swim, and the dope fields.” (Garland, 
A., 1996. The Beach). Nevertheless, the earlier men-
tioned problems emerge, which later affect the main 
character, who is bound to pay for his mistakes and 
is temporarily banished from the beach society, so 
instead, he must endure living in the woods along-
side the weed-farm guards and protect the island 
from any outsiders’ invasion. Richard starts to feel 
insane, crazy and is raging when such outcomes ap-
pear. He commences to visualise his current life as a 
survival video game, where he is the main character 
and is forced to overcome the game’s obstacles - the 
guards. The narrator starts messing around, caus-
ing serious trouble for the watchmen while making 
them more furious each time he interferes with their 
duties. Once Richard eventually witnesses the same 
men he is “playfully” messing with kill innocent peo-
ple, who have appeared on the island by Richard’s 
mistake, he begins to comprehend the seriousness 
and wickedness of the place he lives in, which he fi-
nally reacts to and comes back to reality by leaving 
the imagination world. This is reflected, “”Jesus...” I 
muttered. “Jesus Christ... It’s happened. They’ve ac-
tually...” “Been shot,” he finishes vacantly.” (Garland, 
A., 1996,  The Beach). The utopic island becomes a 
dystopia - an opposite place of utopia, with an illu-
sion of perfectionism, cruel societal control (Collins 
English Dictionary). In the novel, the utopian world 
is presented through Richard’s narrative point of 
view, where “A prison could hardly have been built 
with more formidable walls, although it was hard to 
think of such a place as prison-like” (Garland, A., 
1996,  The Beach) sentence is expressed. However, 
the use of simile to compare the beach to prison also 
foreshadows the dystopian qualities. Therefore, an-
other observed analogy is the dreamy utopian life 
on the island and having an addiction. Addiction 
is a state of unhealthy obsession (Colon-Rivera, H. 
and Balasanova, A., 2020) and can be interpreted 
somewhat similarly when comparing with the ini-
tial island’s occupants’ feelings. For instance, one of 
the most well-known addictions is the dependence 
of being under the influence of drugs. Usually, while 
remaining under that influence, people tend to be-
lieve they feel relaxed, calm, happy; they live a false, 
utopian life rather than a miserable, unsatisfied life 
when being sober. Furthermore, when it comes to 
remaining sober, those addicted people do not ap-
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pear like themselves as the individuals entirely rely 
on drugs for their happiness. If the addicts are not 
satisfied because of the missing drug in their system, 
they can become considerably intense, irritated, and, 
most importantly, dangerous to themselves (Gar-
land, A., 1996, The Beach). As the addiction can be 
treated and disappear after a long time, that is when 
the affected people start to recover and get back to 
reality, similarly to the earlier mentioned Richard’s 
mental state.  Frankly, most of humanity stay slightly 
intoxicated by their well-being and careless habits of 
living most pleasantly. Hence, in reference, the same 
minute Richard is expelled from the beach and must 
deal with himself alone, the realisation strikes that 
the beach life is seemingly his own drug.

 AUTHORITY’S MANIPULATION & 
SOCIAL MEDIA

The last analogy to be investigated is how the 
leader’s manipulations, delusional decisions, and 
rules are associated with today’s advertisements 
and social media. When living in a modest com-
munity, everyone desires to feel essential, safe, and 
protected, have a leader figure that can cope with 
the responsibilities of challenging situations and be 
looked upon.  The unquestionable determination 
when searching for such person leads to Sal, who 
is, as earlier mentioned, delivering at first seen as 
a splendid job of assuring everyone at the beach is 
satisfied, happy, yet, later, controlled as though she 
is only doing so solely based on her own purposes, 
which help to empower herself. The main character 
being manipulated by the leader is seen among the 
lines where the two of them share a dialogue about 
Richard quitting smoking and Sal replying ”It’s easy 
to give up here.” (Garland, A., 1996, The Beach). This 
demonstrates an analogy, quitting smoking equals to 
giving up reality, which is a very subtle manipulation 
technique. Referring to the emerging the issues, it 
is exceedingly well addressed in front of the audi-
ence (the community), however, most of the time, 
many things left and hidden behind are approached 
incredibly immorally. An example of a dying mem-
ber of the island’s inhabitants who had an option to 
survive by going back to the mainland and seeing 
a real doctor is utilized to aid and accompany the 
analogy as specified above. When approaching this 
situation, Sal decided that the aforementioned solu-
tion is too dangerous to risk exposing the location of 
their diminutive society and settled to be selfish in 
order to protect her well-being and continue living 
in a “dream”. Everyone praised her for appearing as a 
reasonable and considerate leader as if she is arrang-
ing this for everyone’s safety when in reality, Sal was 
doing it for her selfish deeds. The leader estimated 
it is undeserving to lose everything the woman ac-
complished, built, and fought for so remarkably 

hard. Consequently, the dying person ended up be-
ing left alone in the tent to suffocate and die, “unno-
ticed Christo dying in the death tent,...” (Garland, A., 
1996, The Beach). The only reason for the person be-
ing left in the tent meant no one has to notice the dy-
ing body and consider feeling guilty about it. Anoth-
er example of inconsiderate Sal’s actions happened 
when Richard was thrown out in the woods and left 
alone with another relatively unfamiliar member to 
the main character, Jed, to deal with intruders. Jed’s 
job was previously unknown, but later discovered 
as an assigned guard to make sure the island is safe, 
which was shocking information as the island’s se-
curity was supposedly taken care of by Sal. Spending 
time alone in the forest, Richard got an opportunity 
to explore the island by himself for the second time 
thoroughly, and he realised that many facts were 
hidden from all the members, that problems are 
not solved the way they supposed to be, and most 
importantly that behind all of these things, Sal was 
the one responsible for it. Therefore, two-faced Sal 
is used as a comparison to modern society’s social 
media, advertisements, and social media influenc-
ers. The influencers are influential internet person-
alities with the power of providing and spreading an 
opinion and looking like an idol - similarly the way 
Sal is seen as a leader. The internet personalities and 
advertisements are incredibly determined to gain 
peoples’ trust, provide all the attractive information, 
merchandise, and goods people want to see, so they 
can keep a person entertained and hooked on. Social 
media will make an image all about the viewer when 
in reality, it will profit from every single person it 
attracts, likewise when Sal is using Richard, manipu-
lating the community, and empowering herself for 
beneficial purposes. Social media, advertisements 
precisely apprehend how to manipulate people to 
want more, and without the cooperation from peo-
ple, it would not be able to provide as much as it is of-
fering. For instance, the advertisements for products 
and services make an appearance of a product/ser-
vice extremely appealing to the consumer/custom-
er, as their only goal is to attract and keep as many 
interested individuals as possible, so the profit will 
constantly increase, and businesses will grow larger 
(Stimpson, P. and Smith, A., 2015). Both, advertise-
ments and social media, are extremely manipulative 
tools used for humankind, and meanwhile, it looks 
like it is provided for a person’s well-being, it is actu-
ally a surprisingly clever way to take advantage.

CONCLUSION 

In conclusion, this essay outlined The Beach’s 
most significant themes, such as dystopia, also used 
as analogies to the modern world, which were ex-
pressed by Garland through authorial choices, such 
as setting, time, and literary devices. Further re-
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search and analysis could cover a deeper study of 
the literary devices and stylistic features used in the 
book or investigate Generation X and its portrayal 
in the novel. 

  REFERENCES

1. Garland, A., 1996.  The Beach. London: Penguin 
Group.

2. Garner, D., 1997.  TROUBLE IN PARADISE. 
[online] The Washington Post. Available at: <https://
www.washingtonpost.com/archive/entertainment/
books/1997/02/09/trouble-in-paradise/2ba2f90b-
4b6b-4cd0-8610-160f3f11af5e/> [Accessed 10 March 
2021].

3. Goodreads. n.d. The Beach by Alex Garland. [on-
line] Available at: <https://www.goodreads.com/book/
show/607639.The_Beach> [Accessed 10 March 2021].

4. Office of the Historian. n.d.  Milestones: 1969–
1976. [online] Available at: <https://history.state.gov/
milestones/1969-1976/ending-vietnam> [Accessed 10 
March 2021].

5. Bures, F., 2019.  Back to The Beach: A Lost Inter-
view with Alex Garland. [online] World Hum. Available 
at: <http://www.worldhum.com/features/travel-inter-
views/back-to-the-beach-a-lost-interview-with-alex-gar-
land-20190723/> [Accessed 10 March 2021].

6. Legatum Institute. n.d. Norway is the Most Prosper-
ous Country in the World. [online] Available at: <https://
li.com/news/norway-is-the-most-prosperous-country-
in-the-world/> [Accessed 10 March 2021].

7. Barone, A., 2021.  American Dream Definition. 
[online] Investopedia. Available at: <https://www.investo-
pedia.com/terms/a/american-dream.asp> [Accessed 10 
March 2021].

8. Nations Online Project. n.d. Countries of the Third 
World. [online] Available at: <https://www.nationsonline.
org/oneworld/third_world.htm> [Accessed 10 March 
2021].

9. Collins English Dictionary. n.d. Utopia definition 
and meaning. [online] Available at: <https://www.collin-
sdictionary.com/dictionary/english/utopia> [Accessed 10 
March 2021].

10. Collins English Dictionary. n.d.  Dystopia defini-
tion and meaning. [online] Available at: <https://www.
collinsdictionary.com/dictionary/english/dystopia> [Ac-
cessed 10 March 2021].

11. Colon-Rivera, H. and Balasanova, A., 2020.  What 
Is Addiction?. [online] American Psychiatric Association. 
Available at: <https://www.psychiatry.org/patients-families/
addiction/what-is-addiction> [Accessed 10 March 2021].

12. Stimpson, P. and Smith, A., 2015. Business Man-
agement for the IB Diploma. 2nd ed. Cambridge Univer-
sity Press.

PASIRINKIMAI, KURIAIS KURIAMOS DISTOPIJOS ANALOGIJOS Į ŠIANDIENOS VISUOMENĘ 
ALEKSO GARLANDO KŪRINYJE „PAPLŪDIMYS“

Odeta GLUOKSNYTĖ, Ornela GRUŠELIONYTĖ

Santrauka
Šis straipsnis analizuoja išgalvotą istoriją, pateiktą romane „Paplūdimys“, kurį parašė Aleksas Garlandas. Romane 

pasakojama istorija apie savitą bendruomenę, atsikėlusią į nuošalią salą, kuri atsiribojusi nuo viso išorinio pasaulio, 
kad galėtų įsigilinti į neatrastus gyvenimo tikslo. Straipsnis ieško autoriaus pasirinkimų, kuriuos verta aptarti, ieškant 
analogijų ir lyginant tos salos realaus gyvenimo situacijas su šiuolaikinės visuomenės gyvenimu.

Reikšminiai žodžiai: analogija, distopija, A. Garlando„Paplūdimys“, šiuolaikinė visuomenė.
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INTRODUCTION

Education as a process is provided with using 
of certain management approach and methods. In 
present conditions management in its wide mean-
ing becomes one of the more and more demanded 
skills in many areas of human and social activity. 
Governance of companies and business, managing 
of projects and events as well as administration of 
staff and social groups are the obligatory conditions 
of successful state and society development. Educa-
tion is on the top of the list inasmuch as it aimed at 
cultivation of definite skills and competences among 
students for their further professional activity. Natu-
rally concept “management” is interpreted and used 
differently depending on aims and reasons but in 
contemporary world it’s ineffectively to consider 
management only as a process of out influence di-
rected at definite objects. It’s significantly important 
to investigate management as the usage of individual 
field of one’s experience for general governance pur-
poses, and it is particularly important in educative 
process. That’s why studying of management must 
be initiated with investigation of one’s experience 
as an open field of possibilities including conduct, 
governing (self-governance and governmentality) 
and care of the self as the essential aspects of free-

dom and personal self-realization (as they were ex-
amined at the time by Michel Foucault). Here are 
the conditions for successful realization of teaching 
(in accordance with students’ aims) and studying 
as the working out of wished skills which would be 
demanded in future human’s life. Only taking into 
account all these requirements research of manage-
ment in education area seems to be relevant and 
forward-looking indeed. Research is aimed at sub-
stantiation of the one’s self-governance experience as 
successful management obligatory condition in the 
education management process. 

GOVERNMENTALITY AS THE TECHNICS 
IN EDUCATION

Inasmuch as we consider management to be ad-
ministrative, governance process there are subject 
and object of this activity which are the basic ele-
ments. Thereby subject and object presuppose each 
other and represent the united system of manage-
ment process, and in education the situation be-
comes more and more demanded. Obviously both 
subject and object interact with external surround-
ing, meanwhile subject of management affects the 
management object and in common they affect ex-
ternal surrounding. As the external surrounding is 
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changing subject and object of management need 
definite subordination to this, and that is the reason 
why in the “subject–object” relations the self (hu-
man one) ought to be considered always as a subject 
of activity even if he/she is the object in there. 

To realize management strategy successfully each 
human one in the process must function consciously 
and responsively, and it is impossible without free 
conscious choice, full-value experience, responsible 
self-governance and conduct. Even as a manage-
ment object the self is not only the area for manage-
ment subject’s skills application. The one (self) is not 
passive but necessarily active constituent of manage-
ment process. It is necessary to remind about mind-
fulness as an obligatory condition of successful and 
forward-looking governance process particularly in 
education area. Moreover the issue is not about the 
mere domination of one over another, the matter is 
the complicated interdependence between manage-
ment, freedom, awareness, self-governance, knowl-
edge and care of the self. 

At the time Michel Foucault in the late 1970s 
and early 1980s emphasized that there are a num-
ber of concepts – such as conduct, governing and 
care –“that presuppose the aspect of freedom rath-
er than straightforward domination. Implicit in all 
these concepts, in addition to the notion of guiding 
someone’s behavior and being guided, is the idea of 
allowing oneself to be guided and doing the guiding 
oneself. All these concepts imply the ethical aspect 
of guiding one’s own behavior, and thus presuppose 
subjects who are free. Inherent in their freedom, 
however, is the need for continuous work on pro-
cessing their relationships with themselves and with 
others… Conducting is described in a rather simi-
lar way as leading others and the self in the “open 
field of possibilities” (Tirkkonen, 2019). Obviously 
governance (management) process can’t be mere 
domination of management subject over manage-
ment object as far as only their free, conscious, re-
sponsible cooperation may lead to expected results. 
By Foucault field of experience which is constantly 
changing presupposes ““forms of veridiction”, “pro-
cedures of governmentality” and “pragmatics of the 
self ”. In other words, he specifies each element of the 
knowledge-government-self matrix depending on 
the context” (Tirkkonen, 2019). Educational pro-
cess presupposes the core interconnection between 
knowledge, government and self including not only 
the subordination mechanism but also responsible 
free conscious choice, self-governance and conduct 
of all process participants as far as the final purposes 
in there are transferring and obtaining the relevant 
skills.

In managerial process of education “procedures 
of governmentality” seem to be the most demanded 
because in the mentioned matrix it takes the inter-
mediary place inasmuch as the personal position, 

“the self ” is the key one. Governmentality could 
be defined as the art of governance, as the way of 
governance (including certain steps in activity and 
conduct), as specific managerial rationality, as the 
technics and strategies of making society (commu-
nity) the managed, controlled system, and even the 
best way of managing yet. So in the “subject–object” 
relations governmentality certainly directed at the 
object but simultaneously human one immersed in 
the process is always the source of  governmental-
ity oneself (Городиська, 2020). Hence in education 
the matter is not basically about management only 
but about self-governance as a result of experience 
in “subject–object” relations. 

Moreover education is composed of united efforts 
of both – those who teach and those who study so 
the experience of self-governance is equally relevant 
and required for both sides of the common process. 
Such comprehension is more apparent when taking 
into account the next element of mentioned Fou-
cault’s matrix – veridiction. In educational process 
knowledge is always evaluated as its primary aim 
though often the matter is not truth itself but knowl-
edge as a product of veridiction. It is something that 
holds truth according to particular authority rather 
than being independently true. So it is important to 
decide on the authority, the source of the relevant 
knowledge, and there would be particularly great for 
students to obtain their teachers as such authorities 
and bearers of truth. Indeed those ones who teach 
ought to pass probably more complicated experi-
ence of self-governance than those ones who study 
to become finally the real subject of management 
and to be able to share true personal skills with stu-
dents. That’s why “pragmatics of the self ” reflected in 
experience of freedom and care of the self are essen-
tially necessary in education management process.  

SELF-GOVERNANCE EXPERIENCE AND 
CARE OF THE SELF

Self-governance experience is impossible with-
out free choice (freedom experience) and care of 
the self so it is worthwhile to consider some Fou-
cault’s and Nancy’s ideas on this. It is a commonly 
held view that Foucault does not develop a theory 
of the subject, and it is true that rather than asking 
the ontological question what the subject is, he asks 
what subjects do to themselves and what the stakes 
of taking care of the self are. Instead of giving in-
structions “on how to access happiness, freedom, 
well-being, harmony, or whatever the objectives of 
self-care appear to be, the question is how subjects 
constitute themselves as the subjects of their own be-
havior, make themselves act in a specific manner and 
modify themselves using various techniques” (Tirk-
konen, 2019). In the broad sense he is interested not 
in ready truth and known essences but in therapeu-
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tic guidance that aims at self-transformation and en-
courages subjects to focus on the self, turn the gaze 
towards the self, withdraw to the self, renounce the 
self, listen to the self, heal the self, purify, prepare 
and find that self (Foucault, 2005). Thus freedom as 
free choice experience in spite of its complexity be-
comes one of the most demanded skills as for those 
who study as for those who teach. Surely it deals 
closely already with human’s existence, and it lead 
us to the purely philosophy’s field although we can’t 
avoid this. Only free choice may be the real working 
motif of human’s conduct and activity so the free-
dom experience means “the experience of having 
nothing given, nothing founded, the experience of 
owning no capital of experience, the inaugural ex-
perience of experience itself ” (Nancy, 1993). Self-
governance constituted in veridiction, procedures of 
governmentality and pragmatics of the self is obvi-
ously realized in free experience which is the only 
condition of successful educational process as far as 
it is aimed at working out of relevant skills which 
would be demanded in future human’s life. As Nancy 
emphasized, “that there is no existence, that nothing 
exists, or at least that no one exists, except in free-
dom, is the very simple proposition that philosophy 
not only will always have indicated or foretold, but 
will always have more or less clearly recognized as its 
own most motif and motivation, the primum movens 
of its enterprise” (Nancy, 1993). And in this freedom 
experience human one naturally step on the field 
of care of the self where each choice is important, 
knowledge is functional, each contact has sense and 
move is useful. 

Antiquity pragmatics of the self studied by Fou-
cault presupposed all the complex of procedures suf-
ficient for self-realization, self-education and self-
governance. Surely teacher took the leading place in 
the process for the first time but eventually teacher 
had to leave the student after working out the core 
skill – ability to care of the self. This skill could occu-
py all life time and this time would not be empty: “… 
it is filled with exercises, practical tasks, various ac-
tivities. Taking care of oneself is not a rest cure. There 
is the care of the body to consider, health regimens, 
physical exercises without overexertion, the care-
fully measured satisfaction of needs. There are the 
meditations, the readings, the notes that one takes 
on books or on the conversations one has heard, 
notes that one reads again later, the recollection of 
truths that one knows already but that need to be 
more fully adapted to one’s own life. Marcus Aure-
lius thus gives an example of “a retreat within one-
self ”: it is a sustained effort in which general prin-
ciples are reactivated and arguments are adduced 
that persuade one not to let oneself become angry 
at others, at providence, or at things. There are also 
the talks that one has with a confidant, with friends, 
with a guide or director. Add to this the correspond-

ence in which one reveals the state of one’s soul, 
solicits advice, gives advice to anyone who needs it 
– which for that matter constitutes a beneficial ex-
ercise for the giver, who is called the preceptor, be-
cause he thereby reactualizes it for himself. Around 
the care of the self, there developed an entire activity 
of speaking and writing in which the work of one-
self on oneself and communication with others were 
linked together” (Foucault, 1986). All the mentioned 
procedures and acts were aimed at real education on 
the basis of personal truth and real self-governance. 
No doubt teacher formed the primary path for the 
student, and the last one built one’s own future by 
oneself following the known general horizon though 
teacher remained often a lighthouse in making a 
choice or decision “when, in the practice of the care 
of the self, one appealed to another person in whom 
one recognized an aptitude for guidance and coun-
seling, one was exercising a right. And it was a duty 
that one was performing when one lavished one’s as-
sistance on another, or when one gratefully received 
the lessons the other might give” (Foucault, 1986). 
The described technics of care of the self seem to be 
the only sustainable version of self-governance and 
eventually of education in its essential meaning, and 
in the process they productively coincide more and 
more. 

CONCLUSIONS

In education process management can’t be pre-
sented as the abstract process with certain effective 
formulas and principles inasmuch as it depends on 
interrelation and mutual influence of both sides – 
those ones who teach and those ones who study. Si-
multaneously we have to take into account that each 
participant of the educational process is constantly 
the subject of self-governance procedures that form 
finally all the skills required as for transferring as for 
obtaining. That’s why the question is how subjects 
and objects (both and together) constitute them-
selves in the “subject–object” relations in education 
management as well as how they make themselves 
act in a specific manner and modify themselves us-
ing various techniques, how they experience them-
selves. Obviously management process, free choice, 
awareness, self-governance, knowledge and care of 
the self create together the indivisible space of edu-
cation sufficient for working out definite demanded 
skills which could be applied as the responses on the 
challenges of contemporaneity and near future. 
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SAVIVALDOS PATIRTIS KAIP ŠVIETIMO VALDYMO ELEMENTAS

Olga HORODYSKA

Santrauka
Švietimas yra vienas iš svarbiausių valdymo praktikoje, nes juo siekiama ugdyti aiškius įgūdžius ir kompetencijas 

tarp studentų jų tolesnei profesinei veiklai. Valdymas kaip administracinis, valdymo procesas turi subjektą ir objektą 
kaip pagrindinius elementus; jie suponuoja vienas kitą ir atstovauja vieningai valdymo proceso sistemai. Tačiau šiuo-
laikiniame pasaulyje neefektyviai vertinti valdymą tik kaip įtakos procesą, nukreiptą į tam tikrus objektus. Norint 
sėkmingai įgyvendinti valdymo strategiją, kiekvienas žmogus šiame procese turi veikti sąmoningai ir jautriai, ir tai 
neįmanoma be laisvo sąmoningo pasirinkimo, pilnos vertės patirties, atsakingos savivaldos ir elgesio, kaip valdymo 
objektas savarankiškai yra ne tik valdymo subjekto įgūdžių taikymo sritis. Vienas (aš) nėra pasyvus, bet būtinai aktyvus 
valdymo proceso dalyvis. Labai svarbu ištirti valdymą kaip individualios savo patirties srities naudojimą bendriems 
valdymo tikslams, ir tai ypač svarbu švietėjiškos veiklos srityje. Štai kodėl valdymo tyrimai turi būti pradėti tiriant savo 
patirtį kaip atvirą galimybių lauką, įskaitant elgesį, valdymą (savivaldą ir valdymą) ir rūpinimąsi savimi kaip esminius 
laisvės ir asmeninės savirealizacijos aspektus.  Tik atsižvelgiant į visus šiuos reikalavimus išryškėja, kad švietimo srities 
valdymo tyrimas yra svarbus ir orientuotas į ateitį.

Reikšminiai žodžiai: švietimas, vadyba, žmogus, savivalda, valdžia, patirtis, rūpinimasis savimi
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ĮVADAS

Visuomenėje ir valstybėje vykstantys socialiniai 
procesai daro poveikį kiekvienam visuomenės na-
riui. Kalbant apie nepilnametį, kaip smurto auką, 
tenka analizuoti baudžiamojo proceso įstatymo 
nuostatas, reglamentuojančias nepilnamečių daly-
vavimą baudžiamajame procese.

Baudžiamojo proceso kodeksas numato nema-
žai specifinių normų, kuriomis siekiama maksima-
liai apsaugoti nepilnamečius asmenis nuo neigiamo 
paties proceso poveikio bei užtikrinti maksimalią jo 
teisių apsaugą.

Nepilnametis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo 
ir bylos nagrinėjimo teisme metu gali turėti atstovą 
pagal įstatymą, įgaliotą atstovą, jo apklausai tiek iki-
teisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinė-
jimo metu įstatymas įpareigoja ikiteisminio tyrimo 
pareigūną, prokurorą ir teismą užtikrinti tinkamą 
nepilnamečio atstovavimą. Ši pareiga apima ne tik 
sprendimo dėl leidimo teisėtam vaiko atstovui daly-
vauti procese priėmimą, bet ir pastarojo galimybės 
tinkamai atstovauti nepilnametį įvertinimą.

Ypač svarbus tinkamo atstovo pagal įstatymą pa-
rinkimas smurto artimoje aplinkoje bylose. Nepilna-
mečių atstovavimą ikiteisminio tyrimo ir teisminio 
bylos nagrinėjimo metu reglamentuoja Baudžiamo-
jo proceso kodekso 53-56 straipsniai.1 Be to pažy-
1 Baudžiamojo proceso kodeksas,https://www.infolex.lt/tp/
Default.aspx?Id=7&item=results&title=Baud%c5%beiam
ojo%20proceso%20kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_

mėtina, jog nepilnamečių liudytojo ir nukentėju-
siojo apklausai yra taikomos specifinės taisyklės. Jas 
reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodekso 186 
straipsnis.2

Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas vei-
kas, susijusias su smurto panaudojimu nepilnamečio 
atžvilgiu, numatyta net septyniuose baudžiamojo 
kodekso skyriuose.  Kiekvienu atveju, pradėjus iki-
teisminį tyrimą dėl nepilnamečio atžvilgiu panau-
doto smurto, svarbu tinkamai kvalifikuoti galimai 
padarytą nusikalstamą veiką, nes kaip pažymėjo Lie-
tuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-277-788/20163 priimtoje nutartyje, taisyklin-
gas, įstatymo reikalavimų atitinkantis, nusikalstamų 
veikų kvalifikavimas yra baudžiamosios atsakomy-
bės taikymo legitimumo ir teisingumo įgyvendini-
mo sąlyga.

Temos aktualumas.  Įstatymų leidėjas nuolat 
papildo  baudžiamojo proceso kodekso normas, at-
sižvelgiant į tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų 
nuostatas, kuriomis siekiama apginti vaiką nuo įvai-
riausio pobūdžio fizinio ir psichologinio smurto, 
p=1&#middle ,[2020-10-12]1
2 Baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą https://www.
infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item=results&title=Baud%c5%
beiamojo%20proceso%20kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_
p=1&#middle ,[ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
3 Teismų praktina. LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-277-
788/2016 prieiega per internetą https://www.infolex.lt/
tp/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=2K-277-
788/2016&order=1&desc=1&#middle [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]

Eglė PRIVENIENĖ
Marijampolės kolegija

NEPILNAMEČIŲ INTERESŲ UŽTIKRINIMAS 
BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Anotacija. Nepilnamečių interesų užtikrinimo kontekste viena iš svarbiausių užduočių tai - tiesioginis nepilna-
mečio asmens atstovavimas, padedantis baudžiamajame procese užtikrinti nepilnamečio teisų ir interesų apsaugos ir 
gynimo principą.Siekiant užtikrinti, kad vaiko interesai  nebūtų pažeisti,  priimant teisės aktus, juos taikant, atliekant  
įvairius procesinius sprendimus bei veiksmus, būtina  visada atsižvelgti į  vaiko interesus. Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos 38 straipsnyje1 įtvirtinta tėvų pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais. Aktualu 
trumpai aptarti tendencijas kaip Lietuvos valstybė, įgyvendindama tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų nuostatas, 
įsipareigoja teisinėmis priemonėmis ginti nepilnamečius asmenis, taip pat ir nuo jiems artimiausių žmonių nusikalsta-
mo veikimo ar neveikimo. Valstybės baudžiamosios politikos dėl smurto artimoje aplinkoje tendencijos ir problema-
tika tampa vis aktualesne tema, kadangi smurtas artimoje aplinkoje yra plačiai paplitęs reiškinys. Tikslinga gilintis, 
analizuoti bei atskleisti  nepilnamečių interesų užtikrinimo teisinio reglamentavimo ypatumus.

Reikšminiai žodžiai: atstovas pagal įstatymą, interesų apsauga, nepilnametis liudytojas, nepilnametis nukentėju-
sysis, smurtas artimoje aplinkoje.
1  Konstitucija, https://www.infolex.lt/ta/72720#Xa8f70229b89a4b7cb610d574024a4d60) [2020-10-12]
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piktnaudžiavimo ar priežiūros nebuvimo, kuriuos jis 
gali patirti iš asmenų, privalančių užtikrinti jo pilna-
vertį augimą ir vystymąsi.

Straipsnyje siekiama atskleisti nepilnamečių in-
teresų užtikrinimo teisinio reguliavimo galimybes ir 
pagrindinius jo principus, išnagrinėti nepilnamečių 
atstovavimo baudžiamajame procese ypatumus nu-
sikalstamų veikų, kuriose nukentėjo nepilnamečiai, 
kvalifikavimo principinius aspektus.

Autorės nuomone, atsižvelgiant į nusikaltimų 
prieš nepilnamečius asmenis didėjimo spartą reikia 
naujo kriminalinės justicijos požiūrio į nepilname-
čių interesų užtikrinimo problemas.

Tikslas: aptarti nepilnamečių interesų užtikrini-
mo ypatumus baudžiamajame procese.

Darbo objektas: baudžiamoji politika, tiriant ir 
nagrinėjant nepilnamečių interesų užtikrinimo bau-
džiamajame procese tendencijas.

Uždaviniai:
 • apžvelgti nepilnamečių atstovavimo baudžia-

majame procese principines nuostatas;
 • atskleisti nepilnamečių, patyrusių smurtą ar-

timoje aplinkoje, interesų apsaugos probleminius 
aspektus.

Darbo metodai: teisės aktų ir teisminės prakti-
kos apžvalga, analizė, lyginimas

NEPILNAMEČIŲ INTERESŲ 
UŽTIKRINIMAS BAUDŽIAMAJAME 
PROCESE

Lietuvos Respublikos  nacionalinės teisės aktuose 
bei tarptautiniuose teisės aktuose yra įtvirtintas pri-
oritetinis vaiko  teisių ir interesų apsaugos ir gynimo 
principas, įpareigojantis visur ir visada imtis  bet ko-
kių  vaiką liečiančių veiksmų ir užtikrinti geriausius 
vaiko interesus.

Siekiant užtikrinti, kad vaiko interesai  nebūtų 
pažeisti,  priimant teisės aktus, juos taikant, atliekant  
įvairius procesinius sprendimus bei veiksmus, būti-
na  visada atsižvelgti į  vaiko interesus.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsny-
je4 įtvirtinta tėvų pareiga auklėti savo vaikus dorais 
žmonėmis ir ištikimais piliečiais.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos5 19 
straipsnyje numatyta, kad siekiant apginti vaiką nuo 
įvairiausio pobūdžio fizinio ir psichologinio smurto, 
įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo 
ar nerūpestingumo, grubaus elgesio ar išnaudojimo, 
kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar  ku-
4 Konstitucija,Šaltinis:(https://www.infolex.lt/ta/72720#Xa8f702
29b89a4b7cb610d574024a4d60) [Žiūrėta 2020 10 12 d.]
5 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Prieiga per interne-
tą  https://www.infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item=resul
ts&title=Lietuvos%20Respublikos%20%c4%afstatymas%20
%22D%c4%97l%20jungtini%c5%b3%20taut%c5%b3%20
vaiko%20teisi%c5%b3%20konvencijos%20ratifikavimo%
22&text=jungtini%c5%b3%20taut%c5%b3%20vaiko%20
teisi%c5%b3%20konvencij&SortType=0&Desc=1&sug_
p=1&#middle [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]

rio nors kito jį globojančio asmens, turi būti imtasi 
visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir 
švietimo priemonių.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo6 20 
straipsnyje  įtvirtinta, jog tėvai ar kiti vaiko atstovai 
pagal įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos 
bei įstaigos turi užtikrinti vaiko apsaugą nuo smurto. 
Draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką.

Lietuvos valstybė įgyvendindama tarptautinių 
bei nacionalinių teisės aktų nuostatas įsipareigoja 
teisinėmis priemonėmis ginti nepilnamečius asme-
nis, taip pat ir nuo jiems artimiausių žmonių nusi-
kalstamo veikimo ar neveikimo.

 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietu-
vos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos duome-
nys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotus 
asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų (re-
miantis išankstiniais duomenimis) per 2019 m. sau-
sio - rugsėjo mėn.

2018 metais -12 808 asmenys,   iš jų 1 739 vaikai 
iki 18 metų

2019 metais -14 446 asmenys,   iš jų 1 980  vaikai 
iki 18 metų7

Pažymėtina, kad 2018 m. užregistruoti 489 ty-
činiai labai sunkūs, sunkūs, apysunkiai smurtiniai 
nusikaltimai ir seksualinės prievartos nusikalstamos 
veikos, nuo kurių nukentėjo 374 vaikai8. 

2018 m. siekiant užtikrinti nepilnamečių teises 
ir teisėtus interesus baudžiamajame procese bei kuo 
efektyvesnį smurtinių ir seksualinės prievartos nusi-
kalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo nepilnamečiai, 
ikiteisminį tyrimą, 2018 m. birželio 28 d. Generalinė 
prokuratūra,   Policijos departamentas, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir Vaiko teisių apsau-
gos kontrolieriaus įstaiga  pasirašė bendradarbiavi-
mo susitarimą.

Susitarimo tikslas – siekti aktyvesnio bendradar-
biavimo, veiksmingiau ginti vaiko teises ir teisėtus 
interesus bei atstovauti vaiko interesams9.

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja redakcija BPK 

6 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
Šaltinis: (https://www.infolex.lt/ta/113974#X2788d0d6ad93401
1b1336f81a59f4120) [2020-10-12]
7 Informatikos ir Ryšių Departamentas prie Lietuvos Respu-
blikos Vidaus Reikalų Ministerijos. Duomenys apie ikiteismi-
nio tyrimo įstaigose užregistruotus asmenis, nukentėjusius nuo 
nusikalstamų veikų per 2019 m. sausio - rugsėjo mėn. Prieiga 
per internetą  https://ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-re-
gistru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-
zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/tyrimai-ir-
analizes-1 [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
8 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2018 metais atas-
kaita. Prieiga per internetą  https://www.prokuraturos.lt/data/
public/uploads/2019/03/lietuvos-respublikos-prokuraturos-vei-
klos-2018-m.-ataskaita.pdf  [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
9 Policijos departamento prie LR VRM 2018m. Veiklos ataskai-
ta. Prieiga per internetą https://policija.lrv.lt/uploads/policija/
documents/files/PD%202018%20m_%20metin%C4%97%20
veiklos%20ataskaita(1).pdf [Žiūrėta 2020 10 12 d.]
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186 str. 10, kuri numato privalomą psichologo daly-
vavimą, atliekant nepilnamečių apklausas baudžia-
majame procese.  Tuo  sumažinant nepilnamečio 
patiriamo  emocinio streso  tikimybę bei  palengvi-
nant įgyvendinti   siekiamus apklausos tikslus. Be to 
pasiektas  teisėsaugos institucijų  bendras tikslas už-
tikrinti, kad  vaikų apklausos vyktų tam pritaikytose 
patalpose, siekiant išvengti  nepageidaujamo  povei-
kio nepilnamečiams.

NEPILNAMEČIO ASMENS ATSTOVAVIMAS

Nepilnamečių interesų užtikrinimo kontekste 
viena iš svarbiausių užduočių - tai tiesioginis nepil-
namečio asmens atstovavimas, padedantis baudžia-
majame procese užtikrinti   nepilnamečio teisų ir 
interesų apsaugos ir gynimo principą.

Lietuvos Respublikos  baudžiamojo proceso ko-
dekso (toliau-BPK) 53 str. 2d.11 numatyta, kad at-
stovais pagal įstatymą gali būti nepilnamečio arba 
neveiksnaus įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo ir 
nukentėjusiojo tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai arba 
įstaigos, kuri globoja ar rūpinasi įtariamuoju, kalti-
namuoju, nuteistuoju ar nukentėjusiuoju, įgalioti as-
menys. Šio straipsnio 3d.12 numato, kad ikiteisminio 
tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu bei teismo 
nutartimi gali būti atsisakyta leisti atstovui pagal 
įstatymą dalyvauti procese kaip atstovui, jeigu tai 
prieštarautų nepilnamečio ar neveiksnaus asmens 
interesams ar pakenktų baudžiamajam procesui. To-
kiu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuro-
ras ar teismas turi užtikrinti, kad procese  dalyvautų 
kitas atstovas pagal įstatymą, o kai tokios galimybės 
nėra, laikinai, kol bus išspręstas naujo atstovo pagal 
įstatymą klausimas, turi paskirti atstovu  kitą asme-
nį, galintį tinkamai atstovauti nepilnamečio ar ne-
veiksnaus asmens interesams.

Baudžiamojoje praktikoje pasitaiko atvejų, kai 
nepilnamečio nukentėjusiojo atstovu pagal įstatymą, 
vadovaujantis BPK 53 str. 2d.13, paskiriamas vienas 
iš tėvų, neatsižvelgiant į paties nepilnamečio inte-
resų apsaugos poreikį. Ikiteisminiuose tyrimuose, 
kuomet nuo smurtinės nusikalstamos veikos nuken-
tėjo mažametis asmuo, dažnai vis dar pasitaiko, jog 
mažamečio įstatyminiu atstovu pripažįstama mo-
tina, kuri yra  pati kartu su vaiku nukentėjusi  nuo 
smurto. Toks  parinkimas atstovauti nukentėjusiojo  
interesus yra  ne tik netinkamas, bet ir žalingas, nes 
motina, kuri dažnai taikosi su sutuoktinio smurtavi-
mu, tai slepia nuo aplinkinių.  Neretai  toks asmuo  
būna suinteresuotas ikiteisminio tyrimo baigtimi 
priešingai nepilnamečio interesams, siekia sau pa-
lankaus proceso sprendimo arba stengiasi palaikyti 
nusikalstamą veiką galimai padariusį asmenį, nes 
10 Baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą   https://
www.infolex.lt. [Žiūrėta 2020 10 12 d.].
11 Ten pat
12 Ten pat.
13 Ten pat

yra įbauginti, bijo galinčio pasikartoti smurto.
Kiekvienas ikiteisminio tyrimo atvejis yra unika-

lus ir individualus, todėl sprendžiant, kokį atstovą 
pagal įstatymą paskirti nepilnamečiui, būtina va-
dovautis nepilnamečio teisių ir interesų apsaugos ir 
gynimo principu, įvertinti, ar paskiriamas atstovas 
realiai galės padėti  jam įgyvendinti jo, kaip nuken-
tėjusiojo, teises. Vaiko atstovu pagal įstatymą proce-
se galėtų būti pripažintas asmuo, kuris de facto yra 
atsakingas už nepilnametį, t.y., giminaitis, asmuo 
nuolat bendraujantis ir palaikantis glaudžius ryšius 
su nepilnamečiu, ar kitas asmuo, galintis tinkamai 
atstovauti nepilnamečio interesams. Visais atvejais 
pagrindinis kriterijus skiriant ar keičiant atstovą 
pagal įstatymą, yra nepilnamečio interesai (BPK 53 
straipsnio 3 dalis)14. Nepilnamečio įstatyminiu atsto-
vu gali būti kviečiamas vaiko gyvenamosios vietos 
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atsto-
vas, ar  teritorijos, kurioje yra nepilnametis, Vals-
tybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, 
ar globos (rūpybos) nustatymo (priežiūros) Vals-
tybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas. 
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo 
skyrimas vaiko atstovu pagal įstatymą turi būti pa-
teisintas nepilnamečio interesų požiūriu.

Pažymėtina, jog atstovas pagal įstatymą turi teisę 
dalyvauti atliekant proceso veiksmus, kuriuose daly-
vauja jo atstovaujamas asmuo, ir padėti šiam asme-
niui pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis. Ta-
čiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visada atstovo  
dalyvavimas procese yra pageidautinas ir  užtikri-
nantis vaiko interesų apsaugą. Nepilnamečio atsto-
vui pareiškus norą dalyvauti nepilnamečio apklau-
soje kaip taisyklė vykdomoje pas ikiteisminio tyrimo 
teisėją, vertintina, ar nepilnamečio atstovo tiesiogi-
nis dalyvavimas (dėl nusikalstamos veikos pasekmės 
– patirto emocinio šoko, ypatingo jautrumo ar kitų 
savybių arba aplinkybių) nedarys nepilnamečiui ne-
leistino poveikio, ar nesutrukdys pasiekti apklausos 
tikslų. Numanant, kad nepilnamečio atstovo dalyva-
vimas apklausai, o kartu ir apklausiamajam galėtų 
pakenkti ar kitaip sutrukdyti, prokurorą ir teisėją  
BPK 186 str.15 nuostatos įpareigoja neleisti  tokiam 
atstovui dalyvauti proceso veiksme.

NEPILNAMEČIO, KAIP NUKENTĖJUSIOJO, 
PATYRUSIO SMURTĄ ARTIMOJE 
APLINKOJE, INTERESŲ APSAUGA

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 
straipsnis numato, jog „vaikas, gebantis suformuluoti 
savo nuomonę, turi būti išklausytas visais su juo su-
sijusiais klausimais ir į jo nuomonę turi būti atsižvel-
14 Baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per interne-
tą [202https://www.infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&ite
m=results&tit le=Baud%c5%beiamojo%20proceso%20
kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_p=1&#middle [Žiūrėta 
2020 10 12 d.]
15 Ten pat
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giama, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.“16 
Ši įstatymo norma  betarpiškai atsispindi baudžia-
majame procese, kai nepilnametis nukenčia nuo 
smurto artimoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos  baudžiamojo kodekso 38 
str. 1 d. numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį 
nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysun-
kį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės, jeigu  jis prisipažino 
padaręs nusikalstamą veiką ir savo noru atlygino ar 
pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą 
žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar paša-
linimo, ir susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba 
juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir 
yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikals-
tamų veikų. Taikant šį institutą ikiteisminis tyrimas 
ar baudžiamoji byla nutraukiami.

Atsižvelgiant į prioritetinį vaiko teisių ir interesų 
apsaugos ir gynimo principą, nukentėjusiojo nepilna-
mečio susitaikymo su prieš jį smurtavusiais tėvais ar 
globėjais(rūpintojais)  atvejais, kai nukentėjęs nepil-
nametis yra susijęs giminystės ryšiais  su kaltininku ir 
yra socialiai priklausomas nuo jo, kyla pagrįstų abe-
jonių dėl nukentėjusiojo valią lėmusių aplinkybių ir 
motyvų, sutinkant susitaikyti. Nors susitaikymo mo-
tyvai šiuo atveju kaltininko atleidimui nuo baudžia-
mosios atsakomybės reikšmės neturi, tačiau nukentė-
jusysis susitaikyti turi apsispręsti savanoriškai.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas, vertinant susi-
taikymo instituto taikymą bylose, kuriuose nukentė-
jusiuoju nuo smurto pripažintas mažametis, kuriam 
dėl amžiaus, socialinės brandos sudėtinga priimti 
savarankiškus sprendimus. Labai svarbu įvertinti, ar 
sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą kaltininkui 
ir nukentėjusiajam susitaikius atitinka susitaikymo 
instituto esmę ir paskirtį tais atvejais, kai su smurtinę 
nusikalstamą veiką nukentėjusiojo atžvilgiu padariusiu 
asmeniu susitaiko nepilnamečio atstovu pagal įstatymą 
pripažinta jo motina, nes galimi atvejai, kai su smur-
tautoju susitaiko dėl  asmeninių interesų( pavyzdžiui, 
norėdama pati išvengti sutuoktinio smurto ateityje), o 
nesiekdama užtikrinti geriausius vaiko interesus.

Pažymėtina, jog nusikalstamą veiką padariusio 
asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 
kaltininkui  ir nukentėjusiajam susitaikius instituto 
taikymas ikiteisminiuose tyrimuose dėl smurto arti-
moje aplinkoje, nuo kurio nukentėjo nepilnamečiai, 
vis dažniau taikoma grynai išimtinais atvejais. Pasi-
taiko atvejų, kai įtariamajam ikiteisminiame tyrime 
dėl smurto artimoje aplinkoje neužkertamas kelias 
bendrauti su nuo šio asmens panaudoto smurto 
nukentėjusiu nepilnamečiu, taip  neužkertant kelio 
naujų nusikalstamų veikų  padarymui. Šiuo atveju 
įtariamajam vėliau padarius sunkesnį nusikaltimą 
vaiko atžvilgiu, visuomenėje sukeliamas rezonansas, 
16 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstaty-
mas, Prieiga per internetą https://www.infolex.lt/ta/113974#X2
788d0d6ad934011b1336f81a59f4120)[ Žiūrėta 2020 10 12 d.]

kaltinant teisėsaugos pareigūnus ir prokurorus ne-
veiksnumu.

BPK 119 str.17 numato, jog siekiant užtikrinti įta-
riamojo, kaltinamojo ar nukentėjusiojo dalyvavimą 
procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos na-
grinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip 
pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms 
veikoms, įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam 
gali būti skiriamos kardomosios priemonės. Todėl 
kiekvieno ikiteisminio tyrimo  dėl smurto artimoje 
aplinkoje prieš  nepilnametį metu būtina įtariama-
jam paskirti kardomąją priemonę, kad būtų užti-
krinta, jog įtariamasis nepaveiks nukentėjusiojo bei 
nedarys jo atžvilgiu naujų nusikalstamų veikų, t.y., 
kad būtų realiai užtikrinta nukentėjusiojo apsauga.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartu su kar-
domosiomis priemonėmis - įpareigojimu gyventi 
skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie 
nukentėjusiojo  arčiau nei nustatyta atstumu bei ra-
šytiniu pasižadėjimu neišvykti  baudžiamojo proce-
so kodekso normos  numato galimybę įtariamajam 
paskirti ir papildomus įpareigojimus, skirtus nuken-
tėjusiųjų apsaugai. Kartu su  įpareigojimu gyventi 
skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie 
nukentėjusiojo  arčiau nei nustatyta atstumu įtaria-
masis pagal BPK 132-1 str. 1d.18 taip pat gali būti įpa-
reigojamas  bet kokia forma nebendrauti  ir neieškoti 
ryšių su nukentėjusiuoju ir kartu su juo gyvenančiais 
asmenimis, taip pat nesilankyti nurodytose vietose, 
kuriose  būna nukentėjusysis ar kartu su juo gyve-
nantys  asmenys. Kartu su rašytiniu pasižadėjimu 
neišvykti  įtariamasis pagal BPK 136 str.19 gali būti 
įpareigotas nesilankyti tam tikrose vietose ir neben-
drauti bei neieškoti ryšių su tam tikrais asmenimis.

Taigi kiekvienu atveju, siekiant  kuo optima-
liau užtikrinti nukentėjusių nepilnamečių  interesų 
apsaugą,  paskiriant vieną iš nurodytų  kardomųjų 
priemonių svarstomas ir papildomų įpareigojimų 
įtariamajam skyrimas. Baudžiamojo proceso ko-
dekso normos suteikia teisę įtariamajam pažeidus 
kardomąją priemonę skirti griežtesnę  kardomąją 
priemonę, todėl kiekvienu atveju, kai įtariamasis 
nevykdo jam  paskirtų įpareigojimų, būtina į tai re-
aguoti ir spręsti klausimą dėl griežtesnės kardomo-
sios priemonės skyrimo.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienu atveju, kai nusta-
toma, jog prieš nepilnametį buvo panaudotas smur-
tas artimoje aplinkoje arba jis tapo smurto artimoje 
aplinkoje liudytoju ar gyvena aplinkoje, kurioje buvo 
smurtaujama, net ir tada, kai tiesiogiai smurto nepa-
tyrė, jis privalo  būti pripažintas  nukentėjusiuoju. Ati-
tinkamai jam suteikiamos visos nukentėjusiojo teisės, 
17 Baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per interne-
tą https://www.infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item
=resu lts&t it le=B aud%c5%b eiamojo%20pro ceso%20
kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_p=1&#middle [ Žiūrėta 
2020 10 12 d.]
18 Ten pat
19 Ten pat.
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numatytos BPK 28 str.20, ikiteisminio tyrimo metu 
turi būti užtikrintas tinkamas jo įstatyminis atstovavi-
mas, laikomasi baudžiamojo proceso kodekso nuos-
tatų, reglamentuojančių nukentėjusiųjų apklausą.

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto ar-
timoje aplinkoje įstatymo 9 str. 3d.21  numatyta, kad 
policijos pareigūnai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną, praneša savivaldybės Vaiko teisių apsau-
gos skyriui apie gautą pranešimą dėl smurto artimoje 
aplinkoje, jei smurtą patyręs asmuo yra vaikas(vaikas, 
prieš kurį panaudotas smurtas, vaikas, gyvenantis ar 
buvęs įvykio metu aplinkoje, kurioje buvo smurtas) 
arba smurtautojas yra nepilnametis.  Taigi, kiekvienu 
atvejus, netgi tada, kai prieš vaiką fizinis smurtas tie-
siogiai, panaudotas nebuvo, tačiau jis buvo aplinkoje, 
kurioje smurtauta, būtina apie tai pranešti Valstybi-
nės vaiko teisių apsaugos institucijai, kaip ir apie tuos 
atvejus, kai smurtą panaudojęs yra nepilnametis, ne-
priklausomai nuo to, ar jis yra sulaukęs amžiaus, nuo 
kurio jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė ar ne. Be 
to Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijas visais 
atvejais būtina informuoti apie sprendimą nutraukti 
ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš nepilnametį ar 
smurto, kurį panaudojo nepilnametis.

Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas vei-
kas, susijusias su smurto panaudojimu nepilnamečio 
atžvilgiu, numatyta net septyniuose baudžiamojo 
kodekso skyriuose.  Kiekvienu atveju, pradėjus iki-
teisminį tyrimą dėl nepilnamečio atžvilgiu panau-
doto smurto, svarbu tinkamai kvalifikuoti galimai 
padarytą nusikalstamą veiką, nes tikslus, įstatymo 
reikalavimus atitinkantis nusikalstamų veikų kvali-
fikavimas yra baudžiamosios atsakomybės taikymo 
legitinumo ir teisingumo įgyvendinimo sąlyga.

Kalbant apie  nepilnamečių interesų užtikrinimą 
baudžiamajame procese, svarbu aptarti  dažniausiai 
pasitaikančių nusikalstamų veikų prieš nepilname-
čius asmenis, kvalifikavimo principinius aspektus.

Ne paslaptis, kad šiuolaikinėje visuomenėje  te-
ritorinės ikiteisminio tyrimo įstaigos  daugiausia ty-
rimų dėl smurtą patiriančių nepilnamečių asmenų 
pradeda pagal baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 
140 str., kuomet smurtiniai veiksmai pasireiškia ar-
timoje aplinkoje.

Tinkamam smurto nepilnamečio atžvilgiu panau-
dojimo pačioje artimiausioje aplinkoje, kurioje jis gy-
vena, kvalifikavimui svarbus  BK 140 str.  bei  BK 163 
str.22 numatytų nusikalstamų veikų atribojimas.
20 Baudžiamojo proceso kodeksas Prieiga per interne-
tą https://www.infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item
=resu lts&t it le=B aud%c5%b eiamojo%20pro ceso%20
kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_p=1&#middle [ Žiūrėta 
2020 10 12d.]
21 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymas Prieiga per internetą https://www.infolex.lt/
ta/146712?ref=5 [ Žiūrėta 2020 10 12d.]
22 Baudžiamasis kodeksas Prieiga per internetą  https://www.
infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item=results&title=Baud
%c5%beiamasis%20kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_
p=1&#middle[ Žiūrėta 2020 10 12d.]

Baudžiamojo kodekso 140 str. yra kodekso XVIII 
skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“, o BK 163 
str. -  kodekso XXIII skyriuje „Nusikaltimai ir bau-
džiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai“.

 Šių straipsnių buvimas skirtinguose baudžiamo-
jo kodekso skyriuose  lemia skirtingus šių nusikals-
tamų veikų objektus - BK 140 straipsnyje23 numaty-
tos nusikalstamos veikos objektas - žmogaus kūno 
neliečiamumas bei žmogaus sveikata, o BK 163 
straipsnyje24 nusikalstamos veikos objektas - vaiko 
asmens neliečiamumas ir laisvė.

 Pagal BK 163 str. atsako tas, kas piktnaudžiavo 
tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų 
vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psi-
chiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką 
be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku.

BK 163 straipsnio normos kontekste  fizinis ar 
psichinis  vaiko gniuždymas suprantamas kaip ilga-
laikė fizinė ar psichinė prievarta, naudojama siste-
mingai, t.y., jai būdingas kartotinumas ir periodiš-
kumas. Vienkartinio pobūdžio smurtinius veiksmus 
prieš vaiką, teisiškai vertinant, netaikoma ši įstaty-
mo norma.

Vaiko palikimo ilgą laiką be priežiūros požymis 
sistemingumo nereikalauja. Terminas ilgas laikas 
turėtų  būti vertinamas atsižvelgiant  į vaiko amžių, 
jo fizinį ir protinį išsivystymą, gebėjimą savimi pa-
sirūpinti ir kitas aplinkybes (LAT baudžiamoji byla 
Nr. 2K-553-942/15)25. Fizinis  vaiko gniuždymas BK 
163 str. numatytos nusikalstamos veikos kontekste 
apima tokius padarinius kaip fizinio skausmo sukė-
limas bei nežymus sveikatos sutrikdymas.

Pagal  BK 140str. 1d. atsako tas, kas mušdamas ar 
kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą 
arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino26. 
Šio straipsnio 2 dalyje - įtvirtinta baudžiamoji atsa-
komybė už smurtą artimoje aplinkoje, t.y., artimo gi-
minaičio ar šeimos nario atžvilgiu, o 3-oje dalyje - už 
fizinį smurtą mažamečio atžvilgiu, nepriklausomai 
nuo to, ar smurtas panaudotas artimoj aplinkoj, ar ne.

Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 140 str. kilti 
nepakanka vien tik fizinio sąlyčio su kito žmogaus 
kūnu, būtina, kad nukentėjusiajam asmeniui būtų 
padarytas nežymus sveikatos  sutrikdymas arba 
dėl fizini sąlyčio nukentėjęs asmuo  pajustų skaus-
mą, toks pojūtis turi būti taip išreikštas, kad ap-
23 Baudžiamasis kodeksas Prieiga per internetą  https://www.
infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item=results&title=Baud
%c5%beiamasis%20kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_
p=1&#middle [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
24 Ten pat.
25 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  baudžiamoji byla Nr. 
2K-553-942/15, Prieiga per internetą https://www.infolex.
lt/tp/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=2K-553-
942/15&order=1&desc=1&#middle [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
26 Baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą  https://www.
infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item=results&title=Baud
%c5%beiamasis%20kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_
p=1&#middle [ Žiūrėta 2020 10 12 d.]
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linkiniai suprastų nukentėjusiojo skausmą ar būtų 
kreiptasi į medikus (LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-
474-489/2016)27.

Taigi BK 140 str. numato baudžiamąją atsakomy-
bę už fizinio smurto panaudojimą, sukėlusį atitinka-
mus padarinius: fizinį skausmą, nežymų sužalojimą, 
ar trumpalaikį susargdinimą. BK 163 str. numato 
baudžiamąją atsakomybę už ilgalaikę, sistemingą 
tiek fizinę, tiek psichinę prievartą vaiko atžvilgiu, 
taip pat vaiko palikimą ilgą laiką be priežiūros.

 Be abejo, vertinant ir kvalifikuojant baudžiamą-
sias veikas, kuriose  nuo smurto nukentėjo  nepil-
namečiai asmenys, reikšminga įvertinti aplinkybes, 
ar nukentėjusįjį su  smurtautoju  sieja artimi šeimos  
santykiai. Ši aplinkybė būtina vertinant padarytosios 
veikos pavojingumą, nes  kaip yra nurodęs Lietuvos 
Konstitucinis Teismas kad, baudžiamajame kodekse 
nustatyta  griežtesnė  atsakomybė už savo artimo-
jo giminaičio ar šeimos nario sveikatos sutrikdymą. 
Tuo įstatymo leidėjas siekia apsaugoti ne vien tokias 
konstitucines vertybes, kaip žmogaus gyvybė, jo 
asmens neliečiamumas, bet ir tokias, kaip artimos 
giminystės santykiai, šeima, motinystė, tėvystė, vai-
kystė, o nurodytomis nusikalstamomis veikomis to-
kiais atvejais kėsinamasi ne vien į žmogaus gyvybę 
ar sveikatą, bet ir į kitas konstitucines vertybes. Šei-
mos sampratos išaiškinimą Konstitucinis Teismas 
pateikė 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime nurodyda-
mas, kad konstitucinė šeimos samprata grindžiama 
šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, 
emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais 
bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras 
teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santy-
kių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai 
esminės reikšmės neturi.28

Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenci-
joje plėtojama šeimos samprata, pagal kurią šeimos 
egzistavimą lemia faktiniai dviejų ar daugiau asme-
nų santykiai, pasižymintys abipusiu dvasiniu ir ki-
tokiu jų artumu, todėl sprendžiant klausimą, ar yra 
šeima, būtina atsižvelgti ne tik į ekonominius ar ki-
tokius formalius, bet ir į emocinius asmenų ryšius. 
(LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-77-942/2017, cituo-
jama 1994-05-26 sprendimas byloje KEEfan prieš 
Airiją,peticijos Nr. 16969/90)29

Todėl kiekvienu smurto artimoje aplinkoje atveju  
svarbu įvertinti, ar  nusikalstamą veiką padariusio ir 
nuo jos nukentėjusio asmens santykiai  nusikalsta-
27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  baudžiamoji byla Nr. 2K-
474-489/2016 Prieiga per internetą  https://www.infolex.lt/
tp/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=.%202K-
474-489/2016,&Chng=1&order=1&desc=1&#middle [Žiūrėta 
2020 10 12 d.]
28 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2011-09-28 nuta-
rimas byloje Nr. 21/2008 Prieiga per internetą  https://www.lrkt.
lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content [ Žiūrėta 2020 10 
12 d.]
29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  baudžiamoji byla 
Nr.2K-77-942/2017 Prieiga per internetą  https://eteismai.lt/by
la/224211774872539/2K-77-942/2017 [Žiūrėta 2020 10 12 d.]

mos veikos padarymo metu savo turiniu galėjo būti 
priskiriami šeimos narių ar artimųjų giminaičių san-
tykiams, ir atitinkamai, ar fizinio skausmo sukėlimą 
ar nežymų sveikatos sutrikdymą galima vertinti kaip 
fizinio skausmo sukėlimą savo šeimos nariui ar arti-
mam giminaičiui (LAT 2K-77-942/2017).30

Nepilnamečio asmens interesų  užtikrinimo kon-
tekste atkreiptinas dėmesys į  kai kurias  baudžia-
mojo proceso kodekso normas, kurių  legitimumas  
deklaruoja ir užtikrina  nepilnamečių teisių apsaugą.

BK 186 straipsnis31 , numatantis nepilnamečio 
liudytojo ir nukentėjusiojo apklausas, skelbia, jog 
nepilnametis liudytojas ar nepilnametis nukentėju-
sysis ikiteisminio tyrimo metu apklausiami vaikų 
apklausoms pritaikytose patalpose ir paprastai ne 
daugiau kaip vieną kartą. Mažamečio liudytojo ar 
mažamečio nukentėjusiojo apklausą visuomet, taip 
pat į nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nuken-
tėjusiojo apklausą dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, 
sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei 
ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš 
nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtrau-
kimo į prostituciją arba kitais atvejais, kai to prašo 
proceso dalyviai arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, 
prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva, 
privalo būti kviečiamas psichologas, kuris padeda 
apklausti nepilnametį, atsižvelgdamas į jo socialinę 
ir psichologinę brandą, taip pat valstybinės vaiko 
teisių apsaugos institucijos atstovas, kuris iš kitos 
patalpos stebi, ar apklausos metu nepažeidžiamos 
nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentė-
jusiojo teisės. Įtariamajam ir kitiems proceso daly-
viams, išskyrus psichologą ir nepilnamečio liudytojo 
ar nepilnamečio nukentėjusiojo atstovą, neleidžiama 
būti patalpoje, kurioje atliekama apklausa.

Betarpiškas ir tinkamas BPK normų laikymasis 
užtikrina ne tik  nukentėjusiojo  teigiamų emocijų 
gavimą ir neigiamų emocijų neutralizavimą, bet ir 
užkertą kelią naujų nusikalstamų veikų darymui bei  
pakartotinai viktimizacijai.

IŠVADOS

Lietuvos valstybė įgyvendindama tarptautinių 
bei nacionalinių teisės aktų nuostatas įsipareigoja 
teisinėmis priemonėmis ginti nepilnamečius asme-
nis, taip pat ir nuo jiems artimiausių žmonių nusi-
kalstamo veikimo ar neveikimo.

Kiekvienas ikiteisminio tyrimo atvejis yra  uni-
kalus ir individualus, todėl sprendžiant, kokį atstovą 
pagal įstatymą paskirti nepilnamečiui, būtina va-
dovautis nepilnamečio teisių ir interesų apsaugos ir 
gynimo principu, įvertinti, ar paskiriamas atstovas 
30 Ten pat.
31 Baudžiamojo proceso kodeksas Prieiga per interne-
tą https://www.infolex.lt/tp/Default.aspx?Id=7&item
=resu lts&t it le=B aud%c5%b eiamojo%20pro ceso%20
kodeksas&SortType=0&Desc=1&sug_p=1&#middle [ Žiūrėta 
2020 10 12 d.]
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realiai galės padėti  jam įgyvendinti jo, kaip nuken-
tėjusiojo, teises.

Parenkant apsaugos ar kardomąsias priemones, 
būtina atsižvelgti į smurtu artimoje  aplinkoje pa-
darytų nusikalstamų veikų ypatumus ir siekti užti-
krinti  bei apsaugoti nukentėjusį asmenį nuo naujų 
galimų nusikalstamų veikų.  

 Kiekvienu atveju, pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl 
nepilnamečio atžvilgiu panaudoto smurto, svarbu 
tinkamai kvalifikuoti galimai padarytą nusikalstamą 
veiką, nes tikslus, įstatymo reikalavimus atitinkantis 
nusikalstamų veikų kvalifikavimas yra baudžiamo-
sios atsakomybės taikymo legitinumo ir teisingumo 
įgyvendinimo sąlyga.
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ENSURING MINORS’ INTERESTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Egle PRIVENIENE

Summary
Abstract: In the context of ensuring interests of minors, one of the most important tasks is a direct representation 

of a minor which helps to ensure a principle of protection and defence of the rights and interests of minors in criminal 
proceedings.

To ensure that the best interests of a child are not harmed this must always be taken into consideration while im-
plementing legislation in various procedural decisions and actions.

Article 38 of Constitution of the Republic of Lithuania consolidates duties of parents to educate their children as 
honest people and loyal citizens.

It is important to discuss the tendencies of how Lithuania as a state, implementing provisions of international and 
national legal acts, undertakes to protect minors by legal means as well as from the criminal acts or omissions of the 
people closest to them. Trends and issues in the state criminal policy on domestic violence are becoming an increas-
ingly important topic, as domestic violence is a widespread phenomenon.

It is important to deepen, analyse and reveal the peculiarities of legal regulation of ensuring minors’ interests.
Key words: legal representative, protection of interests, minor witness, minor victim, domestic violence.
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INTRODUCTION

With the continuous development of informa-
tion technology in the 21st century, information 
society has entered into smart society, the descrip-
tion of smart society is various, “A smart society 
successfully harnesses the potential of digital tech-
nology and connected devices and the use of digi-
tal networks to improve people’s lives.” (Levy, C. 
and Wong, D. ,2014), “A smart society is one that 
generates and uses knowledge to be more success-
ful.” (Leadbeater, C.), “The most important thing in 
smart society is that people experience the benefits 
of what the intensive co-evolution of digital and an-
alogue, virtual and physical, online and offline will 
bring them.” (The City of Eindhoven, Netherlands), 
“A society where digital technology, thoughtfully de-
ployed by governments, can improve on three broad 
outcomes: the well-being of citizens, the strength of 
the economy, and the effectiveness of institutions.” 
(Chakravorti, B. and Chaturvedi, R. S.,2017). From 
the above description, it can be seen that informa-
tion technology is the foundation for the establish-
ment of a smart society, and smart education is the 
requirement of its establishment. As the typical rep-
resentative of smart education, E-learning has been 
widely developed all over the world. By establish-
ing a smart education environment integrated with 

technology, it enables teachers to develop efficient 
teaching methods, enables students to obtain per-
sonalized learning services and well learning experi-
ence, knowledge can be freely acquired and utilized, 
so as to cultivate people with good value orientation, 
strong action ability and deep creative potential. Re-
cently, countries in the world construct their own 
smart education system through E-learning. For in-
stance, in 1997 Malaysia started “Malaysian Smart 
School Implementation Plan” (Chan, F. M., 2002), 
which aimed to improve the educational system 
and to prepare work force in the 21st century, “since 
2006, Singapore has implemented the ‘Intelligent Na-
tion Master’ plan, in which education supported by 
technology is an important part” (Hua, 2012), eight 
Future Schools that focus on creating diverse learn-
ing environments are established. “Australia collabo-
rated with IBM designed a smart, multi-disciplinary, 
student-oriented education system” (IBM,2012), 
their system links triple parts of schools, institutions 
and workforce training. “New York smart school 
program emphasizes the role of technology inte-
grated into the classroom” (New York Smart Schools 
Commission Report, 2014), it focuses on enhancing 
student achievement and prepare for the 21st centu-
ry economy. “Finland established a smart education 
project” (SysTech) in 2011, “The project aims at pro-
moting 21st century learning with user-driven and 
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MANAGEMENT AND CONSTRUCTION OF SMART 
EDUCATION IN CHINA

Annotation. Society has been evolution to smart society. In this process, the smart education emerged, along there 
are problems can’t be ignored, for instance, “digital divide”, “teacher-student” relationship switching etc. It shall impact 
smart society construction without concentrating. China has applied the world largest E-learning system, but still exist 
the challenge. It has been a long time for China government to highlight the digital divide. On one hand, investing to 
narrow the “access” gap, on the other hand, to cultivate information literacy by designing accurate training plan. More-
over, educators are required to adopt themselves to the era of intelligence, within which the lifelong education acquires 
new connotation, teacher-student relationship changing, education pedagogy switch. Educator is facing the dilemma. 
In the intelligent era, it is necessary to integrate modern technology with teaching, but it is tough for china educators 
in the transition period, such as they don’t accustom, and had no spirit of student-oriented etc. For conquering, china 
encourages them to combine E-learning with classroom, to be familiar with student by online tools. As the globaliza-
tion of the world, the problems occurred in China related with smart education have both common features all over the 
world and unique regional characteristics. China’s solutions provide reference for other countries on similar problems.

Key words: Smart society, Smart education, E-learning, digital divide, teacher’s dilemma, China solutions.
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motivational learning solutions” (Kankaanranta, M. 
and Mäkelä, T., 2014).

China is also sparing no effort to construct its 
own smart education system.《The outline of the 
national medium and long term education reform 
and development plan (2010-2020)》issued in 2010 
proposed that “education informatization should 
be included in the overall national informatization 
development strategy, and education informatiza-
tion network should be deployed ahead of time”.
《China’s education modernization 2035》by state 
government, proposed to construct an intelligent 
campus and an integrated intelligent teaching, man-
agement and service platform. It supports the trans-
formation and upgrading of E-learning by establish-
ing a policy system. Till 2020, China E-learning both 
market volume and number of users are in the fore-
front of the world.

1. “DIGITAL DIVIDE” IN THE 
DEVELOPMENT OF SMART EDUCATION 
IN CHINA AND ITS GOVERNANCE

“Digital Divide refers to inequality in the use of 
computers and the internet among people in one 
or more dimensions of social or cultural identity” 
(Gorski, P., 2005). “Through the comparison of in-
ternet access in each year, it is obvious that there is 
an internet digital divide, which is manifested as in-
equality in access and use of media” (Hargittai, E., 
2003). With the continuous development of Internet 
communication technology in social life, research-
ers rethink the definition and connotation of digi-
tal divide. People found that the digital divide has 
changed from “with or without” information tech-
nology and tools to the gap in the use of technology 
and tools, which is so called “digital literacy”. “To re-
evaluate the digital divide, we need to reconsider four 
key elements: what is the meaning of information 
technology; what does access refers to; what is the 
relationship between ‘access to information technol-
ogy’ and ‘use of information technology’; and how 
to judge the individual information technology par-
ticipation to the greatest extent” (Selwyn, N., 2004). 
Furthermore, “the definition of digital divide mainly 
depends on multi-level access problems, there are 
‘consciousness access’, ‘physical access’, ‘skill access’ 
and ‘use access’, among them, ‘consciousness access’ 
refers to the individual excitement or fear when fac-
ing the new technology, ‘physical access’ refers to the 
introduction of computer and Internet, ‘skill access’ 
refers to the cultivation of information literacy, and 
‘use access’ refers that the individual has sufficient 
opportunities to use information technology”(Dijk, 
V., 2005). “The digital divide is divided into three 
types: global digital divide, which refers to the in-
equality of information technology between coun-
tries; social divide, which refers to the difference of 

access to information technology between different 
regions; democratic divide, which refers to the dif-
ference of using information resources to participate 
in public life” (Norris, P.,2001). The current digital 
divide is not limited to the access and use of inter-
net and computer. The connotation of digital divide 
should be extended to whether individuals have 
the ability to use information technology to obtain 
meaningful social practice. “Digital divide has be-
come a common problem of the whole society, it is 
no longer limited to the technical level, but devel-
oped into a multi-dimensional problem involving 
all aspects of life” (Warschauer, M.,2004). Through 
the review of the above, the digital divide changing 
mainly reflects that from the simple digital divide 
caused by the shortage of information technology 
facilities and resources to the digital divide caused 
by the difference of information technology use and 
skills, that is “from the difference of ‘things’ to the 
difference of ‘people’. such circumstance of digital 
divide is long-term and complex in the smart soci-
ety” (Yang, H., et al., ,2015). Under the background 
of advocating educational equity and constructing a 
smart society, how to reduce the digital divide and 
promote the balanced development of education 
while promoting educational informatization has 
always been the focus of the world.

In the process of building a smart society, China 
also has the problem of digital divide. “The differ-
ence development of economic level among regions 
in China is an important reason for its internal 
digital divide” (Shao, P. R. and Zhang, J. K., 2013). 
The long-term implementation of urban-rural dual 
structure in China leads to the imbalance of urban-
rural economic development and the imbalance of 
educational resources allocation in urban and rural 
areas, which leads to the insufficient allocation of ed-
ucational resources in underdeveloped or poor areas 
of China. The imbalance of the E-learning develop-
ment, as a typical representative of smart education, 
is reflected in the differences in the use of equipment 
and the information ability of teachers and students 
in China. first of all, information equipment is the 
foundation of the development of E-learning, ac-
cording to the survey on the construction and ap-
plication of educational information in primary and 
secondary schools, there are differences in infra-
structure construction between urban and rural ar-
eas in China, “More than half of the schools ratio of 
student and computer is 20:1, regional imbalance is 
obvious, the ratio of computer occupied in family of 
K-12 student, urban is 68%, higher percentage than 
rural area 12%” (Xue, E.Y, et al., 2021). Besides, the 
ability of information applying for teacher and stu-
dent, which impact the E-learning results directly, as 
the survey shows that “rural teacher E-learning ac-
ceptance is 3.44, 0.63 lower than the urban teacher” 
(Tang, M.,2015). Comparing with rural area student, 
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urban students are more attractive and engaged in 
study online.

If the digital divide can’t be effectively controlled, 
which will evolve into a serious social problem. In-
formatization and networking will aggravate the 
problems of old class, race, gender and generation 
gap, produce new structural unemployment, and 
complicate the internal contradictions of society. 
The differences in the mastery and application of 
information technology among different groups are 
caused by the differences in income, education level 
and regions, this leads to the unequal opportunities 
and treatment faced by different groups in the soci-
ety, and the problems of “information gap”, “knowl-
edge separation” and “polarization between the rich 
and the poor”. The digital divide is not only a matter 
of differences in information infrastructure, the use 
of digital technology and electronic services within 
a country, but also involves the gap between the rich 
and the poor, the amount of information resources, 
capital, culture, employment, quality of life and oth-
er issues of the whole society, as well as deeper social 
issues such as the ability of a country or region to 
participate in science and technology and the mode 
of economic growth. 

It has been a long time for China government to 
highlight the digital divide, and has been devoted to 
eliminate it. Firstly, Promoting the balance of educa-
tional starting point and narrow the gap of informa-
tion technology access. To increase the investment 
on hardware for underdeveloped area, especially 
poor area, providing the satisfied equipment to se-
cure “access” fairness. Chinese government invest 
tremendous capital to infrastructure construction, 
“in 2012, ministry of education carried on the pro-
gram of ‘Full coverage of digital education resources 
in teaching sites’ for poor area, and invest 30,849 mil-
lion RMB to equip the digital education resource, in-
cluding internet access, satellite communication re-
ceiving equipment, electronic whiteboard, projector, 
etc.” (Ministry of Education, 2013). A great achieve-
ment had been made, “till 2016, it equipped 62,000 
sets of multimedia facilities, 87.4% of the schools 
have achieved network access, of which 61.6% have 
achieved broadband access above 10m, and there 
are 2.72 million ordinary classrooms equipped with 
multimedia teaching equipment” (Ministry of Chi-
na, 2015). Secondly, it pays attention to the balance 
of education process and improve the information 
literacy of teachers and students. Using learning 
analysis technology to conduct a comprehensive 
system analysis, to understand the characteristics 
and advantages of each student, to provide each stu-
dent with a more scientific and comprehensive in-
formation literacy training program. Based on the 
big data analysis of the growth records of teachers in 
different regions and schools, to summarize the ad-
vantages and disadvantages of teachers in using in-

formation technology, as well as the actual needs of 
teachers, and make full use of the advantages of re-
gional resources and carry out teacher’s professional 
development training according to local conditions. 
Finally, the government also achieves the balance of 
educational resources by leading and building excel-
lent online curriculum resources. “Only in 2016, the 
total amount of resources transmitted to teaching 
points exceeded 423gb” (Zhang, J. L., 2018). 

2. TEACHERS’ DILEMMA AND 
SOLUTIONS IN CHINA SMART 
EDUCATION

At present, Information communication technol-
ogy and education have been fully integrated, and 
education is accelerating towards the direction of 
intelligence. Smart schools, smart classrooms, and 
smart learning are constantly emerging, and hu-
man beings have entered into the era of intelligence. 
Under the background of smart education, teachers 
must deal with new problems and challenges, for in-
stance:

Lifelong learning needs in smart society. With 
the advent of the intelligent age, the traditional divi-
sion of life stages have been broken, first “learning 
period”, and then “working period”. In the smart so-
ciety, this mode is out of date. There is only one way 
to avoid being eliminated: learning all your life and 
building a new oneself. “Only when human beings 
do not stop the pace of lifelong learning, can they 
maintain the vitality of life, and thus be in a positive 
position in the game with artificial intelligence and 
machines” (Herali, Y.,2017).

Smart education has changed the traditional rela-
tionship between teachers and students. The essence 
of traditional teacher-student relationship is “person 
to person” relationship, namely “teacher-student 
relationship”. In the smart society, this “two-way re-
lationship” is transformed into “three-dimensional 
relationship”, that is, “human-machine-human” rela-
tionship. “The connotation of educator and educatee 
have been redefined: educator can be human or ma-
chine” (Li, Z. T. and Luo, Y., 2019). 

Teaching pedagogy changing from teaching ori-
ented to student centered. Teacher switches from 
monopolist of knowledge learning to manager of 
learning resources. “In the era of smart education, 
the ‘offshore and manufacturing’ characteristics of 
intelligence break the monopoly of human beings 
on knowledge” (Yu, Q.C., 2019). The situation that 
teachers monopolize knowledge learning has been 
broken, which is mainly reflected in the following 
aspects. It is serious impact both on teacher-orient-
ed and indoctrination Education. With the rapid 
growth of knowledge quantity, the acceleration of 
knowledge updating, and the complexity and sus-
tainability of content, students become the leader of 
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learning, which is also the requirement of the intel-
ligent age, moreover, “in the era of smart education, 
the demand for students’ personalized learning in-
creases the difficulty for teachers to dominant the 
knowledge” (Feng, Y. G. and Chen, Y., 2021). That’s 
all promote the shift the role of the teacher. 

Facing the education challenging transforming 
from traditional to smart education circumstance, 
educators must change their role to meet the re-
quirements of the intelligent era. Compared with 
the traditional single and closed education environ-
ment, modern educators have unique advantages 
in using E-learning resource, such as huge online 
curriculum resources, powerful man-machine col-
laboration function, E-learning analysis tools, etc. 
Teachers should take the initiative to face the impact 
and challenge of smart education. In the smart so-
ciety learning autonomy is enhanced, students can 
realize autonomous learning and self-construction 
to a certain extent. As this change, educator have 
to break through the traditional role of transmitter 
and highlight the role characteristics of enlighten-
ment and guidance. Teachers should focus on how 
to guide and inspire students, stimulate their interest 
in learning and hunger for knowledge, and cultivate 
students’ inner driving force. There is a difference 
between information and knowledge, it becomes 
knowledge as long as information is absorbed by 
a person. It is for this reason that in the process of 
E-learning, the main problems of learning are how 
to obtain effective information and how to use in-
formation to solve problems. “The role of teachers 
should be changed into an instructor to realize ‘Da-
ta-Driven’ learning, improving students＇ informa-
tion literacy, guiding students to effectively obtain 
and identify information, and their ability to distin-
guish things”(Yang, X.J.,2020).

The specific representative of China smart educa-
tion is the large-scale E-learning. Teachers in China 
also face the dilemma both on themselves and teach-
ing because of transforming from traditional to 
smart education mode. At present, most of the edu-
cated people in China were born after 1980s, accord-
ing to the concept of “digital natives” by the famous 
learning software designer, “Young people born after 
the 1980s are used to receiving a large amount of in-
formation online, like multi-tasking, and like to get 
information at random. The characteristics of digital 
natives are instantaneity, interactivity and virtuality” 
(Prensky, M.,2001). These students adapt to the digi-
tal era natively, while the vast majority of teachers 
on the contrary grow up in the non-digital era, there 
is a gap in the digital era. The traditional classroom 
is a teacher centered, in which teachers dominate 
the whole process, as E-learning circumstance the 
large-scale blended teaching and flipped classroom 
are adopted, forcing teachers to completely change 
their original working procedure. its specific repre-

sentative is that the key for class preparing switches 
from teaching content to solve question proposed 
by students, and be familiar with the online and of-
fline teaching pedagogy etc. It can’t be breakthrough 
without the changing of the traditional teaching con-
cept. Under the current education system in China, 
they are facing the huge pressure on energy, time, 
and physiology, because of heavy workload and the 
requirement of smart education. 

The main factor that China teachers face the 
above dilemma is teachers’ acceptance and learning 
of new technology and new education mode. It was 
because of the cloud computing platform, tens of 
thousands of students learn online at the same time 
possibly, recording their learning behavior, analyz-
ing study, and provide personalized study feedback 
and guidance. At such totally new circumstance, 
teachers should switch ideas to the new age to em-
brace education revolution, and overcome techni-
cal strangeness, for example, to transform abundant 
MOOC resource into their own classroom, enrich-
ing the content and making it more attractive, to 
utilize useful tools, analyzing students learning, by 
all of which, teacher could be familiar with the sta-
tus of student’s learning, and adjust teaching strat-
egy flexibly, then the work will be more active and 
efficient. The core of E-learning is interaction. In 
the process, teacher must integrate multimedia, de-
sign more interactive activities in classroom, and 
enhance students’ sense of participation. Teachers 
should be committed to exploring how to influence 
learners’ emotion through interaction, and provide 
good learning experience.

CONCLUSION

Society has been evolution from an information 
society to a smart society. The purpose of education 
in the intelligent age is not only to transmit knowl-
edge, but also to teach how to obtain information 
and use information technology. The whole society 
must face the challenge as it is forming. In the intelli-
gent era, educators have the opportunity to use new 
scientific and technological means, such as internet, 
big data and cloud computing, to construct an ac-
curate, personalized, flexible and humane education 
ecosystem.

On the other hand, new educational problems 
arise in the process of smart society evolution, such 
as the digital divide and the demand for lifelong ed-
ucation etc. These problems are the challenges that 
human beings must face in building a smart society. 
As the whole world is in the process of globalization, 
the problems occurred in China related with smart 
education have both common features all over the 
world and unique regional characteristics. China’s 
solutions provide reference for other countries on 
similar problems.
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PAŽANGAUS ŠVIETIMO VALDYMAS IR KONSTRAVIMAS KINIJOJE

Dezhong WANG 

Santrauka
Visuomenė tapo pažangia visuomene. Šiame procese atsirado išmanus švietimas, kartu yra problemos, kurių nega-

lima ignoruoti, pavyzdžiui, "skaitmeninė atskirtis", "mokytojo ir mokinio" santykių perjungimas ir kt. Tai turi daryti 
poveikį pažangios visuomenės kūrimui. Kinija pritaikė didžiausią pasaulyje e. mokymosi sistemą, tačiau vis dar egzis-
tuoja iššūkis. Kinijos vyriausybei jau seniai reikėjo atkreipti dėmesį į skaitmeninę atskirtį. Viena vertus, investuojant 
siekiant sumažinti "prieigos" atotrūkį, kita vertus, ugdyti informacinį raštingumą rengiant tikslų mokymo planą. Be 
to, pedagogai privalo integruotis  į intelekto erą, kurioje visą gyvenimą trunkantis ugdymas įgyja naują atspalvį, kei-
čiasi mokytojų ir studentų santykiai, keičiasi švietimo pedagogika. Pedagogas susiduria su dilema. Intelektualioje eroje 
būtina integruoti šiuolaikines technologijas su mokymu, tačiau pereinamuoju laikotarpiu Kinijos pedagogams sunku, 
pavyzdžiui, jie nėra pripratę ir nebuvo orientuoti į studentą ir pan. užkariauti, Kinija skatina juos derinti e-mokymąsi 
klasėse, būti susipažinus su studentų internetiniais įrankiais. Globalizacijos kontekste, Kinijoje kilusios problemos, su-
sijusios su išmaniuoju švietimu, turi bendrų bruožų tiek visame pasaulyje, tiek unikaliuose regionuose. Kinija susiduria 
su panašiomis kitų šalių problemomis. 

Reikšminiai žodžiai: Išmani visuomenė, išmanus švietimas, E-mokymasis, skaitmeninė atskirtis, mokytojų dile-
ma, Kinijos sprendimai.
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