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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko kodas: KEFPM017 

Pavadinimas lietuvių kalba: LYDERYSTĖ IR VADOVAVIMO PSICHOLOGIJA 

Pavadinimas anglų kalba: LEADERSHIP AND MANAGEMENT PSYCHOLOGY 

Dalyko apimtis 6 ECTS kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam 

darbui 88 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 48   

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 34   

Pratybos  9 Pasirengimas pratyboms 16 

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) -   

Seminarai 9 Pasirengimas seminarams 16 

Konsultacijos 3 Pasirengimas egzaminui 56 

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 3   

Egzaminas 3   

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Profesijos edukologija Pasirenkamasis 

 

Studijų dalyko tikslas: Supažindinti magistrantus su vadovavimo esme, suteikti reikalingų žinių ir 

įgūdžių būti vadovu, pedagogu administratoriumi, pedagogu lyderiu ir klasės vadovu. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti Psichologijos pagrindai, Socialinė 

psichologija, Švietimo vadyba. Būti susipažinus ir mokėti dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje 

Moodle. 

 

Dalyko studijų rezultatai:  

 

Specialieji gebėjimai: 

1. Žino ir geba taikyti vadovavimo teorijas, moka tinkamai vadovauti kolegoms ir mokiniams, geba 

demokratiniu būdu daryti grupei poveikį. 

2. Geba taikyti šiuolaikines švietimo vadybos (tame tarpe integruotame kontekste vadovavimo 

psichologijos) koncepcijas. 

 

Socialieji gebėjimai: 

1. Geba konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant organizacijos kultūros problemas. 



2. Geba demonstruoti antreprenerystės ir pagrįsto lyderiavimo raiškas. 

3. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu, raštu, kritiškai vertinti savo sprendimus. 

 

Asmeniniai gebėjimai 

1. Geba dirbti savarankiškai, atsakingai. 

2. Geba numatyti veiklos perspektyvą ir kurti strategijas jai realizuoti. 

3. Geba tobulinti asmenybės savybes nuolat reflektuojant savo profesinės veiklos rezultatus 

 

Vertybinės nuostatos 

Pozityvistinė pasaulėžiūra ir asmeninė atsakomybė už atliekamą darbą.  

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko objekto teisingas interpretavimas ir 

vadovavimo bei motyvavimo teorijų teisinga interpretacija. Gebėjimas  analizuoti, abstrahuoti ir 

apibendrinti įgytas žinias bei jas praktiškai taikyti. 

   

Dalyko turinys: 

Paskaitos: 14 AB / 34 NB / 56 val. (kontaktinio daro apimtis AB / kontaktinio daro apimtis NB 

/savarankiško darbo apimtis): 

1. Vadovavimo psichologijos objektas (2 AB / 4 NB  / 7 val.) 

2. Lyderystės esmė ir ryšys su vadovavimo psichologija (2 AB / 4 NB / 7 val.) 

3. Vadovavimo stiliai ir šiuolaikinė lyderystės  samprata (2 AB / 4 NB  / 7 val.) 

4. Darbuotojų motyvavimas ir kontrolė (2 AB / 4 NB  / 7 val.) 

5. Vadovas – santykių derintojas (2 AB / 4 NB / 7 val.) 

6. Sprendimų priėmimas (2 AB / 4 NB / 7 val.) 

7. Organizacijos vizija ir vertybės (1 AB / 5 NB / 7 val.) 

8. Darbo organizavimo ir planavimo psichologiniai aspektai  (1  AB / 5 NB / 7 val.) 

 

Seminarai: 9/16 val. (kontaktinio darbo apimtis AB  / savarankiško darbo apimtis) 

1. Vadovavimo esmė, vadovavimo švietimo sistemoje aptarimas ir palyginimas su vadovavimu 

kitoms organizacijoms (1/1 val.) 

2. Vadovas  atsinaujinančioje Lietuvos mokykloje, nauji lyderystės modeliai švietimo vadybos 

kontekste ( 1/2 val.) 

3. Klasė – mokymo/mokymosi grupė. Mokytojas – mokymosi proceso organizatorius, klasės lyderis 

(1/2 val.) 

4. Vadovavimo stilių apžvalga ir jų tarpusavio palyginimas privalumų ir trūkumų prasme (1/2 val.) 

5. Darbuotojų ir mokinių motyvavimas. Panašumai ir skirtumai (1/2 val.) 

6. Humaniškas vadovas - jo taikomas vadovavimo stilius bei darbuotojų motyvavimo sistema. 

Mokytojas -  mokinių rėmėjas, tėvų patarėjas (1/2 val.) 

7. Socialinė kognityvinė asmenybės samprata ir kognityvinių (proceso) motyvavimo teorijų 

taikymas vadovo darbe. Kognityvinės mokinių motyvavimo teorijos (1/2 val.) 

8. Konfliktai mokykloje. Jų priežastys ir galimybė juos įveikti mokytojo akimis  (1/2 val.) 

9. Auditas mokykloje. Ar tai skatintinas reiškinys? (1/1 val.) 

 

Pratybos: 9 / 16 val. (kontaktinio daro apimtis  AB / savarankiško darbo apimtis) 

1. Įvertinti tariamos (realios) darbo grupės brandumą ir savo vadovavimo stilių Blanchard metodu 

(teiginių ir situacijų testais). Grupėje aptarti koks vadovavimo stilius geriausias vienokio ar kitokio 

brandumo grupei (2/3 val.) 

2. Įvertinti, kokius poreikius norėtų tenkinti darbe magistrantai Lietuvos darbo rinkos mokymo 

tarnybos paruoštu klausimynu (pagal Maslow) (2/3 val.) 

3. Įvertinti savo galimybę būti neformaliu vadovu (lyderiu) Počebut sėkmės ir afiliacijos testais. 

Gautus rezultatus palyginti su McClelland testo rezultatais (1/3 val.) 



4. Įvertinti testais savo konfliktiškumą ir  būdingus konflikto sprendimo būdus (1/3 val.) 

5. Grupinio sprendimo priėmimas. Problemos aptarimas, minčių lietus, jėgų lauko analizė, veikimo 

planas (1/2 val.) 

6. Delegavimo tyrimas, galimybės tapti komandos nariu tyrimas ir savybių, padedančių grupės 

nariams tapti komanda, aptarimas grupėje (2/2 val.) 

 

Dalyko studijų metodai: interaktyvi paskaita, savarankiškas literatūros ir internetinės informacijos 

studijavimas, darbas individualiai su pratybų medžiaga, diskusijos grupėje, individuali užduotis. 

Paskaitų medžiagai įtvirtinti atliekamos komandinės užduotys: 

1. Grupė pasiskirsto į dvi komandas pagal savo požiūrį į vadovavimo stilius ir komandose aptaria 

argumentus už vieną ar kitą vadovavimo stilių ir juos pristato viena kitai. 

2. Grupė pasiskirsto į komandas pagal dominuojantį poreikį, kurį norėtų relizuoti darbe ir 

diskutuoja komandose kaip įmanoma tą poreikį patenkinti ir kaip, jų nuomone, turėtų elgtis grupės 

vadovas. 

3. Grupė pasiskirsto į lyderių ir pasekėjų komandas pagal tyrimo rezultatus ir tokiose komandose 

atlieka užduotį (sugalvoja kiek įmanoma daugiau lyderio požymių). Garsiai aptaria tokio darbo 

patyrimą. 

4. Magistrantai pasirinkę konkuravimo (laimėjimo) konflikto įveikimo strategiją kartu atlieka kokią 

nors bendrą užduotį (piešia ant lentos bendrą piešinį). Jų darbą stebi kita komanda (magistrai, 

kuriems toks konflikto sprendimo būdas nebūdingas). Po to ir vieni ir kiti dalinasi patirtimi. 

5. Kelios skirtingos komandos (pačių studentų suformuotos) sprendžia sprendimo priėmimo 

užduotis ir viena kitai pristato priimtą sprendimą 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pasiruošimas ir aktyvus dalyvavimas pratybose 0,3 Paskutinių pratybų metu 

Pasiruošimas ir aktyvus dalyvavimas seminaruose 0,3 Paskutinių pratybų metu 

Egzaminas  0,4 Egzaminų sesijos metu 

 

Studentų pasiekimai vertinami taikant dešimties balų kriterinę kaupiamojo vertinimo sistemą ir 

vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 

Egzamino metu tikrinamos studento žinios; į pateiktus klausimus atsakoma raštu. 

Pratybų metu vertinama testais atliktų rezultatų analizė. Komandinių užduočių metu paskaitose 

vertinamas aktyvumas dirbant komandoje ir rezultatų analizė. Seminarų metu vertinamas 

pasiruošimas ir aktyvumas diskutuojant. Pratybų ir seminarų vertinimai sumuojami ir vedamas 

vidurkis.  

 

Studijų dalyko rezultatų ir studijų bei studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos  

Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 



3. Identifikuoti profesinio 

mokymo ir aukštojo mokslo 

studijose dėstomų dalykų 

turinio metodologines ir 

realizavimo metodikų 

problemas; projektuoti ir 

realizuoti šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir 

novatoriškomis 

edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą 

profesinio ir aukštojo 

mokslo ugdymo turinį; 

identifikuoti ir padėti spręsti 

įvairaus amžiaus tarpsnio 

ugdytinių pedagoginio – 

psichologinio turinio 

problemas bei taikyti 

šiuolaikines švietimo 

vadybos koncepcijas; 

integruotame kontekste 

nuolatos plėtoti 

edukologines, psichologines 

ir profesijos dalyko 

mokymo kompetencijas, 

sureikšminant vertybinio 

ugdymo būtinumą 

nacionalinėje švietimo 

sistemoje. 

1. Žino ir geba taikyti 

vadovavimo teorijas, moka 

tinkamai vadovauti 

kolegoms ir mokiniams, 

geba demokratiniu būdu 

daryti grupei poveikį. 

 

 

2. Geba taikyti šiuolaikines 

švietimo vadybos (tame 

tarpe integruotame 

kontekste vadovavimo 

psichologijos) koncepcijas. 

Paskaitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai 1, 2, 3  apie 

vadovavimo esmę 

mokykloje. 

Egzamino metu tikrinamos 

studento žinios; į pateiktus 

klausimus atsakoma raštu.  

 

 

 

 

Seminarų metu vertinamas 

pasiruošimas ir aktyvumas 

diskutuojant. 

4. Suvokti ir toleruoti 

skirtingus požiūrius į 

vertybes, konstruktyviai 

bendrauti ir bendradarbiauti 

sprendžiant įvairias ugdymo 

bei organizacijos kultūros 

problemas, daryti įtakas ir 

poveikius kryptingai 

pozityviai kaitai, skatinti 

kituose ir savyje 

entreprenerystės, pagrįsto 

lyderiavimo bei 

tarpkryptinio  mokslinio 

bendradarbiavimo raiškas. 

1. Konstruktyviai 

bendrauja ir 

bendradarbiauja 

sprendžiant organizacijos 

kultūros problemas. 

Paskaitos: 3, 6, 7; 

komandinės užduotys. 

Pratybos 1, 2, 3, 4.  

Egzamino metu tikrinamos 

studento žinios; į pateiktus 

klausimus atsakoma raštu.  

 

Komandinio darbo metu 

vertinama  aktyvumas 

dirbant komandoje ir 

rezultatų analizė 

 

Pratybose vertinama atliktų 

testais rezultatų analizė 

atskleidžianti magistrantui 

būdingą vadovavimo stilių, 

poreikius kuriuos jis 

tenkina darbe, lyderio 

poreikius ir mokėjimą 

spręsti konfliktus. 



2. Išreiškia 

antrepreneriškumą ir 

pagrįstą lyderiavimą. 

Paskaitos: 2, 6 ir 

komandinio darbo 1 – 4 

užduotys. 

Seminaras: 3. Pratybos: 

3. 

Egzamino metu tikrinamos 

studento žinios; į pateiktus 

klausimus atsakoma raštu.  

Seminarai, pratybos ir 

komandinės užduotys 

leidžia praktiškai patikrinti 

lyderystės ir 

entrepreneriškumo 

ypatybes; vertinamas 

bandymas tai daryti 

aktyviai. 

5. Argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, pristatyti savo 

idėjas, dalyvauti debatuose, 

kritiškai vertinti savo 

sprendimus. 

3. Argumentuotai ir 

sklandžiai reiškia mintis 

žodžiu, raštu, kritiškai 

vertina savo sprendimus. 

Komandinės užduotys. 

Pratybos, seminarai. 

Komandinių užduočių metu 

paskaitose vertinamas 

aktyvumas dirbant 

komandoje ir rezultatų 

analizė.  

Pratybų metu vertinama 

testais atliktų rezultatų 

analizė.  

Seminarų metu vertinamas 

pasiruošimas ir aktyvumas 

diskutuojant. 

6. Gebėti dirbti savarankiškai, 

atsakingai, nuolat siekti žinių 

ir mokytis visą gyvenimą. 

1. Geba dirbti savarankiškai 

ir atsakingai. 

Komandinės užduotys. 

Pratybos, seminarai. 

7. Gebėti prisiimti 

atsakomybę už įvairius 

sprendimus, numatyti 

veiklos perspektyvą ir kurti 

strategijas jai realizuoti, 

formuoti adekvačią 

ugdomąją aplinką.  

2. Geba numatyti veiklos 

perspektyvą ir kurti 

strategijas jai realizuoti. 

3. Geba tobulinti asmenybės 

savybes nuolat reflektuojant 

savo profesinės veiklos 

rezultatus. 

 

 

 

Pozityvi pasaulėžiūra ir 

asmeninė atsakomybė už 

atliekamą darbą. 

Paskaitos: 6-8.  

 

 

Pratybos: 5, 6. 

Egzamino metu tikrinamos 

studento žinios; į pateiktus 

klausimus atsakoma raštu. 

Pratybų metu vertinama 

testais atliktų rezultatų 

analizė. 

8. Gebėti kritiškai 

reflektuoti ir vertinti savo 

asmeninę patirtį, elgtis 

adekvačiai 

bendražmogiškoms 

vertybinėms nuostatoms, 

tobulinti savo asmenybės 

savybes nuolat reflektuojant 

savo profesinės veiklos 

rezultatus, ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį 

bendravimo lygį. 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Cardelle, F. (2004). Iš tamsos į šviesą. Gebėjimas vadovauti ir kurti savo likimą. – Vilnius: 

Vaga. 

2. Chmiel, W. (2000). Darbo ir organizacinė psichologija. – Kaunas: PI 

3. Cibulskis,G., Židžiūnaitė, V. (2012). Lyderystės vystymosi mokykloje modelis. – ŠAC. 

4. Enkelman, N.,B. (2010). Charizma. Vilnius: ILGARVE. 

5. Goleman, D., Boytzis, R., Mckee, A. (2007) Lyderystė. Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį 

intelektą. Vilnius: Smaltija. 

6. Kasiulis, J., Barvydienė, V. Vadovavimo psichologija. Kaunas, 2003. 

7. Palujanskienė, A. Lyderystė ir vadovavimo psichologija. Kaunas – Akademija, 2013. 
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