
Kauno lopšelio -darželio “Vaikystė” mokytojų motyvacijos stiliaus tyrimas 

Tyrimas atliktas pagal nacionalinio Lyderių laikas 3 projekto Kauno miesto kūrybinės komandos 

pokyčio projekto „Stiprus ir darbu patenkintas mokytojas“ sukurtą įrankį “Įrankiai mokytojų 

motyvacijai auginti” (2018). Projekto autoriai, kurdami įrankį mokytojų motyvacijai skatinti, 

adaptavo Marcia L. Conner sukurtą klausimyną motyvacijos stiliui nustatyti.  

 

Tyrimo tikslas – įsivertinti mokytojų motyvacijos stilių. Pateikti klausimai neturėjo nei 

teisingų, nei neteisingų atsakymų. Atsakymai padėjo sužinoti, kaip pasireiškia įstaigos mokytojų 

motyvacija: 

 

 į tikslą (rezultatą) orientuotas motyvacijos stilius (A variantas); 

 į nuolatinį profesinį tobulėjimą ir mokymąsi orientuotas motyvacijos stilius (B 

variantas); 

 į tarpusavio santykius orientuotas motyvacijos stilius (C variantas). 

 

 

 
 

 

Motyvacijos stilius, gavęs didžiausią balų sumą, yra pirminis mokytojo motyvacijos stilius. 

Tyrimas leidžia padaryti išvadą, kad: 

 

 daugumos (48 proc.) lopšelio-darželio mokytojų pirminis motyvacijos stilius yra C – 

orientuotas į tarpusavio santykius, kai dirbdami pedagogai kur kas labiau vertina gerus 

santykius su kolegomis, pavestus darbus mėgsta atlikti bendradarbiaudami su kitais, 

lengvai perima jų patirtį. Teigiama, kad jiems gali nepatikti darbai, kuriuos reikia atlikti 

individualiai, negaunant grįžtamojo ryšio iš kolegų; 
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 31 proc. mokytojų pirminis motyvacijos stilius yra A – orientuotas į tikslą (konkretų 

rezultatą), kai mėgstama tiksliai ir laiku atlikti jiems pavestus darbus bei užduotis. Ypač 

mokytojai rinktųsi tuos darbus, kurių galutinis rezultatas yra aiškiai įvardinamas, 

suprantamas ir aiškus; 

 

 mažiausios dalies mokytojų (21 proc.) pirminis motyvacijos stilius yra B – orientuotas į 

nuolatinį profesinį tobulėjimą ir mokymąsi. Mokytojus motyvuoja ir skatina veikti 

naujos veiklos galimybės, ugdymo inovacijų išbandymai, atradimai, naujų žinių ir darbo 

formų ieškojimai. 

 

Mokytojų motyvacijos stiliaus tyrimo rezultatai atskleidžia, kas motyvuoja mokytojus, verčia 

juos veikti ir siekti aukštesnių rezultatų. Tyrimo rezultatai padės tobulinti motyvacijos sistemą, 

įvertinus  veiksnius, kurie sąlygoja mokytojų motyvaciją, atsižvelgti dėl atsakomybių ir užduočių 

skyrimo, komandinio darbo organizavimo. 
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