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Pratarmė

Šiandieninėje	visuomenėje,	patiriančioje	globalizacijos	procesų	pasek
mes,	vaikų	ir	jaunimo	problemos	tampa	vis	sudėtingesnės,	todėl	joms	spręsti	nebeužten
ka	vieno	profesionalo	kompetencijos	ir	pastangų.	Vadinasi,	mokiniams	teikiama	pagalba	
turi	būti	kompleksinė,	vienijanti	visos	mokyklos	bendruomenės,	įvairių	specialistų	bei	
socialinių	partnerių	pastangas,	sutelktas	 į	bendros	pagalbos	strategijos	 įgyvendinimą.	
Būtina,	kad	kiekviena	ugdymo	institucija	surastų	priemonių	ir	būdų	organizacijos	narių	
energijai	mobilizuoti	 ir	kompetencijas	mokymo	 ir	mokymosi	 sąlygom,	 leidžiančiom	
įgyti	žinių	ir	gebėjimų	spręsti	problemas	bei	priimti	sprendimus,	užtikrinti.	

Siekiant	 užtikrinti	 efektyvios	 ir	 kompleksinės	 pagalbos	 mokiniams	 teikimą,	 nuo	
2004	m.	mokyklose	sudaromos	prevencinės	darbo	grupės,	o	savivaldybėse	–	prevencinio	
darbo	koordinavimo	grupės.	Šių	grupių	paskirtis	–	vykdant	teisės	pažeidimų,	alkoho
lio,	tabako,	narkotinių	ir	psichotropinių	medžiagų	vartojimo,	smurto,	prekybos	žmo
nėmis,	nusikalstamumo,	ŽIV/AIDS	prevencijos	klausimus	bei	organizuojant	pagalbos	
mokiniui,	mokytojui	ir	tėvams	(globėjams,	rūpintojams)	teikimą,	spręsti	prevencinio	
darbo	problemas	mokykloje	(Žin.,	2004,	Nr.	184–6824	).	Tačiau	mokslinėje	literatūroje	
ir	socialinę	pedagoginę	pagalbą	reglamentuojančiuose	norminiuose	dokumentuose	nėra	
apibrėžti	prevencinio	darbo	grupės	veiklos,	tenkinant	mokinių	socialinės	pedagoginės	
pagalbos	poreikius,	konstravimo	bei	funkcionavimo	ypatumai.	

Mokomosios	knygos	tikslas	–	aptarti	prevencinio	darbo	grupių	mokyklose	konstra
vimo	galimybes	bei	identifikuoti	jų	veiklos	charakteristikas.	Knygos	idėja	gimė	vedant	
praktinius	kvalifikacijos	tobulinimo	seminarus	Utenos	ir	Anykščių	socialiniams	peda
gogams	apie	prevencinių	darbo	grupių	mokyklose	veiklos	modeliavimą.	Tikimės,	kad	
ši	knyga	bus	naudinga	visų	ugdymo	institucijų	specialistams,	mokytojams,	mokyklos	
administracijai.	

Leidinį	 sudaro	 trys	 dalys.	 Pirmoji	 knygos	 dalis	 skirta	 prevencinio	 darbo	 grupių	
sampratos	 analizei.	 Šioje	dalyje	 apibrėžiamos	prevencijos	 ir	 grupių	 sampratos,	patei
kiami	prevencinių	grupių	 	 lygiai.	Antroji	knygos	dalis	apibūdina	prevencinių	grupių,	
kaip	atviros	sistemos,	veiklos	charakteristikas.	Analizuojami	prevencinio	darbo	grupės	
tikslai,	sudėtis,	formavimas	ir	funkcionavimas,	veiklos	efektyvumas.	Trečiojoje	dalyje	
skaitytojams	pristatomi	prevencinio	darbo	grupių	formavimo	etapai.	Aptariant	kiekvie
ną	grupės	formavimo	etapą,	pateikiama	trumpa	teorinė	medžiaga,	kuri	yra	iliustruojama	
praktinių	veiklų	pavyzdžiais,	padedančiais	geriau	suvokti	prevencinių	grupių	formavi
mo	ypatumus.	

Knygos	 autorės	 viliasi,	 kad	 leidinys	 taps	 prevencinės	 veiklos	 ugdymo	 institucijo
se	organizavimo	pagalbininku,	padės	efektyviau	organizuoti	prevencinio	darbo	grupių	
veiklą,	o	pradedantiems	specialistams	pasitarnaus	kaip	praktinis	vadovas	konstruojant	
prevencinio	darbo	grupes.	

Nuoširdžiai	dėkojame	Švietimo	ir	mokslo	ministerijai,	parėmusiai	šio	kūrinio	leidimą.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Autorės





•	 Kas	yra	prevencija?

•	 Kokie	prevencijos	lygmenys?

•	 Kaip	apibūdinama	grupė?
	
•	 Kokia	grupių	klasifikacija?

•	 Kas	yra	prevencinio	darbo	grupė?

•	 Kokie	mokyklų	prevencinio	darbo	grupių	
	 veiklos	lygmenys?

•	 Kokios	mokyklų	prevencinio	darbo	grupių	funkcijos?

I	
PREVENCINIO	DARBO	GRUPIŲ	
VEIKLOS	YPATUMAI:		
TEORINIS	ASPEKTAS



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje�

1.1. Prevencinio darbo grupės samprata

Prevencinio	darbo	grupės	sąvoka	sudėtinė,	sudaryta	iš	sąvokų	„preven
cinis	darbas“	ir	„grupė“.	Vadinasi,	apibrėžiant	prevencinio	darbo	grupės	sampratą,	būti
na	išanalizuoti	šias	dvi	sąvokas	atskirai.

Prevencijos samprata.	Sąvoka	prevencija	(lot.	praevenire	–	„pralenkti“)	„Tarptauti
nių	žodžių	žodyne“	apibrėžiama	kaip	išankstinis	kelio	užkirtimas,	užbėgimas	už	akių,	
ypač	teisės	normų	pažeidimui	(Tarptautinių	žodžių	žodynas,	1985,	p.	398).	Pedagogi
koje	ši	sąvoka	apibūdinama	kaip	įvairių	auklėjimo	metodų,	kuriais	siekiama	užbėgti	už	
akių	 įvykiams,	 prieštaraujantiems	moralės	 ir	 teisės	normoms,	 visuma	 (Jovaiša,	 2007,	
p.	231).	Psichologijoje	prevencija	suprantama	kaip	galimo	trikdžio	atpažinimas	ir	pa
šalinimas	profilaktiškai	kovojant,	užkertant	kelią	ir	stiprinant	atsparumą	neigiamiems	
veiksniams	 (Psichologijos	 atlasas,	 2002,	p.	 403).	Apibendrinant	mokslininkų	pateik
tas	prevencijos	sampratas	(1	lentelė),	prevenciją	galima	apibrėžti	kaip	tikslingą	visumą	
priemonių,	 skirtų	 apriboti,	 neutralizuoti	 ar	 šalinti	 aplinkybes,	 skatinančias	negatyvią	
individo	socializaciją.	

1 lentelė
Prevencija – priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams (Kvieskienė, Mockevičienė, 
2002).
Prevencija – sukūrimas ir stiprinimas tų visuomenės elementų ar struktūrų, kurios skatina vaikų, kaip individų, galin-
čių laisvai galvoti ir moraliai veikti, ugdymą (Kurienė, 1999).
Prevencija – socialinės kompetencijos didinimas, tam tikrų žinių bei įgūdžių suteikimas, kad individas sugebėtų iš-
vengti sudėtingų situacijų, būtų atsparus gyvenimo sunkumams (Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai patarimai 
pedagogams. Prevencinės veiklos aspektai, 2003).
Prevencija – įvairūs auklėjimo metodai, kuriais siekiama užbėgti už akių įvykiams, nesuderinamiems su morale ir 
teisės normomis (Kučinskas, Kučinskienė, 2000).

Prevencija	gali	būti	suprantama	siaurąja	ir	plačiąja	prasme.	Plačiąja	prasme	preven
cija	–	visa	 tai,	kas	padeda	užtikrinti	pozityvią	 asmens	socializaciją.	Siaurąja	prasme	
prevencija	suprantama	kaip	specialios	priemonių	sistemos,	padedančios	išsiaiškinti	ir	
šalinti	negatyvius	asmens	socializacijos	veiksnius,	sukūrimas	ar	poveikis	asmenims,	
susiduriantiems	su	socializacijos	problemomis.

Prevencijoje	išskiriami	prevencijos subjektai	–	asmenys,	vykdantys	šią	veiklą,	ir	pre-
vencijos objektai	–	į	ką	nukreipta	ši	veikla.	Prevencinė	veikla	pasireiškia	per	poveikio	
objektams	būdus,	metodus,	vadinamąsias	prevencijos	priemones.	Vadinasi, prevencinį 
darbą galima apibrėžti kaip prevencijos subjektų priemonių, nukreiptų į objektus, naudo-
jimą.

Mokslinėje	literatūroje	yra	daugybė	prevencijos	sistemos	konstravimo	būdų:	pagal	
prevencijos	priemonių	lygį	(paskirtį),	tikslinę	grupę,	prevencijos	apimtį	(trukmę),	pre
vencijos	priemonių	taikymo	laiką.	

Pagal	 poveikio	 objektą	 prevencijos	 priemones	 galima	 suskirstyti	 į	 tokias	 grupes:	
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bendro	poveikio	ir	individualaus	poveikio	priemonės.	Bendro poveikio priemonių tiks-
las	–	 išsiaiškinti	 ir	pašalinti	auklėjimo	trūkumus	tam	tikruose	kolektyvuose	ar	 jų	su
sivienijimuose,	tam	tikroje	teritorijoje,	tam	tikruose	kontingentuose.	Kuriant	bendro	
poveikio	priemones,	remiamasi	individualaus	poveikio	priemonių	taikymo	praktika,	re
giono	socialinių	procesų	bei	tendencijų	analize	ir	pan.	Individualaus poveikio priemonės	
taikomos	konkrečiam	asmeniui,	jų	grupei	ar	konkrečiai	aplinkai.	Taigi	jos	visada	jungia	
tris	 aspektus:	 poveikį	 asmeniui,	 jo	 auklėjimo	 sąlygoms,	 neigiamos	 įtakos	 šaltiniams.	
Tarp	bendro	ir	individualaus	poveikio	priemonių	yra	glaudus	(tiesioginis	ir	grįžtamasis)	
ryšys.	Bendro	poveikio	priemonės	sudaro	pagrindą,	kuriuo	remiantis	galima	užkirsti	
kelią	konkretiems	nusikaltimams,	o	 individualaus	poveikio	priemonės	didina	bendro	
poveikio	priemonių	veiksmingumą	(Leliūgienė,	2002).

Pagal	lygį	išskiriamos:	ankstyvoji,	arba	pirminė,	prevencija;	tiesioginė,	arba	antrinė,	
prevencija	ir	intervencija,	arba	tretinė	prevencija.	

Pirminė prevencija	–	priemonių,	kuriomis	siekiama	išvengti,	užkirsti	kelią	negaty
viam	reiškiniui/ligai,	šalinti	jo	priežastis	ir	rizikos	veiksnius,	visuma.	

Antrinė prevencija	(pagalbos	prevencija)	–	specializuotos	programos	ir	strategijos,	
padedančios	rizikos	grupės	asmenims.	

Tretinė prevencija	–	pagalba,	leidžianti	greičiau	įveikti	esamus	sunkumus,	jų	sukel
tus	psichologinius	padarinius,	tų	problemų	pasikartojimo	prevencija	(Kvieskienė,	2002;	
Prekyba	moterimis	 ir	 vaikais:	metodiniai	patarimai	pedagogams.	Prevencinės	veiklos	
aspektai,	2003).

Pagal	prevencijos	strategiją	išskiriamos	trumpalaikė	ir	ilgalaikė	prevencijos.	Trumpa-
laikė prevencija	pabrėžia	tiesioginį,	betarpišką	poveikį	reiškiniui,	siekiant	apčiuopiamų	
prevencijos	rezultatų	iš	karto,	per	kuo	trumpesnį	laiką.	Ilgalaikė prevencija	–	kai	pre
vencinės	veiklos	rezultatai	projektuojami	daugiau	į	ateitį.	Ilgalaikių	prevencinių	prie
monių	 tikslas	 –	 šalinti	 gilumines	 reiškinio	 priežastis.	 Trumpalaikio	 požiūrio	 stiprio
ji	dalis	–	apčiuopiami	 rezultatai	bei	galimybė	staigiai	 reaguoti	 į	 susiklosčiusią	padėtį,	
problemos	paaštrėjimą.	 Ilgalaikės	 strategijos	 stiprybė	–	 sugebėjimas	veikti	 gilumines	
reiškinio	priežastis.	Abi	strategijos	gali	būti	ypač	naudingos	ir	efektyvios	jas	derinant,	
atsižvelgiant	į	prevencijai	keliamus	tikslus.

Remiantis	G.	Minkovskio	ir	A.	Šliapočnikovo	pateiktu	nusikalstamumo	prevenci
jos	priemonių	klasifikavimu	(cit.	Čepas,	1982,	p.132),	prevencijos	priemonių	sistemą	
galima	apibūdinti	pagal	jų	taikymo	lygį.	Išskiriamos	šios	pagrindinės	prevencijos	prie
monių	grupės:

1.	 Priemonės,	kuriamos	ir	įgyvendinamos	visos	valstybės	ir	visuomenės	mastu.
2.	 Priemonės,	kuriamos	ir	įgyvendinamos	tam	tikrose	visuomenės	gyvenimo	sri

tyse.
3.	 Priemonės,	kuriamos	ir	įgyvendinamos	mikrosocialinėse	grupėse.
4.	 Priemonės,	kuriamos	ir	įgyvendinamos	tam	tikrų	žmonių	atžvilgiu.
Grupės samprata. Mokslinėje	literatūroje	nėra	tvirtai	nusistovėjusio	grupės	apibrė

žimo,	nes	grupės	terminu	įvardijami	gana	įvairūs	žmonių	susibūrimai	(Savanavičienė,	
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Šilingienė,	2005).	Bendriausias	grupės	apibūdinimas	pateikiamas	„Dabartinės	 lietuvių	
kalbos	žodyne“:	grupė	–	 tai	 visuma	asmenų,	kuriuos	 jungia	bendri	 interesai,	 reikalai	
ir	kt.	(Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas,	2000,	p.187).	„Psichologijos	žodyne“	(Psi
chologijos	žodynas,	1993,	p.	98)	grupė	apibrėžiama	kaip	bendrija	žmonių,	kuriuos	jun
gia	koks	nors	bendras	požymis	(bendra	veikla,	tarpusavio	santykiai,	bendri	 interesai,	
priklausymas	tai	pačiai	organizacijai).	Grupės	sąvokų	įvairovę	 lemia	tai,	kad	skirtingi	
autoriai	jas	apibūdina	pagal	skirtingus	požymius.	Vieni	mokslininkai	grupę	apibūdina	
akcentuodami	santykių	ir	tarpusavio	sąveikos	požymį:	grupė	–	tai	„du	ar	daugiau	asme
nų,	kurie	sąveikauja	tarpusavyje,	kiekvienas	narys	daro	įtaką	kitiems	ir,	atvirkščiai,	yra	
veikiamas	kitų“	(Shaw,	1976,	p.	25;	Taylor,	1998,	p.	402);	„tarpusavyje	kontaktuojančių,	
vienas	į	kitą	reaguojančių	ir	esminiais	klausimais	sutinkančių	individų	suma“	(Olmsten,	
cit.	Savanavičienė,	Šilingienė,	2005,	p.	17);	„žmonių,	kuriuos	vieną	su	kitu	jungia	bendri	
interesai	ar	tarpusavio	priklausomumas,	visuma“	(Leonavičius,	1993,	p.	68).	Kiti	tyrėjai	
grupę	apibūdina	kaip	žmonių	rinkinį,	kuriam	būdingas	bendras	tikslas	ir	sugebėjimas	
vieningai	veikti	(Mullins,	1993).	C.	E.	Larson	pabrėžia	grupės	narių	koordinavimo	svar
bą	 iškeltam	 tikslui	 pasiekti	 (cit.	 Bregzis,	 2004,	 p.	 3).	Taigi	 esminiu	 grupės	 požymiu	
laikomas	bendro	tikslo	turėjimas.	

Tyrėjų	 nuomone,	 grupė	 nuo	 paprasto	 žmonių	 sambūrio	 skiriasi	 šiomis	 charakte
ristikomis:	1)	vystosi	bent	jau	rudimentinė	grupės	struktūra;	2)	kiekvienas	grupės	na
rys	 suvokia	 savo	narystę	 grupėje;	 3)	 grupė	 turi	 bendrų	 idėjų	 ir	 tikslų	 (Taylor,	 1996,	
<https://www.proquest.umi.com>	 [žiūrėta	 2006–01–12]).	 Vadinasi,	 grupė	 plačiąja	
prasme	apibrėžiama	kaip	tam	tikras	žmonių,	kuriuos	jungia	bendras	požymis,	sambūris.	
A.	Savanavičienė,	B.Šilingienė	išskiria	tris	esminius	grupės	požymius:	tiesioginį	kontak
tą	tarp	grupės	narių;	bendradarbiavimo	trukmę	ir	pastovumą	(nekintamumą);	grupės	
autonomiškumą	ir	identifikaciją	(Savanavičienė,	Šilingienė,	2005).

Mokslinėje	 literatūroje	grupės	 skirtingų	mokslininkų	klasifikuojamos	 labai	 įvai
riai.	A.	Suslavičius	 išskiria	pirmines grupes,	kurioms	priskiria	visą	žmogaus	mikroa
plinką.	Pirminė	grupė	apibrėžia	nedidelius	žmonių	junginius,	pagrįstus	prigimtiniais,	
emociniais,	draugiškais	ryšiais.	Jų	nariai	susiję	kasdienės	sąveikos	ryšiais,	pavyzdžiui,	
šeima.	Vėliau	 individas	patenka	 į	platesnį	grupių	 ratą	–	antrines grupes	–	pradedant	
gyvenamosios	vietovės	bendruomene	ir	baigiant	regionu	ar	valstybe.	Tai	apibrėžiama	
kaip	makroaplinka	(Suslavičius	1998,	p.	112).	Antrinei	grupei	priskiriami	asmenys,	
reguliariai	susitinkantys,	susiję	tarpasmeniniais	tarpusavio	santykiais,	bet	nesusiję	in
tymiais	ryšiais	ir	paprastai	susitinkantys	dėl	tam	tikrų	praktinių	tikslų	(Kuper,	Kuper,	
2000,	p.	103).	Pagrindinis	antrinės	grupės	tipas	yra	organizacija,	kuri	nuo	kitų	soci
alinių	 grupių	 skiriasi	 sąmoningumu,	 nuspėjamumu	 ir	 kryptingumu	 (Guščinskienė,	
2000,	p.	23).

Pagal	susidarymo	pobūdį	grupės	skirstomos	į	natūralias	ir	specialias.	Natūralios	gru
pės	–	tai	grupės,	kurioms	asmenys	neišvengiamai	priklauso	 ir	kurias	 lemia	gyvenimo	
aplinkybės,	pvz.,	šeima,	klasės	draugai,	bendradarbių	grupės.	Specialiosios	grupės	–	tai	
grupės,	sudaromos	tam	tikram	tikslui	pasiekti,	 jį	 įgyvendinus,	grupė	 išyra	(Savanavi
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čienė,	 Šilingienė,	 2005,	 p.	 20–21).	Viena	 iš	 tokių	 grupių	pavyzdžių	yra	darbo	grupė,	
suburta	tam	tikrai	problemai	išspręsti,	projektui	įgyvendinti	ar	pan.

Pagal	 santykių	 tarp	 grupės	narių	pobūdį	 išskiriamos	 formalios	 ir	neformalios	 gru
pės,	kurios	literatūroje	apibūdinamos	kaip	oficialios	ir	neoficialios	grupės	(Jacikevičius,	
1995).	Formalios	grupės	–	tai	yra	specialiai,	laikantis	tam	tikrų	taisyklių,	kieno	nors	su
daromos	grupės	pagal	etatų	sąrašą,	taisykles,	organizacijos	nuostatus	ir	pan.	Moksleivių	
klasė	–	formalios	grupės	pavyzdys.	Formalių	grupių	organizacijos	taisyklėse	dažniausiai	
numatomi	ir	atskirų	grupės	narių	oficialūs	vaidmenys,	kuriuos	jie	turės	atlikti,	ir	tam	
tikri	dalykiniai	santykiai	tarp	grupės	narių.	Panašiai	formalios	grupės	apibrėžiamos	ir	
vadybos	srityje	(Heller,	2000).	Neformalios	grupės	–	tai	grupės,	susiformavusios	skati
namos	tam	tikrų	aplinkybių,	specialių	poreikių	formalioje	grupėje	arba	už	jos	ribų.	Jos	
dar	vadinamos	mažosiomis	grupėmis.	Tokios	grupės	 susidaro	pačios,	nieks	 formaliai	
jų	nekuria,	nėra	 jokių	oficialių	narių	santykius	reguliuojančių	taisyklių.	Tokių	grupių	
pagrindas	–	vertybių,	gyvenimo	būdo,	tikslų	panašumas.	Pasak	A.Suslavičiaus,	formali	
grupė	(jis	ją	apibūdina	kaip	oficialią),	vykdydama	visuomenei	reikšmingus	viešus	už
davinius,	negali	patenkinti	kai	kurių	visų	savo	narių	poreikių,	pavyzdžiui,	bendravimo,	
emocinio	 artumo.	Ne	 toks	yra	oficialios	 grupės	 tikslas.	Todėl	 ir	 kuriasi	 neformalios	
(neoficialios),	arba	mažosios,	grupės	(Suslavičius,	1998).	Pasak	A.	Jacikevičiaus	(1995),	
neformalios	 grupės	 susidaro	 specialiai	 neorganizuojant,	 psichologinės	 motyvacijos	
pagrindu.	Priežasčių	susidaryti	 tokioms	grupėms	tiek	pat	daug,	kiek	daug	yra	 įvairių	
tarpasmeninių	santykių.	Pavyzdžiui,	neformalios	grupės	formuojasi	tarpusavio	simpa
tijos,	pažiūrų	panašumo	pagrindu	dėl	to,	kad	pripažįstamas	ne	pagal	instrukcijas,	bet	iš	
vidinio	įsitikinimo	kitų	asmenų	autoritetas	arba	kompetencija	kurioje	nors	srityje.	Taip	
pat,	jei	esama	giminystės	ryšių,	interesų	bendrumo,	teritorinio	artimumo	(draugai	kilę	
iš	vieno	miesto,	kaimo	ir	pan.).	Neformalios	grupės	gali	atsirasti	ir	visiškai	savaime,	be	
jokio	ryšio	su	formaliomis	grupėmis.	Pavyzdžiui,	kai	kieme	žaidžiantys	vaikai	ilgainiui	
pasiskirsto	vaidmenimis	–	vienas	 lyderis,	antras	 jo	varžovas,	 trečias	sekėjas,	ketvirtas	
stengiasi	sudominti	kokiais	nors	pokštais	ir	pan.	Šiuos	vaidmenis	galėtume	grupėje	api
būdinti	kaip	atsiradusius	vaidmenis.	

Dažniausiai	neformalios	grupės	susidaro	formalių	grupių	viduje	kaip	antroji	struktū
ra.	Formaliose	grupėse,	be	oficialių	taisyklių,	taisyklėmis	reglamentuotų	santykių,	grei
tai	susiklosto	sudėtingas	neformalių	santykių	tinklas.	Gali	atsirasti	simpatijos,	pagarbos,	
draugystės	ir	kt.	panašūs	santykiai	tarp	formalių	grupės	narių,	nors	jų	niekas	specialiai	
neprogramavo.	Atsiranda	ir	atstūmimo,	antipatijos,	niekinimo,	priešiškumo	santykiai.

Grupinio darbo pranašumai.	 Daugelis	 autorių	 sutinka,	 kad	 grupinis	 darbas	 yra	
efektyvesnis:	 grupės	 sudaromos	 tam	 tikroms	užduotims	atlikti,	 jos	 atlieka	 tas	 funk
cijas,	 kurių	 negali	 atlikti	 pavieniai	 žmonės	 ar	 kurių	 negalima	 skirstyti	 į	 smulkesnes,	
individualias	 užduotis;	 grupė	 atlieka	 ryšio,	 koordinacijos	 funkciją	 tarp	 organizacijos	
padalinių,	kurių	veikla	nėra	glaudžiai	 susijusi.	Grupė	organizacijoje	atlieka	 socialines	
bei	psichologines	funkcijas.	Darbas	grupėje	sudaro	sąlygas	jos	nariams	įgyvendinti	savo	
visuomeninius	ir	psichologinius	poreikius:
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•	 tenkina	savo	narių	priėmimo	poreikius;
•	 padeda	savo	nariams	išlaikyti	savigarbos	jausmą,	nes	pats	darbas,	jo	rezultatai	gali	būti	

žmogaus	vertinimo	kriterijai	bei	saviraiškos	priemonė;
•	 mažina	nesaugumo,	nerimo,	bejėgiškumo	jausmus;
•	 padeda	savo	nariams	spręsti	problemas	bei	sėkmingai	bendrauti;
•	 padeda	pažinti	 gyvenimo	 tikrovę,	 nes	 žmogus	 grupėje	 susiduria	 su	požiūrių,	 nuo

monių,	vertybių,	normų	bei	interesų	įvairove,	tai	yra	ji	remia	ir	stiprina	elgesį,	kurio	
tikimasi.

S.	P.	Robbins	teigimu,	grupinės	veiklos	dėka	yra	sukaupiama	išsamesnė	informacija	
ir	žinios	analizuojamu	aspektu,	vyrauja	požiūrių	įvairovė,	todėl	galima	išnagrinėti	dau
giau	siūlymų	ir	alternatyvų.	Grupė	geriau	sugeba	priimti	teisingus	arba	atmesti	netei
singus	sprendimus	ir	pasiūlymus	negu	atskiri	žmonės.	Pagrindinės	priežastys,	dėl	kurių	
grupinis	sprendimų	priėmimas	yra	geresnis	už	individualų,	yra:	1)	galimybė	pasikeisti	
informacija	ir	ją	geriau	panaudoti;	2)	didesnė	motyvacija	aukštos	kokybės	sprendimams	
priimti;	3)	galimybė	kurti	naują	informaciją,	reikalingą	sprendimams	priimti;	4)	dides
nis	grupinės	informacijos	patikimumas	(Robbins,	2003).

Prevencinio darbo grupės samprata.	 Siekiant	 užtikrinti	 prevencijos	 vykdymo	
efektyvumą,	 būtina	 šioje	 veikloje	 taikyti	 įvairių	 sričių	 specialistų	 žinias,	 gebėjimus	
ir	 įgūdžius.	Tokiu	 atveju	prevencinė	 veikla	 atitiks	 sėkmingų	prevencinių	programų	
principus	–	tęstinumą,	kryptingumą,	prieinamumą,	veiksmingumą	ir	duos	laukiamų	
rezultatų	(Vaikų	socializacijos	programų	rėmimo	konkurso	tvarkos	aprašas,	2007).	

Remiantis	prevencijos	apibūdinimais	ir	grupės	sampratos	analize,	mokyklų	preven
cinę	darbo	grupę	galima	 apibrėžti	 kaip	 tam	 tikrų	 asmenų	 specialiai	 suburtą	 formalią	
grupę,	kurios	veiklos	tikslas	–	spręsti	prevencinio	darbo	klausimus,	susijusius	su	asmens	
sveikatos,	socialine,	pedagogine	ar	psichologine	pagalba	mokykloje	(2	lentelėje	apibrė
žiamos	psichologinės,	socialinės	pedagoginės,	specialiosios	pedagoginės	ir	specialiosios	
pagalbos,	sveikatos	priežiūros	ir	pagalbos	mokyklai	bei	mokytojui	paskirtys).	

2 lentelė
Psichologinės pagalbos paskirtis – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant vaikui, įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą 
mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją 
palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines 
galias ir joje adaptuotis.
Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių asmens ugdymosi 
veiksmingumą.
Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą.
Pagalbos mokyklai ir mokytojui paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią 
mokyklos plėtrą bei mokytojo profesinį tobulėjimą, ir teikti reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagal-
bą (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Žin., 1991, Nr. 23–593, Žin., 2003 Nr. 63–2853).
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Remiantis	prevencinio	darbo	grupių	mokyklose	ir	prevencinio	darbo	grupių	savivaldy
bėse	 sudarymo	bei	 jų	 krypčių	 aprašu	 (Žin.,	 2004,	Nr.	 184–6824	 )	 bei	 prevencinio	darbo	
samprata,	galima	išskirti	prevencijos	subjektus	ir	objektus.	Subjektai	–	mokyklos	vadovas	ar	
vadovo	pavaduotojas	ugdymui,	mokytojai,	klasių	auklėtojai,	specialistai	(socialinis	pedago
gas,	visuomenės	sveikatos	priežiūros	specialistas,	psichologas,	specialusis	pedagogas	ir	kt.).	
Taip	pat	į	šią	darbo	grupę	gali	būti	įtraukti	ir	mokiniai,	mokinių	tėvai	(globėjai,	rūpintojai),	
atstovai	iš	mokyklos	savivaldos	institucijų	ir	kiti	asmenys	ar	socialinėse	institucijose	dirban
tys	specialistai	(1	pav.).

Mokyklų	prevencinio	darbo	grupių	veikla	priskiriama	ankstyvajai	prevencijai,	 t.y.	 įvai
riomis	tiesioginėmis	ir	netiesioginėmis	prevencijos	priemonėmis	siekiama	šalinti	arba	neu
tralizuoti	rizikos	veiksnių	priežastis	ir	sąlygas,	reiškinius,	neigiamai	veikiančius	asmenybės	
formavimąsi;	nutraukti	neigiamą	asmenybės	formavimąsi	ir	ją	koreguoti.

Prevencijos	objektams	priskiriami	–	mokiniai,	mokytojai,	tėvai	(2	pav.)

1 pav. Prevencijos subjektai

Mokyklos vadovas ar vadovo  
pavaduotojas ugdymui

Specialistai (soc. pedagogas, 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas, psichologas, specia-

lusis pedagogas ir t.t.)

MokytojaiKlasių auklėtojai Prevencijos 
subjektai

2 pav. Prevencijos objektai

Prevencijos objektai TėvaiMokiniai

Mokytojai
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1.2. Mokyklų prevencinio darbo grupių  
veiklos lygmenys

Remiantis	grupės	sudėties	nuostatomis	(Hackman,	Lawer,	1971;	Mullins,	
1999,	Lawson,	1998,	1997;	Briar–Lawson,	1997),	mokyklos,	kaip	organizacijos,	 specifine	
sandara	ir	funkcijomis,	galima	išskirti	dviejų	lygmenų	grupes	–	institucinę,	kurioje	dalyvauja	
tik	institucijos	darbuotojai,	ir	tarpinstitucinę,	kurioje	kartu	su	institucijos	darbuotojais	daly
vauja	kitų	socialinių	institucijų	atstovai.	

Galima	 institucinio	 lygmens	PDG	sudėtis:	socialinis	pedagogas,	klasių	auklėtojai,	psi
chologas,	 specialusis	pedagogas	 (jei	 yra),	 logopedas	 (jei	 yra),	 visuomenės	 sveikatos	prie
žiūros	specialistas,	administracijos	atstovas.	Pagal	poreikį	į	mokyklos	PDG	galima	įtraukti	
mokinius,	mokinių	tėvus.	

Tarpinstitucinio	 lygmens	 PDG	 papildo	 institucinio	 lygmens	 grupę	 vienu	 ar	 keliais	
šių	 institucijų	nariais:	seniūnijos	socialiniu	darbuotoju,	Vaiko	teisių	apsaugos	tarnybos	
(toliau	–	VTAT)	atstovu,	nepilnamečių	reikalų	policijos	pareigūnu,	nevyriausybinių	or
ganizacijų	(toliau	–	NVO)	atstovu,	Psichikos	sveikatos	centro	atstovu,	Pedagoginės	psi
chologinės	tarnybos	atstovu.

Kaip	jau	buvo	minėta,	institucinė	grupė	gali	įtraukti	kitas	institucijas,	kurias	pasirenka	
pagal	 sprendžiamos	problemos	pobūdį.	 Skirtingus	 problemos	 aspektus	 suvokiant	 plates
niame	daugiaprofesiniame	bei	metasisteminiame	kontekste,	galima	geriau	suprasti,	kokius	
pirminės	intervencijos	būdus	reikėtų	taikyti	konkrečiais	atvejais	(Furnissas,	2002,	p.	79).

Remiantis	PDG	veiklos	lygmenų	analize,	galima	daryti	išvadą,	kad	socialiniai	partneriai	
į	grupės	veiklą	gali	būti	įtraukiami	pagal	iškeltos	ir	sprendžiamos	problemos	ar	numatytos	
veiklos	pobūdį.	Vadinasi,	socialiniai	partneriai	gali	būti	kviečiami	pagal	poreikį,	jiems	priski
riant	skirtingus	vaidmenis	ir	atsakomybę.

Tarpinstitucinio	 bendradarbiavimo	 sėkmę	 užtikrina	 tiksliai	 apibrėžtos	 bendradarbiau
jančių	organizacijų	veikimo	ribos,	tik	joms	būdingų	vaidmenų	žinojimas	ir	atlikimas	(Vaiko	
teisių	apsaugos	tarnybos,	policijos,	psichikos	sveikatos	bei	priklausomybės	centrų,	seniūni
jos,	pedagoginės	psichologinės	tarnybos,	nevyriausybinių	organizacijų	atstovų	atsakomybės	
sritys	PDG,	pateiktos	analizuojant	tarpinstitucinės	PDG	narių	atsakomybę).	Taip	pat	vie
nos	žinybos	turi	gerai	išmanyti	kitų	žinybų	veiklą.	Bendraujant	tarpinstituciniu	lygmeniu	
svarbu,	kad	specialistai	(socialinės	pedagoginės	pagalbos	teikėjai)	neperžengtų	savo	atsako
mybės	ribų:	dažnai	kratomasi	atsakomybės	arba	imamasi	neadekvačios	atsakomybės	už	tuos	
sprendimus,	už	kuriuos	 jų	 įstaiga	neatsako	 ir	kuriems	priimti	 jiems	trūksta	kvalifikacijos	
(Furnissas,	2003,	p.	94–97).	Taigi	PDG	veikloje	labai	svarbu	kiekvieno	pagalbos	teikėjo	at
sakomybė	ir	visų	jų	tinkama	elgsena	vienas	kito	atžvilgiu	bei	tikslų	derinimas	su	kiekvienos	
institucijos	tikslais.	

T.	Furnissas	(2003),	analizuodamas	tarpinstitucinio	bendradarbiavimo	aspektus,	nurodo	
septynis	vienas	po	kito	einančius	etapus,	kuriuos	būtina	pereiti,	siekiant	efektyvios	tarpins
titucinės	veiklos	realizavimo	(3	lentelė).	



Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė 1�

3 lentelė
Specialistų atsakomybės 

(parengta pagal T. Furnissą, 2003, p. 94–97)

Etapas Pavadinimas Veikla
I Oficialios atsakomybės analizė Išsiaiškinama kiekvienos konkrečiai specialistų sistemai 

priklausančios įstaigos ir kiekvieno specialisto oficiali 
atsakomybė ir uždaviniai

II Skirtingų konkrečių užduočių vykdymas 
(teigiamas arba neigiamas įvertinimas)

Apibrėžiama kiekvienos įstaigos oficiali atsakomybė ir 
uždaviniai, kad galima būtų įvertinti atliktą užduotį

III Konkrečių užduočių su apibrėžtu tikslu efekto 
nustatymas

Pabrėžiama būtinybė susieti konkrečius kiekvienos įs-
taigos tikslus ir su tuo susijusius veiksmus su platesniu 
kelių sričių specialistų vykdomos intervencijos kontekstu

IV Blogo rezultato prognozės dėl konkrečių 
įsipareigojimų

Visų įstaigų konkrečius veiksmus, kuriais siekiama 
apibrėžto tikslo, susiejus su platesniu įvairių šakų 
specialistų grupės vykdomos intervencijos kontekstu 
ir nustačius, kad vienos įstaigos konkretūs veiksmai, 
žvelgiant platesniu aspektu, tikriausiai duos atvirkščią, 
negu buvo planuota, efektą, galima prognozuoti blogą 
rezultatą, t. y. priešingą tam, kurį numatė pačios tą 
veiksmą planavusios įstaigos ir specialistai 

V Specialistų užduočių ir atsakomybės gerbi-
mas

Kolegų specialistų atliekamus savo srities veiksmus 
privalome gerbti netgi tuo atveju, jeigu kitų specialistų 
ir įstaigų veiksmų bei planų analizė rodo, kad, žvelgiant 
platesniu kelių sričių specialistų bendros veiklos aspek-
tu, galutinis rezultatas tikriausiai bus priešingas nei tas, 
kurio siekiama. Mes neturime perimti jų darbo, net jei 
analizė rodo, kad kolegų veiksmai tikriausiai sužlugdys 
intervenciją ir padarys antrinę žalą klientui

VI Poveikio kitų specialistų užduotims ir atsako-
mybei tyrimas

Kokį poveikį kitų specialistų darbui ir mūsų pačių pro-
fesinei atsakomybei daro konkrečios įstaigos veiksmai, 
atliekami vykdant kelių šakų specialistų intervenciją? 
Bandymai perimti kito specialisto arba įstaigos darbą 
ar įsikišti į jį dažnai suskaldo specialistų tinklą. Reikėtų 
visada gerbti kitų specialistų ar įstaigų užimamą poziciją 
ir jų profesinę atsakomybę, tačiau kartu atkreipti dėme-
sį, kad jie taip pat privalo prisiimti visišką atsakomybę 
už tai, kokį poveikį jų veiksmai turės kitų specialistų 
galimybėms atlikti savąsias užduotis ir įsipareigojimus, 
kai vykdoma kelių sričių specialistų intervencija

VII Gero rezultato prognozės Parodyti pozityvų pasirinkimą

Pasak	mokslininko,	tarpinstitucinės	veiklos	metu	būtina	išsiaiškinti	ir	apibrėžti	kiekvie
nos	konkrečiai	specialistų	sistemai	priklausančios	įstaigos	ir	kiekvieno	specialisto	oficialią	
atsakomybę	ir	uždavinius,	susieti	konkrečius	įstaigos	tikslus	ir	su	tuo	susijusius	veiksmus	su	
platesniu	kelių	sričių	specialistų	vykdomos	intervencijos	kontekstu	bei	gerbti	kitų	specialis
tų	ar	įstaigų	užimamą	poziciją	ir	jų	profesinę	atsakomybę,	atkreipiant	dėmesį	į	atsakomybę	
už	tai,	kokį	poveikį	 jų	veiksmai	turės	kitų	specialistų	galimybėms	atlikti	savo	užduotis	 ir	
įsipareigojimus.
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G.	Morgan	ir	K.	Morgan	(1992)	teigimu,	siekiant	veiksmingo	tarpinstitucinio	bendra
darbiavimo,	būtina:

•	 bendradarbiavimo	programai	 ir	 veiklai	 skirti	 nemažai	 dėmesio,	 jei	 norima,	 kad	 jos	
būtų	naudingos,	taupytų	laiką,	jėgas	ir	išteklius;

•	 bendradarbiaujant	remtis	humaniškumo	principais.	Kiekvienas	dalyvis	turi	gauti	rei
kiamą	informaciją	ir	jaustis	darąs	tam	tikrą	įtaką;

•	 aiškiai	apibrėžti	visus	parametrus:	jei	esama	draudimų	ar	apribojimų,	partneriams	apie	
tai	būtina	pasakyti.	Jei	žmonės	kviečiami	pasidalyti	informacija,	turėtų	būti	aišku,	kad	
tai	nebus	sprendimus	priimantis	forumas;

•	 stengtis,	kad	bendradarbiaujančios	institucijos	išsakytų	konfliktuojančius	interesus;
•	 numatyti	atitinkamus	išteklius	(laikas,	jėgos,	jei	reikalinga	finansinė	parama);
•	 visas	partnerių	puses	laikyti	lygiomis	(cit.	Stoll,	Fink,	1998,	p.	163–164).

1.3. Mokyklų prevencinio darbo grupių funkcijos

Remiantis	 švietimo	 dokumentų,	 reglamentuojančių	 socialinę	 pedagoginę	
pagalbą,	 analize,	 galima	 išskirti	 šias	 PDG	 funkcijas:	 socialinės	 pedagoginės	 diagnostikos	
funkciją,	informacinę	funkciją,	socialinį	pedagoginį	prognozavimą,	socialinį	pedagoginį	pro
jektavimą,	organizavimo	funkciją	(3	pav.).

Socialinė pedagoginė diagnostika	suprantama	kaip	sisteminė	asmenybės	vertybinių	orien
tyrų,	tarpusavio	santykių	ir	santykių	su	aplinka	problemų	analizė;	mikrosociumo	galimybių	
analizė	ir	pan.	

Informacinė funkcija	apima	subjektų,	vykdančių	vaikų	ir	jaunimo	socializaciją,	švietimą,	
konsultavimą	siekiant	užtikrinti	visavertę	socializaciją	ugdymo	institucijoje.	

Socialinis pedagoginis prognozavimas	–	asmenybės	vystymosi	galimybių	(psichosociali
nių,	intelektualinių,	dvasinių,	komunikacinių,	veiklos	ir	pan.)	konkrečioje	makrosistemoje	
nustatymas.	

3 pav. Prevencinės darbo grupės funkcijos

Socialinė 
pedagoginė 
diagnostika

Informacinė
Socialinis 

pedagoginis 
projektavimas

Organizavimo

Socialinis 
pedagoginis 

prognozavimas

PREVENCINĖS DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS
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Socialinis pedagoginis projektavimas	 –	 individualių	 socialinių	pedagoginių	programų	
asmeniui,	grupei,	bendruomenei	sudarymas	siekiant	išspręsti	problemas.	

Organizavimo funkcija	 apima	 socialinės	 pedagoginės	 pagalbos	 planų	 įgyvendinimą,	
sutelkus	bendruomenės	jėgas.

Siekiant	veiksmingos	prevencijos,	mokyklų	prevencinio	darbo	grupių	funkcijos	turė
tų	būti	realizuojamos	institucijos,	grupės	bei	individualiu	lygmenimis.

Institucijos lygmeniu mokyklos prevencinio darbo grupė: 
1)	 Vertina	ir	stebi	situaciją.	Prevencinė	darbo	grupė	atlieka	tyrimus,	susijusius	su	tesės	

pažeidimais,	psichotropinių	ir	narkotinių	medžiagų	vartojimo,	prekybos	žmonė
mis,	nusikalstamumo	ir	kitais	klausimais	tyrimus,	numato	prevencines	priemones	
rizikos	veiksniams	šalinti,	jas	įgyvendina	bei	atlieka	vertinimą.	

2)	 Inicijuoja	ir	įgyvendina	įvairius	prevencinius	projektus,	susijusius	su	teisės	pažei
dimais,	alkoholio,	tabako,	narkotikų	ir	psichotropinių	medžiagų	vartojimu,	smur
tu,	prekyba	žmonėmis,	nusikalstamumu,	ŽIV	ir	AIDS.	

3)	 Vykdo	mokyklos	bendruomenės	švietimą	ir	vaiko	teisių	apsaugą:	rengia	visų	tipų	
švietimo	įstaigose	paskaitas,	seminarus,	diskusijas,	konferencijas;	rengia	ir	leidžia	
šviečiamąją	medžiagą	mokiniams,	mokytojams	ir	tėvams;	rengia	ugdymo	priemo
nes,	metodinę	literatūrą,	atskleidžiančią	šių	neigiamų	reiškinių	priežastis;	formuo
ja	 sveikos	gyvensenos	nuostatas;	parengia	 ir	numato	 socialinių	 įgūdžių	ugdymą,	
integravimą	į	mokomuosius	dalykus.	

4)	Organizuoja	laisvalaikio	užimtumo	veiklas:	renginius,	sporto	šventes	ir	pan.
Grupės lygmeniu	 organizuojama	 savitarpio	pagalbos,	 atvejų	 analizės,	 socialinių	 įgū

džių	ugdymo	ar	konsultacinės	grupės.	Grupinės	prevencijos	formos	gali	būti	labai	įvai
rios,	jų	įvairovė	priklauso	nuo	konkrečių	prevencijos	specialistų,	jų	žinių	apie	problemą,	
galiausiai	–	ir	nuo	jų	kūrybiškumo,	išradingumo.	Svarbu,	kad	į	tam	tikrą	grupę	nukreiptos	
prevencinės	pastangos	kuo	labiau	atitiktų	tos	grupės	specifiką.	L.	C.	Johnson	(2001)	tei
gimu,	grupėse	atliekamos	dvi	pagrindinės	funkcijos:	suteikiama	pagalba	grupės	nariams	
ir	padedama	jiems	suprasti	savo	priklausomybę	grupei.	Mokslinėje	literatūroje	išskiriami	
šie	grupinio	socialinio	darbo	tikslai:	1)	laužyti	izoliaciją;	2)	mokyti	socialinio	patyrimo;	
3)	parengti	individus	jų	gyvenimo	permainoms;	4)	padėti	asmenims	spręsti	jų	asmenines	
problemas,	pasidalijant	jomis	su	kitais,	turinčiais	panašių	problemų.

Kaip	pažymi	L.	Gvaldaitė,	B.	Švedaitė,	remdamosi	I.	Yalom,	sunkumus	patiriančiam	
asmeniui	grupė	gali	būti	naudinga	šiais	aspektais:	1)	gali	suteikti	asmeniui	viltį;	2)	paro
dyti,	kad	asmuo	nėra	vienas	su	savo	problema;	3)	galima	gauti	naudingos	informacijos	ir	
patarimų;	grupėje	galima	ne	tik	imti,	bet	ir	duoti;	4)	teigiami	santykiai	grupėje	gali	kore
guoti	neigiamas	jos	narių	patirtis	kitoje	aplinkoje	–	ypač	šeimoje;	5)	galima	ugdyti	savo	
bendravimo	įgūdžius;	6)	nariai	 ir	vadovai	gali	tapti	vieni	kitiems	pavyzdžiu;	7)	galimas	
stiprus	emocinis	išgyvenimas,	teikiantis	palengvėjimą;	8)	gali	padėti	susitaikyti	su	nepa
keičiamais	gyvenimo	įvykiais	(cit.	Gvaldaitė,	Švedaitė,	2005,	p.	76–79).
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L.	C.	Johnson	(2001)	nurodo	keturias	reikalingos	dirbti	grupėse	fazes:	susipažinimo,	
problemos	 identifikavimo;	 supratimo,	ką	grupės	nariai	 turi	bendro;	darbo	grupės	eigos	
nustatymo;	 įvertinimo,	ko	grupės	nariai	pasiekė,	 išmoko,	ką	 jie	gavo	 iš	grupės	 ir	ką	 jie	
davė	jai.

Institucijos	lygmeniu	dažniausiai	organizuojamos	savitarpio	pagalbos,	socialinių	įgūdžių	
ugdymo,	atvejo	analizės	ir	konsultavimo	grupės.

Savitarpio pagalbos grupės.	R.	Kočiūnas	pabrėžia,	kad	savitarpio	pagalbos	grupės	gali	būti	
organizuojamos	asmenims,	kenčiantiems	nuo	bet	kokių	psichologinių	problemų.	Tokiose	
grupėse	dažniausiai	keičiamasi	patirtimi,	gyvenimo	istorijomis	ir	stengiamasi	įsijausti	į	vie
nas	kito	sunkumus.	Svarbiausia,	kad	šiose	grupėse	patys	asmenys	yra	ir	pagalbos	gavėjai,	ir	
pagalbos	teikėjai.	Pavyzdys	gali	būti	anoniminių	alkoholikų,	anoniminių	narkomanų	grupės	
(Kočiūnas,	1998,	p	26).

Socialinių įgūdžių ugdymo grupės –	tai	mokomosios	grupės,	kuriose	lavinami	mokėjimai	
ir	 įgūdžiai,	padedantys	atsispirti	 socialiniam	spaudimui,	padedantys	pažinti	psichologines	
problemas.	Dažniausiai	akcentuojami	šie	socialiniai	įgūdžiai:	problemų	sprendimas,	spren
dimų	priėmimas,	kūrybinis	mąstymas,	kritinis	mąstymas,	bendravimo	įgūdžiai,	savęs	paži
nimas,	streso	įveikimas,	atsisakymo	įgūdžiai	(Bulotaitė,	2004).

Atvejo analizės	grupės	–	tai	grupės,	sudarytos	iš	įvairų	sričių	ir	kompetencijų	specialistų.	
Šių	grupių	paskirtis	–	analizuoti	sudėtingus	atvejus,	kuriems	spręsti	nepakanka	vieno	speci
alisto	kompetencijų.

Konsultavimo grupės	(arba	problemų	sprendimo)	skirtos	įvairioms	problemoms	spręsti.	
Paprastai	jos	organizuojamos	tam	tikrose	institucijose,	pvz.,	mokyklose,	konsultavimo	cen
truose.	Šiose	grupėse,	palaikant	specialistui	ir	kitiems	grupės	nariams,	asmuo	mokosi	keisti	
savo	elgesį.

Individualiu	lygmeniu	mokyklos	prevencinio	darbo	grupė	teikia	individualias	konsul
tacijas	 bei	 organizuoja	 pagalbą	 mokiniui,	 šeimai,	 mokytojui.	 Individualios	 prevencijos	
formos	yra	orientuotos	 į	 individualių	 atvejų	 analizę,	problemų	sprendimą.	Tai	gali	būti	
asmeninės	konsultacijos,	tarpininkavimas	kreipiantis	į	atsakingas	institucijas	ar	specialis
tus	ir	kt.	R.	Kočiūnas,	remdamasis	B.	E.	Gilliland,	pateikia	patį	bendriausią	individualaus	
konsultavimo	modelį	(Kočiūnas,	1995,	p.	21):	

1. Problemos tyrimas. Konsultantas	 pradeda	 kontaktuoti	 su	 klientu	 ir	 plėtoja	 abipusį	
pasitikėjimą;	dėmesingai	klausosi	kliento,	kalbančio	apie	savo	sunkumus,	rūpesčius,	
problemas,	būna	nuoširdus,	autentiškas,	empatiškas,	rūpestingas,	nevertinantis;	į	kli
entą	reaguoja	taip,	kad	skatintų	jį	giliau	tyrinėti	savo	problemas;	fiksuoja	kliento	jaus
mus,	nežodines	reakcijas,	pasisakymų	turinį.

2. Dvimatis problemos apibrėžimas. Šiame	 etape	konsultantas	 siekia	 tiksliai	 apibūdin
ti	kliento	problemą,	fiksuodamas	jo	emocinius	ir	kognityvinius	aspektus.	Problema	
tikslinama	tol,	kol	ją	vienodai	supranta	ir	konsultantas,	ir	klientas;	ji	apibrėžiama	tiks
liomis	ir	konkrečiomis	sąvokomis.
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3. Alternatyvų identifikacija. Iškeliamos	 ir	 atvirai	 aptariamos	 visos	 galimos	 problemų	
sprendimo	alternatyvos.	Konsultantas	skatina	klientą	nurodyti	visus	galimus	būdus,	
kuriuos	 jis	 laiko	tinkamais	 ir	realiais.	Užduodamas	atvirus	klausimus,	konsultantas	
padeda	klientui	iškelti	papildomas	alternatyvas,	bet	neprimeta	savo	sprendimų.	

4. Planavimas. Šiame	 etape	 kritiškai	 įvertinamos	 problemos	 sprendimo	 alternatyvos.	
Atsižvelgdamas	į	kliento	ankstesnį	patyrimą	bei	dabartinį	pasirengimą	keistis,	kon
sultantas	padeda	nuspręsti,	kurios	iš	alternatyvų	yra	tinkamos	ir	realistiškos.	Suda
romas	realistiškas	problemos	sprendimo	planas,	klientui	padedama	suprasti,	kad	ne	
visos	problemos	gali	būti	išsprendžiamos,	kad	kai	kurioms	spręsti	reikia	daug	laiko,	
kai	kurios	gali	būti	iš	dalies	išspręstos	mažinant	jų	destruktyvų,	elgesį	trikdantį	povei
kį.	Problemos	sprendimo	plane	turi	būti	numatyta,	kokiomis	priemonėmis	ir	būdais	
klientas	patikrins	pasirinktų	sprendimo	alternatyvų	realistiškumą,	galimybes.

5. Veikla. Šioje	stadijoje	nuosekliai	realizuojamas	problemos	sprendimo	planas.	Konsul
tantas	padeda	klientui	nuspręsti,	ką	reikia	atlikti	atsižvelgiant	į	realybę,	laiką,	emoci
nes	galimybes	ir	poreikius,	taip	pat	suprasti,	kad,	siekiant	tikslo,	galimos	nesėkmės,	
kad	dalinė	sėkmė	ar	net	nesėkmė	dar	nėra	katastrofa	–	svarbu	rizikuoti	ir	toliau	mė
ginti	realizuoti	problemos	sprendimo	planą.

6. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Klientas	kartu	su	konsultantu	įvertina	tikslo	pasieki
mo	lygį,	apibendrina	pasiektus	rezultatus.

Pateiktasis	šešių	etapų	konsultavimo	modelis	atspindi	universalius	konsultavimo	bruožus.

DISKUSINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS:
•	 Suformuluokite	prevencinio	darbo	grupės	apibrėžimą.	Pagrįskite	jos	svarbą	ugdymo	

institucijose.
•	 Aptarkite	prevencijos	subjektus	ir	objektus.
•	 Išvadinkite	mokyklos	prevencinio	darbo	grupės	funkcijas.	Pakomentuokite	jas.
•	 Kokiais	 lygmenimis	 realizuojamos	mokyklos	 prevencinio	 darbo	 grupės	 funkcijos?	

Pateikite	pavyzdžių.



II
PREVENCINIO	DARBO	GRUPIŲ	
MOKYKLOSE	CHARAKTERISTIKOS

	 •	 Kokiomis	kategorijomis	apibūdinamos	grupės	narių		
charakteristikos?	

	 •	 Kokios	priežastys	lemia	prevencinio	darbo	grupės		
veiklos	planavimo	svarbą?

	 •	 Kaip	veiklos	planavimo	ir	sprendimų		priėmimo	
	 	 procesai	siejasi	su	grupės	veiklos	tikslais?

	 •	 Kokiomis	kategorijomis	apibūdinama	prevencinio		
darbo	grupės	struktūra?	

	 •	 Kas	yra	grupės	veiklos	normos?

	 •	 Kas	yra	grupės	sutelktumas	ir	kuo	jis	svarbus	
	 	 grupės	veiklai?	

	 •	 Kokie	yra	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	
	 	 vertinimo	ir	kontrolės	ypatumai?
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2.1. Prevencinio darbo grupės tikslai

Viena	svarbiausių	prevencinės	grupės	charakteristikų	–	tikslas.	Tikslo	nebu
vimas	sukelia	ne	tik	vadybinių	(pvz.,	neproduktyvi	ir	neefektyvi	veikla),	bet	ir	psichologinių	
problemų	(pvz.,	nerimas,	baimė,	cinizmas)	(Katzenbach,	Smith,	1993,	p.	10).	

Tyrimų	rezultatai	patvirtina,	kad	veiksmingai	grupės	veiklai	būtini	aiškūs	tikslai,	nes	tarp	
grupės	tikslų	ir	veiklos	rezultatų	egzistuoja	tiesioginis	ryšys.	Grupinis	darbas	vyksta	tada,	
kai	dera	darbo	turinys,	 apimantis	 tikslą	 ir	uždavinius,	 ir	darbo	procesas,	parodantis,	kaip	
grupė	siekia	savo	tikslo	arba	kaip	vykdo	konkrečią	užduotį.	Pasak	A.	F.	Stoner,	R.	E.	Free
man,	D.	R.	Gilbert	(1999),	tikslų	numatymas	svarbus	mažiausiai	dėl	keturių	priežasčių:

1.	 	Tikslai	suteikia	krypties	pojūtį.
2.	 	Tikslai	sutelkia	grupės	pastangas.
3.	 	Tikslai	orientuoja	planus	ir	sprendimus.
4.	 	Tikslai	padeda	įvertinti	pažangą	(Stoner	ir	kt.,	1999;	p.	260).
Vadinasi,	grupės	darbo	kontekste	labai	svarbu	grupės	siekiai	ir	priemonės,	padedančios	

grupei	atlikti	užduotis,	planuoti	veiklą,	paskirstyti	darbus	ir	priimti	sprendimus.	Todėl	for
muluojant	prevencinio	darbo	grupės	tikslus	būtina	laikytis	tikslo	formulavimo	taisyklių.

Tikslų	nustatymas	ir	priemonių	tiems	tikslams	pasiekti	parinkimas	vadinamas	planavimu	
(Stoškus,	2002,	p.	92).	Priežastys,	lemiančios	planavimo	būtinumą:

•	 planavimas	pats	savaime	negarantuoja	sėkmės,	tačiau	veda	į	ją;
•	 būtinybė	susidoroti	su	permainomis;
•	 neplanuodami	darbuotojai	atlieka	savo	darbą,	nematydami	rezultato	vertės;
•	 planas	disciplinuoja	dirbančiuosius;
•	 planavimas	svarbus	kaip	socialinis	veiksnys,	 įtraukiantis	personalą	 į	valdymą	(Stoš

kus,	Beržinskienė,	2005,	p.	98).
Planavimo	 procesą	 įvairiais	 aspektais	 yra	 tyrinėję	 daugelis	 mokslininkų.	 Planuojant	

dažniausiai	vadovaujamasi	racionaliojo	linijinio	modelio	koncepcija.	Šiame	modelyje	kaip	
svarbiausia	planavimo	pakopa	 akcentuojama	 tikslų	 ir	uždavinių	 formulavimas.	Tolesnė
se	 pakopose	 apibrėžiami	 konkretūs	 veiksmai	 suformuluotiesiems	 tikslams	 siekti	 (itin	
svarbus	bendradarbiavimas	tarp	tikslus	formuluojančių	ir	juos	realizuojančių	žmonių)	ir	
numatomi	rezultatai,	ko	tikimasi	pasiekti	planuojama	veikla	(Mentoriaus	knyga,	2003).	
Pasak	R.	I.	Arends,	per	pastaruosius	dešimtmečius	daugelis	autorių	suabejojo,	ar	raciona
lusis	linijinis	modelis	tiksliai	nusako	tai,	kaip	planuojama.	Autorius	pristato	K.E.	Weick	
sukurtą	 planavimo	modelį,	 kurio	 esmė	 –	 organizacijos	 veiksmų,	 duodančių	 tam	 tikrus	
rezultatus,	numatymas.	Tikslai	šiame	modelyje	įvardijami	kaip	numatytų	veiksmų	apiben
drinimas	(Arends,	1998).	Trečiasis	planavimo	modelis	apibūdina	planavimą	kaip	veiklos	
projektavimo	 rezultatą.	 Taip	 planuojant	 veiklą	 svarbiausia	 yra	 susirinkti	 visą	 reikalingą	
informaciją,	 kokių	 tikslų	 siekiame	bei	 kokiomis	 priemonėmis	numatome	 juos	pasiekti,	
kaip	įvertinsime	jų	pasiekimą.	Vėliau	toks	projektas	gali	praversti	įgyvendinant	numaty
tus	tikslus,	kartu	jis	yra	gana	atviras	netikėtiems	pokyčiams	ir	kūrybiškumui	(Mentoriaus	
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knyga,	2003).	S.	Stoškus	ir	D.	Beržinskienė	(2005)	išskiria	keturis	planavimo	žingsnius:	
tikslų užsibrėžimą, organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizę, strategijos parinkimą, 
rezultatų įvertinimą.	Tikslų užsibrėžimas	–	planavimo	atskaitos	taškas,	padedantis	veiklą	
padaryti	kryptingą.	Organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos analizė	–	organizacijos	sti
prybių,	silpnybių,	galimybių	ir	grėsmių	įvertinimas:	

•	 stiprybės	arba	pranašumai	–	tai	ištekliai,	sugebėjimai	ir	kitos	stipriosios	savybės;
•	 silpnybės	 –	 tai	 išteklių,	meistriškumo,	 sugebėjimų	 silpnosios	 savybės,	 trukdančios	

organizacijos	darbą;
•	 galimybės	–	tai	palankios	sąlygos	organizacijų	aplinkoje;
•	 grėsmės	–	tai	nepalankūs	veiksniai	organizacijos	aplinkoje.
Strategijos parinkimas	–	parenkama	strategija,	kuri	išnaudotų	aplinkos	galimybes,	pasitel

kus	organizacijos	stiprybes.	Rezultatų įvertinimas	suprantamas	kaip	realizuojama	kontrolės	
funkcija,	kuri	leidžia	įsitikinti,	kad	planas	yra	pasiektas.

Identifikavus	stipriuosius	ir	silpnuosius	grupės	bruožus,	potencialias	galimybes	ir	gre
siančius	pavojus,	atsiranda	galimybė	išsamiau	ir	tiksliau	planuoti	galimas	veiklos	strategijas.

Planavimo	barjerai:
•	 planai	nėra	integruoti	į	visuminę	valdymo	sistemą;
•	 planavimas	neapima	visų	organizacijos	narių,	kurie	turės	įtakos	planams	įgyvendinti;
•	 planuojama	atsitiktinai;
•	 planuose	numatoma	viską	padaryti	iš	karto;
•	 per	mažai	adekvačios	informacijos;
•	 per	daug	pabrėžiama	kuri	nors	viena	plano	dalis;
•	 netinkamai	planuojamas	darbo	laikas	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	111).
Su	planavimu	glaudžiai	susijęs	sprendimų	priėmimo	procesas.	R.	Želvio	teigimu,	planavi

mas	–	tai	vienas	iš	galimų	sprendimų	priėmimo	būdų.	Sprendimo	priėmimo	procesą	galima	
išskaidyti	į	tam	tikras	pakopas,	tai:	problemų	ir	galimybių	nustatymas,	duomenų	rinkimas,	
alternatyvų	 formulavimas,	 sprendimo	 priėmimas,	 sprendimo	 įgyvendinimas,	 kontrolė	 ir	
įvertinimas.

1. Problemų ir galimybių nustatymas. Šiame	etape	siekiama	išsiaiškinti	problemas	ir	 jų	
sprendimo	galimybes.

2. Duomenų rinkimas.	Šiame	etape	stengiamasi	visapusiškai	išsiaiškinti	visą	informaciją,	
susijusią	su	pateikta	problema.

3. Formuluojant alternatyvas taikomi	įvairūs	grupinio	darbo	metodai,	aptariami	sufor
muluotų	kelių	ar	keliolikos	sprendimo	alternatyvų	privalumai	ir	trūkumai,	įvertina
mas	pasirinktas	variantas.

4. Sprendimo priėmimas	susijęs	su	vienos	ar	kelių	alternatyvų,	kurios	veiksmingiausiai	
padėtų	 išspręsti	 esamą	problemą,	 atranka.	Apie	 priimtą	 sprendimą	 turi	 būti	 infor
muoti	visi	tinklo	dalyviai.	Išskiriami	keturi	sprendimo	priėmimo	stiliai:	autokratinis,	
įtikinimo,	konsultacinis,	kolegialusis.	Autokratinis	stilius	pasireiškia	tada,	kai	spren
dimą	vadovas	priima	vienvaldiškai,	nesitardamas	ir	nesikonsultuodamas.	Kiti	organi
zacijos	nariai	tik	gauna	nurodymus,	ką	ir	kaip	daryti.	Šis	būdas	tinka	kasdieniškiems	
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reikalams	spręsti,	 tačiau	visiškai	nepriimtinas	sprendimams,	susijusiems	su	kitomis	
organizacijomis,	 priimti.	 Priimti	 sprendimai	 įtikinimo	 stiliumi	 –	 tada	kai	 paprastai	
tariamasi	su	kitais	organizacijos	nariais,	tačiau	sprendimas	būna	jau	iš	anksto	priimtas,	
o	kitus	narius	būtina	tik	įtikinti.	Konsultacinis	sprendimo	stilius	numato,	jog	išklau
somos	kitų	organizacijų	nuomonės,	požiūriai	 ir	 siūlymai	 ir,	 juos	 įvertinęs,	vadovas	
priima	sprendimą.	Tačiau	ir	šiuo	atveju	atsakomybė	tenka	asmeniui,	apibendrinusiam	
siūlymus	ir	priėmusiam	sprendimą.	Kolegialusis	sprendimas	priimamas	bendrai,	kon
sensuso	būdu,	kada	nugali	daugumos	nuomonė.	Šiuo	 stiliumi	dažnai	dirba	 įvairios	
komisijos,	ekspertų	grupės	ir	pan.

5. Sprendimo įgyvendinimas	 apima	 laiko	 problemai	 spręsti	 numatymą,	 pasiskirstymą	
funkcijomis	ir	sprendimo	vyksmą.

6. Kontrole ir įvertinimu nustatoma,	 kaip	 laiko	 atžvilgiu	 įgyvendinamas	 problemos	
sprendimas,	 jei	 reikia,	 nustatomi	 koregavimo	 veiksmai	 (Sakalas,	 1998;	Albrechtas,	
2005;	Targamadzė,	1999;	Želvys,	2003).

Mėgindamas	apibrėžti	veiksnius,	veikiančius	sprendimų	priėmimą	realiame	gyvenime,	
H.	Simon	sukūrė	riboto	racionalumo	teoriją.	Ši	teorija	nurodo,	kad	sprendimų	priėmėjai	
realiame	gyvenime	turi	susidoroti	su	nepakankama	informacija	apie	problemos	kilmę	 ir	
jos	galimus	sprendimus.	Siekdami	surinkti	kuo	daugiau	informacijos,	sprendimų	priėmė
jai	susiduria	su	išteklių	(materialinių,	žmogiškųjų,	laiko)	stoka,	su	iškreiptomis	sampra
tomis,	 nesugebėjimu	 atsiminti	 daug	 informacijos	 bei	 su	 ribotais	 individo	 sugebėjimais.	
Užuot	ieškoję	idealaus	sprendimo,	grupės	nariai	apsistoja	ties	tuo,	kuris	atitinka	jų	tiks
lus.	H.	Simon	tai	vadina	pasitenkinimu.	H.	Simon	teorija	tinkama	taikyti,	kai	nepakanka	
laiko	išsamiai	informacijai	surinkti	ir	visiems	įmanomiems	variantams	ištirti	(Stoner	ir	kt.,	
1999,	p.	249).	

Priimant	sprendimus	ne	tiek	svarbus	pats	sprendimų	priėmimo	metodas,	kiek	aiški	vizi
ja,	ko	siekiama:	tikslai	turi	būti	aiškiai	apibrėžti	ir	stebima,	kaip	jų	yra	siekiama,	nepaisant	
vertinimų	 subjektyvumo.	 Sprendimą	 priima	 grupės	 nariai,	 grupės	 vadovas,	 o	 ne	modelis	
(Stoner	ir	kt.,	1999,	p.	250).

Pasak	B.	Everard	ir	G.	Morris,	kelias	į	nesėkmingą	grupės	veiklą	grįstas	neįgyvendintais	
arba	neryžtingai	 įgyvendinamais	 sprendimais.	Tai,	 ar	 sprendimas	veiksmingai	 įgyvendina
mas,	ar	ne,	lemia	aiškiai	apibrėžta	ir	paskelbta	įgyvendinimo	tvarka	ir	atsakingų	už	įgyven
dinimą	asmenų	įsipareigojimas.

Sprendimų	įgyvendinimo	tvarką	autoriai	apibūdina	kaip:	
1.	 Susitarimą,	kas,	ką	ir	iki	kada	padarys	(veiksmų	planas).
2.	 Suinteresuotųjų	supažindinimą	su	veiksmų	planu.
3.	 Užtikrinimą,	kad	bus	peržiūros	(Everard,	Morris,	1997,	p.	51).
Dažnai	ne	visi	darbuotojai	pageidauja	dalyvauti	priimant	sprendimus.	4	paveiksle	patei

kiamas	modelis,	atspindintis	galimas	alternatyvas,	kai	dalyvaujama	ir	nedalyvaujama	spren
dimų	priėmimo	procese.	

Įsipareigojimas,	grindžiamas	principu	„Mano	idėja	–	vadinasi,	tinka“,	yra	tvirtesnis,	jei	
vykdytojams	leidžiama	kuo	daugiau	patiems	spręsti.	
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B.	Everard	ir	G.	Morris	teigimu,	veiksmingas	sprendimų	priėmimas	priklauso	nuo	proce
so	nuoseklumo,	o	veiksmingą	sprendimų	įgyvendinimą	lemia	planas,	pažangos	įvertinimas,	
tinkamų	žmonių	įtraukimas	reikiamu	metu,	remiantis	gerai	kontroliuojamomis	procedūro
mis	(Everard,	Morris,	1997,	p.	58).	

2.2. Grupės narių charakteristikos

Grupės	narių	charakteristikas	apibūdina	narystė grupėje ir grupės narių kom-
petencijos.	Mokslininkai	išskiria	pagrindinius	grupę	vienijančius	aspektus,	susijusius	su	na
ryste	grupėje:	1)	grupės	narių	psichologinį	suderinamumą;	2)	indėlio	į	grupinį	darbą	pasi
skirstymą	ir	pusiausvyrą;	3)	atskirų	grupės	narių	galimybę	daryti	įtaką	grupei;	4)	savitarpio	
pagalbą	ir	pagarbą;	5)	bendrą	vertybių	sistemą	(Savanevičienė,	Šilingienė,	2005,	p.	111).

Siekiant	prevencinės	darbo	grupės	veiklos	rezultatų	ir	užsibrėžtų	tikslų,	grupės	nariams	
būtini	gebėjimai	atlikti	tam	tikrą	veiklą,	t.	y.	tam	tikros	kompetencijos.	L.	Jovaiša	kompe
tencijas	apibrėžia	kaip:	a)	gebėjimą	pagal	kvalifikaciją	atlikti	veiklą;	b)	įgaliojimų	ką	nors	
daryti	turėjimą;	c)	labai	kvalifikuotą	žinojimą.	Kvalifikacija	yra	pagrindas	kompetencijoms	
atsirasti	(Jovaiša,	1993,	p.	100).	R.	Laužackas	kompetencijas	įvardina	kaip	efektyvios	vei
klos	demonstravimą,	sugebėjimą	atlikti	pateiktas	užduotis	realioje	ar	imituojamoje	darbo	
situacijoje	(Laužackas,	1996,	p.	101).	V.	Žydžiūnaitė	(2003,	p.	29)	kompetencijas	apibrėžia	
kaip	žinias,	gebėjimus,	požiūrius,	supratimą	ir	patirtį,	būtinus	profesiniams	ir	darbiniams	
vaidmenims	atlikti.	Sėkmingai	grupės	veiklai	reikia	įvairių	žinių ir įgūdžių.	Galima	daryti	
prielaidą,	kad	grupės,	sudarytos	iš	nepanašių	žmonių,	turėtų	išsiskirti	įvairiais	gebėjimais,	
todėl	 turėtų	būti	 efektyvesnės	už	homogeniškas	grupes.	Mokslinių	tyrimų	rezultatai	pa
tvirtina	šias	išvadas,	kai	kalbama	apie	kūrybiškumo	reikalaujančias	užduotis	(Jackson,	May,	
Whitney,	1995,	p.	204–261;	Williams,	O’Reilly,	1998,	p.	77–140;	Linnehan,	Kondrad,	1999,	

4 pav. Dalyvavimo sprendimų priėmime ir įsipareigojimo santykis 
(Everard, Morris, 1997, p. 56)
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p.	399–14).	D.	G.	Ancona,	D.	F.	Caldwell,	C.	A.	O’Reilly,	D.	Caldwell	 ir	W.	P.	Barnet	
nustatė,	kad	grupės	narių	demografinės charakteristikos	–	amžius,	darbas	vienoje	vietoje	ir	
jo	trukmė	–	dažnai	gali	būti	susijusios	su	grupės	narių	kaita	(Ancona, Caldwell,	1990,	p.	
119–135; O’Reilly, Caldwell ir Barnet,	1989,	p.	21–37).	Kai	kurie	tyrimai	rodo,	kad	mišrių	
pagal	lytį	komandų	rezultatai	yra	kur	kas	geresni	nei	tos	pačios	lyties	komandų	(Hoffman,	
Maier,	1961,	p.	401–407),	tačiau	kitų	autorių	tyrimai	liudija,	kad	lyčių	įvairovė	reikalinga	
ieškant	novatoriškų	sprendimų,	tačiau	ji	taip	pat	gali	sukelti	konfliktus,	padidinti	darbuo
tojų	kaitą	ir	pažeisti	grupės	narių	pusiausvyrą	(Giles,	Richard,	1985,	p.	205–261).

Nustatyta,	kad	grupės pasiekia	geresnių	darbo	rezultatų,	 jei	 jų	nariai	turi	išlavintų ko-
gnityvinių gebėjimų ir profesinių įgūdžių	 (Kabanoff,	O’Brien,	1979,	p.	163–181;	Neuman,	
Wright,	1999,	p.	376–389).	M.	J.	Stevens,	M.	A.	Campion	išskiria	tarpasmeninius	(konfliktų	
sprendimo,	bendravimo)	bei	savęs	valdymo	(tikslo	nustatymo	ir	veiklos	vadybos;	planavi
mo	ir	užduoties	koordinavimo)	įgūdžius,	kurie	lemia	grupės	veiklos	efektyvumą	(Stevens,	
Campion,	1999,	p.	207–229).	

	R.	A.	Guzzo	 ir	M.	W.	Dickson	 nurodo,	 kad	 apie	 grupės	 veiklos	 efektyvumą	 galima	
spręsti	 iš:	 1)	grupės	veiklos	 rezultatų	 (pvz.,	konsultuotų	pacientų	 skaičiaus,	 sumažėjusių	
skundų	ir	pan.);	2)	grupės	sukeltų	padarinių	savo	nariams;	3)	padidėjusio	grupės	pajėgumo	
efektyviai	veikti	ateityje	(Guzzo,	Dickson,	1996,	p.	307–308).

Vadinasi,	prevencinio	darbo	grupės	narys	turi	turėti	profesinių	žinių,	gebėjimų	ir	įgūdžių	
atlikti	bet	kokio	turinio	užduotis,	taikydamas	tam	tinkamus	metodus,	bendraudamas	ir	ben
dradarbiaudamas	su	grupės	nariais;	siekdamas	grupės	efektyvumo,	jausti	atsakomybę	ir	pa
garbą	kitiems	grupės	nariams,	vadovautis	moralinėmis	vertybėmis,	gebėti	kritiškai	vertinti	
save,	siekti	tobulėjimo,	išmanyti	grupės	organizavimo	ir	valdymo	pagrindus.

Formuojant	grupę	svarbu	atsižvelgti	į	žmogaus	vertybes,	kurios,	be	abejo,	gali	skirtis,	tačiau	
veiklos	grupėje	specifika	neturi	prieštarauti	grupės	nario	vertybių	sistemai.	Pasak	S.	P.	Rob
bins,	vertybės	turi	moralinį	atspalvį,	t.y.	jos	atspindi	individo	supratimą	apie	tai,	kas	yra	teisin
ga,	gera,	pageidautina.	Grupės	veiklos	rezultatai,	grupės	narių	pasitenkinimas	darbu	grupėje	
yra	kur	kas	geresni,	kai	jų	vertybės	dera	su	grupės	vertybėmis.	Patenkinti	darbu	darbuotojai	
linkę	daugiau	teigiamai	kalbėti	apie	organizaciją,	padėti	kitiems	atlikti	daugiau,	nei	reikalauja	jų	
pareigos,	nes	jie	nori	atsakyti	tuo	pačiu	į	savo	teigiamą	patyrimą	(Robbins,	2003,	p.	40–	41).

Kiekvieno	grupės	nario	asmenybė	turi	didelę	įtaką	jo	elgsenai	grupėje.	Individo	asme
nybė	yra	psichologinių	savybių	derinys,	kuriuo	remiamasi	priskiriant	žmogų	tam	tikrai	ka
tegorijai.	Pastaraisiais	metais	atlikti	moksliniai	tyrimai	patvirtino,	kad	visų	individo	savybių	
pagrindas	yra	penkios	asmenybės	savybės:

•	Ekstravertiškumas.	Ši	savybė	apibūdina	žmogaus	jaučiamo	noro	bendrauti	su	kitais	
laipsnį.	Ekstravertai	yra	draugiški,	užsispyrę	ir	socialūs.	Intravertai	yra	linkę	į	uždaru
mą,	drovumą,	tylumą.

•	Nuolaidumas.	Ši	savybė	apibūdina	individo	polinkį	nusileisti.	Labai	nuolaidūs	žmo
nės	yra	paslaugūs,	šilti	ir	patiklūs.	Nenuolaidūs	žmonės	yra	šalti,	nelinkę	sutikti	su	
kitais	ir	antagonistiški.
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•	Stropumas.	Ši	savybė	yra	patikimumo	matas.	Labai	stropus	žmogus	yra	atsakingas,	
organizuotas,	patikimas	 ir	atkaklus.	 Individai,	kurių	stropumo	rodiklis	yra	prastas,	
paprastai	lengvai	išblaškomi,	neorganizuoti	ir	nepatikimi.	

•	Emocinis	stabilumas.	Ši	savybė	apibūdina	žmogaus	gebėjimą	atsispirti	stresui.	Žmo
nės,	kurių	emocinis	stabilumas	teigiamas,	yra	ramūs,	pasitikintys	savimi,	saugūs.	Tie,	
kurių	rodiklis	neigiamas,	yra	nervingi,	susirūpinę,	apimti	depresijos	ir	nesaugūs.

•	Atvirumas	patirčiai.	Ši	 savybė	apibūdina	 individo	 interesų	ratą	 ir	žavėjimąsi	naujo
vėmis.	Turintys	ypatingą	atvirumą	patirčiai	žmonės	yra	kūrybingi,	smalsūs,	jautrūs.	
Esantieji	kitame	šio	žymens	skalės	gale	yra	konvencionalūs	ir	jaučia	komfortą	gerai	
pažįstamose	situacijose	(Robbins,	2003,	p.	51–53).

Efektyviau	dirbti	grupėje	gali	asmenys,	pažįstantys	savo	emocijas	ir	mokantys	suprasti	
svetimas.	Dėl	šios	priežasties	pradiniame	grupės	telkimo	etape	rekomenduotina	organizuoti	
grupės	saviugdos	grupes,	kuriose	analizuojama	ir	mokomasi	savimonės,	savitvardos,	savista
bos,	empatijos,	tobulinami	socialiniai	įgūdžiai.

Kiekvieno	grupės	nario	motyvacija	taip	pat	labai	svarbus	veiksnys,	lemiantis	grupės	vei
klos	efektyvumą.	Motyvacija	yra	tai,	kas	teikia	individui	energijos	ir	kreipia	kuria	nors	link
me	 jo	 elgesį.	Autoriai	 skiria	 vidinę	 ir	 išorinę	motyvacijas,	 kurios	 veikia	 asmens	 savivoką	
(Gage,	Berliner,	 1994).	 Pasak	G.	Butkienės	 ir	A.	Kepalaitės,	motyvacija	 yra	 veiksmų	bei	
elgesio	žadinimas	ir	skatinimas,	vykstantis	žmogaus	psichikoje,	o	motyvai	yra	veiksmų	ska
tintojai,	lemiantys	jų	pobūdį	ir	kryptį.	Motyvacija	apima	žmogaus	poreikius,	troškimus	ir	
įsisąmonintus	norus,	interesus,	vertybes,	pažiūras	ir	įsitikinimus.	Motyvacija	perkelia	indi
vidą	iš	nuobodulio	į	susidomėjimą,	sukelia	energiją	ir	padeda	ją	nukreipti	viena	linkme	(But
kienė,	Kepalaitė,	1996).	M.	Fiurst	 teigimu,	 terminas	motyvacija	pastaraisiais	metais	 imtas	
vartoti	apibūdinant	tokias	sąvokas,	kaip	jausmas,	valia,	instinktas,	visumos	poreikis	(Fürst,	
1998).	Anot	L.	Jovaišos,	motyvacija yra	motyvų	keitimosi	veiksmas,	kuris	reguliuoja	asme
nybės	veiklos	ir	santykių	kryptį,	intensyvumą	bei	patvarumą	esant	sąveikai	tarp	motyvuoto	
asmens	ir	tam	tikros	situacijos	(Jovaiša,	1999).	

Mokslinėje	 literatūroje	motyvacija	yra	skirstoma	 į	vidinę	 ir	 išorinę.	Vidinė	motyvacija	
remiasi	savaiminiais	veiksniais,	o	išorinės	motyvacijos	pagrindas	–	tai	aplinkos	veikiami	da
lykai.	Vidinės	motyvacijos	pavyzdys	profesiniame	gyvenime	yra	atsakomybės	patikėjimas,	
sprendimų	laisvė,	tobulėjimo	galimybės,	įdomus	darbas.	Išorinės	motyvacijos	pavyzdys	–	tai	
finansiniai	paskatinimai,	paaukštinimai,	taip	pat	priemonės,	palaikančios	tvarką.	G.	Felserio	
teigimu,	vidinė	motyvacija	yra	patvaresnė	už	išorinę	(Felser,	2006).		

	Pasak	G.	Dubausko,	motyvacijos	teorijos	formavosi	dviem	kryptimis:	poreikių	ir	proce
so	motyvacijos	teorijos	(Dubauskas,	2006).	

Poreikių motyvacijos	teorijos	grindžiamos	poreikių,	kurie	sužadina	žmogaus	veiklą,	nu
statymu.	Taip	 atskleidžiamas	poveikis	 veiksnių,	 susijusių	 su	 asmens	paskatomis	 atlikti	 ar	
neatlikti	 veiklą.	A.	Maslow	 teorijoje	 pabrėžiama,	 kad	 žmogus	 yra	 norintis	 individas,	 t.y.	
žmogus	turi	 įgimtą	norą	patenkinti	poreikius	A.	Maslow	darė	prielaidą,	kad	kiekviename	
žmoguje	egzistuoja	penkių	poreikių	hierarchija:	 fiziologiniai,	 saugumo,	socialiniai,	pagar
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bos,	savirealizacijos.	Kai	vienas	iš	šių	poreikių	patenkinamas,	pradeda	dominuoti	kitas.	Ki
taip	tariant,	tik	patenkinęs	žemesnės	pakopos	poreikius	žmogus	gali	tenkinti	kitus. Vadina
si,	vadovaujantis	A.	Maslow	poreikių	teorija,	pasirinkdamas	veiklą	grupėje,	individas	tenkina	
socialinius	poreikius:	priklausymo,	pripažinimo,	pagarbos	(statusas,	dėmesys),	savirealiza
cijos	(tobulėjimas,	savęs	patenkinimas).

F.	Herzbergo	dviejų	veiksnių	teorijoje	skiriami	du	veiksnių	tipai:	1)	nepalankios	veiklos	
sąlygos,	tarpusavio	santykiai,	dėl	kurių	nepalankumo	kyla	nepasitenkinimas	veikla	ir	atsi
randa	neigiamas	požiūris	į	ją,	ir	2)	motyvaciniai	veiksniai,	kurie	skatina	veiklą	(Kulvinskie
nė,	Šalčius,	1994).	Pirmoji	veiksnių	grupė	skatina	išorinę	motyvaciją	(užmokestis,	tinkamas	
pasiekimų	įvertinimas,	pasmerkimas,	nuobaudos	ir	pan.),	antroji	–	vidinę	(tobulėjimo	gali
mybė,	pripažinimas,	atsakomybė,	laimėjimai).	Būtent	vidinė	motyvacija	yra	individo	tobu
lėjimo	šaltinis,	ji	formuoja	tokią	asmenybę,	kuri	siekia	save	išreikšti	visose	gyvenimo	srityse	
(Bučienė,	1996).

	D.	C.	McClellando	poreikių	teorijoje akcentuojami	aukštesnio	lygio	poreikiai.	Teorijos	
autorius	išskyrė	keturis	motyvacijos	modelius,	būdingus	žmonėms:	pasiekimų	(pastangos	
įveikti	 iššūkius,	 tobulėti,	 augti),	 vienijimo	 (pastangos	 įtraukti	 žmones	 siekiant	 teigiamo	
efekto),	kompetencijos	(pastangos	siekti	aukštos	veiklos	kokybės),	valdžios	(pastangos	da
ryti	įtaką	žmonėms	ir	situacijai)	(Robbins,	2003,	p.	71).	Pasiekimų	motyvacija	remiasi	ge
rais	žmogaus	pasiekimais	veiklos	procese.	Tokie	žmonės	prisiima	asmeninę	atsakomybę	dėl	
problemos	sprendimo,	todėl	jiems	turi	būti	sudarytos	sąlygos	parodyti	iniciatyvą,	skiriamos	
sunkesnės	užduotys.	Tokius	žmones	 reikia	 reguliariai	 ir	konkrečiai	 skatinti,	 atsižvelgiant	
į	 laimėjimus.	Vienijimo	 socialinis	modelis	 remiasi	pastangomis	 suburti	 žmones	 socialiniu	
pagrindu.	Pagyrimas	veiklos	metu	skatina	žmones	geriau	dirbti,	nekreipti	dėmesio	į	simpa
tijas	ir	antipatijas,	žmonės	nori	palaikyti	draugiškus	santykius	su	kolegomis.	Kompetencijos	
motyvacijos	modelis	remiasi	žmonių	pastangomis	atlikti	kokybišką	veiklą.	Tokie	žmonės	
siekia	meistriškumo,	jaučia	pasitenkinimą	gerai	atlikdami	darbą.	Valdžios	motyvacijos	mo
delis	pasireiškia	kaip	noras	paveikti	kitus	žmones.	Šiam	modeliui	būdinga	žmogaus	energi
ja,	siekis	užimti	pirmuosius	postus,	geri	oratoriaus	sugebėjimai,	dėmesio	reikalavimas	(cit.	
Dubauskas,	2006).

Proceso motyvacijos	teorijos	akcentuoja,	kad	poreikiai	nėra	vieninteliai	veiksniai,	lemian
tys	individo	elgesį.	Lūkesčių	teorija	teigia,	kad	tendencijos	konkrečiai	pasielgti	intensyvu
mas	priklauso	nuo	lūkesčio,	kad	šį	veiksmą	lydės	konkretus	rezultatas,	ir	nuo	šio	rezultato	
patrauklumo.	Todėl	čia	nagrinėjami	veiksniai:

•	 Patrauklumas.	Šis	veiksnys	įvertina	nepatenkintus	žmogaus	poreikius.
•	 Ryšys	su	veiklos	rezultatais.
•	 Ryšys	tarp	pastangų	ir	veiklos	rezultatų	(Robbins,	2003).
Teisingumo	teorija	pabrėžia,	kad	žmonėms	rūpi	ne	tik	absoliutus	gaunamo	už	savo	pa

stangas	 atlygio	dydis,	 bet	 ir	 jo	 santykis	 su	kitų	 žmonių	 gaunamu	 atlygiu.	Tokie	 indėliai,	
kaip	pastangos,	patirtis,	išsilavinimas	ir	kompetencija,	lyginami	su	atlygiu,	jo	padidinimu	bei	
kitais	veiksniais. 
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Tikslų	iškėlimo	teorija	teigia,	kad	ketinimai,	išreikšti	kaip	tikslai,	gali	tapti	vienu	iš	svar
biausių	motyvacijos	šaltinių.	Konkretūs	tikslai	padeda	pasiekti	geresnių	darbo	rezultatų,	o	
sudėtingi	tikslai,	jei	jie	priimami,	lemia	geresnius	darbo	rezultatus	nei	lengvesni	tikslai.	Jei	
darbuotojas	imasi	sunkios	užduoties,	jis	papildomai	stengsis	tol,	kol	tikslas	bus	pasiektas,	
atmestas	ar	palengvintas.	Būtina	darbuotojus	įtraukti	formuluojant	tikslus.

Paramos	teorijos	šalininkai	teigia,	kad	elgesį	lemia	aplinka,	elgesį	tik	kontroliuoja	para
mos	veiksniai	–	bet	kokios	pasekmės,	kurios	didina	galimybę,	kad	poelgis	bus	pakartotas,	jei	
šios	pasekmės	kilo	tuojau	pat	reagavus	į	kokį	nors	reiškinį.	Žmonės	labiau	stengsis	vykdyti	
užduotis	su	parama	nei	be	jos.

Analizuodamas	motyvacijos	teorijų	pritaikomumo	galimybes,	N.	Chmiel	pateikia	prak
tinius	darbuotojų	motyvacijos	būdus:

•	darbuotojų	motyvai	ir	vertybės	turi	būti	tinkami	jų	darbui;
•	darbas	turi	būti	patrauklus	ir	atitinkantis	darbuotojų	motyvus	ir	vertybes;
•	tikslai	turi	būti	apibrėžti	taip,	kad	jie	būtų	aiškūs,	metantys	iššūkį,	patrauklūs	ir	įgy

vendinami;
•	išteklių,	užtikrinančių	darbuotojų	veiksmingumą,	suteikimas;
•	palaikanti	socialinė	aplinka;
•	skatinimas	darbą	atlikti	kokybiškai;
•	harmoningas	visų	paminėtų	dalykų	sujungimas	į	socialinę	techninę	sistemą	(Chmiel,	

2000,	p.	310).
Remiantis	motyvacijos	teorijų	analize	galima	teigti,	kad,	siekiant	didinti	prevencinio	dar

bo	grupės	narių	motyvaciją,	būtina	atsižvelgti	į	jų	poreikius,	atliekamos	veiklos	struktūrą	ir	
pan.	Motyvavimo	priemonės	nevienodai	motyvuoja	skirtingus	individus.	Grupės	narių	mo
tyvacijos	kitimo	pobūdis	priklausys	nuo	to,	koks	motyvacijos	modelis	bus	pasirinktas.	Tai,	
kas	yra	be	galo	svarbu	grupės	vadovui,	nebūtinai	yra	taip	pat	svarbu	ir	kiekvienam	grupės	
nariui.	Dėl	šios	priežasties	būtinas	nuolatinis	grupės	narių	pasitenkinimo	atliekama	veikla	
tyrimas,	bendravimo	palaikymas.	Motyvavimo	procesas	turėtų	būti	partnerystė	tarp	darb
davio	ir	darbuotojo.

2.3. Grupės struktūra 

	Grupės	struktūrą	apibūdina	grupės dydis, grupės narių vaidmenys, komuni-
kacija, grupės normos.	

Aptariant grupės dydį pažymėtina,	kad nėra	bendros	mokslininkų	nuomonės	dėl	opti
malaus	grupės	dydžio.	Teigiama,	kad	grupės	 veikla	 efektyvi,	 kai	 joje	yra	optimalus	narių	
skaičius	 užduočiai	 atlikti	 (Hackman,	 1992,	 p.	 235;	Mullins,	 1999,	 p.	 405).	Labai	mažose	
grupėse	(du	trys	žmonės)	trūksta	nuomonių	įvairovės,	o	didelėse	(daugiau	nei	trylika	narių)	
neįmanoma	efektyvi	narių	tarpusavio	sąveika,	tokią	grupę	sudėtingiau	koordinuoti	(Jack
son,	May,	Whitney,	1995,	p.	204–206).	Dauguma	mokslininkų	mano,	kad	optimalus	grupės	
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narių	skaičius	yra	nuo	trijų	iki	devynių	žmonių	(Davis,	Perry,	Delmint,	1998,	p.	106).	Kai	
kurie	tyrėjai	teigia,	kad	grupės,	kurias	sudaro	nuo	penkių	iki	vienuolikos	narių,	dažniausiai	
priima	tinkamus	sprendimus	(Seilius,	2001,	p.	43). 

Kiekviena	grupė	turi	įveikti	grupės formavimosi	pakopas.	Yra	išskiriamos	kelios	grupės	
formavimosi	pakopų	teorijos.	E.	H.	Schein	(2004)	kalba	apie	tris	grupės	vystymosi	pako
pas	(priklausomybė,	priešiška	priklausomybė	ir	tarpusavio	priklausomybė).	B.	W.	Tuckman	
ir	M.	Jensen	(1977)	nurodo	keturias	(kartais	nurodomos	penkios)	pakopas	(formavimas,	
šturmavimas,	normavimas,	atlikimas	ir	užbaigimas	(pabaiga,	reiškianti	grupės	atsisveikini
mą)),	W.	R.	Bion	(1961)	ir	M.	Woodcock	(2000)	taip	pat	išskiria	keturias	grupės	pakopas	
(formavimasis,	eksperimentavimas,	vienijimasis	ir	branda).	A.	Leigh	ir	M.	Maynard	(2002)	
nurodo	šešias	grupės	raidos	pakopas	(pradžia	(verbavimas,	kontaktų	užmezgimas,	diskusi
jos),	rūšiavimas	(konkuravimas,	vidinės	kovos,	išbandymai),	stabilizavimas	(organizavimas,	
vaidmenys,	priėmimas),	siekimas	(veikimas,	atsakomybė,	augimas),	tikslo	pasiekimas	(ste
binimas,	lūkesčių	pateisinimas,	puikių	rezultatų	pasiekimas),	pabaiga	(šventimas,	apgailes
tavimas,	išsiskirstymas).	Analizuojant	mokslininkų	išskirtų	komandų	formavimosi	pakopų	
bruožus,	aptinkama	daug	panašumų	tarp	minėtų	teorijų,	besiskiriančių	ne	konceptualumu,	o	
skirtingu	interpretavimu	ir	klasifikavimu,	todėl	apibendrinus	galima	išskirti	keturias	grupės	
formavimosi	pakopas:	formavimosi,	eksperimentavimo,	vienijimosi,	brandos.	Formavimosi	
pakopoje	grupės	nariai	bando	priprasti	vienas	prie	kito,	dažnai	susidomėjimas	vienas	kitu	
didelis,	 tačiau	būdinga	 ir	nepasitikėti	 vienas	kitu.	Antrojoje,	 eksperimentavimo, pakopoje 
būdinga	priešiška	priklausomybė,	kai	tam	tikrą	laiką	kartu	padirbėję	grupės	nariai	pamato,	
kaip	 skiriasi	 jų	požiūriai,	 poreikiai	 ir	 darbo	metodai,	 todėl	kaip	 tik	 šioje	pakopoje	grupė	
pradeda	pripažinti	vidinius	grupės	konfliktus	ir	juos	spręsti.	Trečiojoje,	vienijimosi,	pako
poje	paprastai	išsiaiškinami	grupės	tikslai,	nustatomi	uždaviniai,	atsiranda	normos,	taisyklės	
ir	tarpusavio	priklausomybė.	Brandos	pakopoje	būdingas	sistemiškas	požiūris	 į	problemų	
sprendimą,	prieštaringų	požiūrių	derinimas,	grupės	narių	tarpusavio	priklausomybė	ir	vie
nybė,	kada	grupės	nariai	galvoja	ne	tik	apie	savo,	bet	ir	apie	grupės	naudą.	

Veiksniai,	užtikrinantys	efektyvią	grupės	veiklą,	yra	vaidmenų pasiskirstymas ir tarpusa-
vio bendradarbiavimas.	Kiekvienas	grupės	narys,	atlikdamas	bendrą	užduotį,	turi	konkretų	
vaidmenį,	t.	y.	kiekvienas	vaidmuo	yra	lygiavertis	ir	vienodai	svarbus	grupei.	Atsižvelgdami	
į	situaciją,	grupės	nariai	prisiima	lyderiavimo	ar	narystės	teisę	(Barvydienė,	Kasiulis,	1998,	
p.	72).	Grupės	vaidmenų	modelį	pristato	B.	Vijeikienė	ir	J.	Vijeikis	(2000,	p.	53–82)	bei	V.	
Barvydienė,	J.	Kasiulis	(2003,	p.	83–86).	Remiantis	minėtų	autorių	teiginiais,	vaidmenų	cha
rakteristikos	yra	neatsiejamos	nuo	asmens	kompetencijos.	Efektyvios	grupės	nariai	privalo	
įvertinti	savo	vaidmenų	grupėje	erdves,	apimančias	tikėtinos	elgsenos	bruožus.	

Įvairūs	mokslininkai	pateikia	skirtingus	vaidmenų	grupėje	apibūdinimus	(4	lentelė).	
M.	Woodcock	išskiria	dvylika	grupės	vaidmenų	apibūdinimų	(grupės	lyderis,	ambasado
rius,	diplomatas,	kokybės	kontrolierius,	bandytojas,	teisėjas,	prisitaikėlis,	rėmėjas,	eks
pertas,	novatorius,	rezultatų	siekėjas,	vertintojas),	o	J.	F.	Cragan	ir	D.	W.	Wright	nurodo	
dešimt	vaidmenų:	penkis	pagrindinius	(užduoties	įvykdymo	lyderis,	socialinisemocinis	
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lyderis,	įtampos	mažintojas,	informacijos	teikėjas,	pagrindinis	neigėjas)	ir	penkis	antri
nius	(klausinėtojas,	 tylus	stebėtojas,	aktyvus	klausytojas,	protokoluojantysis,	 savanau
dis)	(Woodcock,	1989;	Cragan,	Wright,	1980).	M.	R.	Belbin	pateikia	aštuonis	vaidmenis	
grupėje	(kompanijos	darbuotojas,	pirmininkas,	formuotojas,	augantis,	tyrėjas,	vertinto
jas,	grupės	darbuotojas,	darbų	pabaigėjas)	(Belbin,	2003,	p.	31–51).	

Vaidmenys	grupėje	suprantami	kaip	grupės	narių	bruožai,	padedantys	grupei	geriau	įvyk
dyti	 pateiktą	 užduotį.	 Svarbu	 paminėti,	 kad	 vaidmenys	 grupėje	 nėra	 griežtai	 nustatyti	 ir	
statiški	 –	 jie	 yra	 tiesiogiai	 susiję	 su	 grupės	 formavimosi	 pakopomis.	Tai	 reiškia,	 kad	 tam	
tikroje	grupės	raidos	pakopoje	vienas	grupės	vaidmuo	išryškėja	labiau	nei	kiti.	Be	to,	svarbu	
atsižvelgti	ir	į	tai,	kad	vienas	asmuo	gali	turėti	ne	vieną	vaidmenį	grupėje,	kita	vertus,	ir	keli	
asmenys	gali	atlikti	vieną	vaidmenį	ir	toje	pačioje,	ir	skirtingose	grupės	formavimosi	pako
pose.	

M.	Belbinas	išskiria	du	sėkmingai	dirbančių	grupių	tipus:
•	 I	tipas.	Tai	grupė,	kurioje	skirtingi	žmonės	gerai	atlieka	skirtingus	vaidmenis.	Kie

kvienas	grupės	narys	gali	atlikti	vieną	pagrindinį	vaidmenį,	tačiau	gana	kompetentin
gai	gali	atlikti	ir	kitą	(„papildomą“)	vaidmenį.	Tačiau	gali	rastis	keblumų,	jei	yra	du	
„dominuojantys	įgyvendintojai“,	du	„įkvėpėjai“	ar	per	daug	„stebėtojų	–	vertintojų“.

•	 II	tipas.	Grupėje	dominuoja	vadovas,	savo	intelektualiniais	ir	kūrybiniais	sugebėjimais	
neturintis	lygių	tarp	kolegų.	Jo	pareigos	ir	prigimtiniai	gebėjimai	papildo	vienas	kitą	
ir	padeda	įtvirtinti	dominavimą.	Tačiau	tokia	grupė	nerekomenduotina,	nes,	vadovui	
palikus	grupę,	lieka	praraja	(Belbin,	2003).

Negalima	vienareikšmiškai	atsakyti	 į	klausimą,	kuris	grupės	narys	turėtų	užimti	PDG	
lyderio	pozicijas,	todėl	ši	funkcija	nėra	priskiriama	nė	vienam	iš	jų.	Lyderio	funkcija	–	dali
jimosi	informacija	užtikrinimas,	grupės	veiklos	orientavimas	į	organizacijos	ir	kiekvieno	na
rio	tikslus,	todėl	pažymima	grupės	lyderio	kompetencija,	atsakingumas,	komandinio	darbo	

4 lentelė
Grupės narių vaidmenys

M. Woodcock J. F. Cragan ir D. W. Wright M. R. Belbin
grupės lyderis užduoties įvykdymo lyderis kompanijos darbuotojas

ambasadorius socialinis-emocinis lyderis pirmininkas

diplomatas įtampos mažintojas formuotojas

kokybės kontrolierius informacijos teikėjas augantis

bandytojas pagrindinis neigėjas tyrėjas

teisėjas klausinėtojas vertintojas

prisitaikėlis tylus stebėtojas grupės darbuotojas

rėmėjas aktyvus klausytojas darbų pabaigėjas

ekspertas protokoluojantis

novatorius savanaudis

rezultatų siekėjas

vertintojas
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principų	išmanymas.	Remiantis	mokyklos	prevencinio	darbo	grupių	aprašu	(Žin.,	2004,	Nr.	
145–5281),	numatančiu	grupės	vadovu	skirti	mokyklos	direktorių	ar	jo	pavaduotoją	ugdy
mui,	galima	daryti	prielaidą,	kad	PDG	turėtų	vadovauti	administracijos	vadovas.	

Lyderystė	 –	 tai	 sugebėjimas	 pritraukti	 prie	 savęs	 žmones	 siekiant	 konkrečių	 organi
zacijos	 tikslų	(Albrechtas,	2005,	p.	204–205).	 J.	Adair	 teigimu,	 lyderystė	palaiko	grupės	
gyvybingumą,	padeda	išlaikyti	jos	organizacinę	sandarą	išsaugant	kuo	pilnesnę	individualią	
struktūrą	(Adair,	2003,	p.	264).	Mokslinėje	literatūroje	nurodomos	šešios	grupės	lyderio	
funkcijos:	1)	inicijavimas:	užduočių,	tikslų,	procedūros,	problemų	sprendimo;	2)	faktų	pa
grindimas:	jausmų,	emocijų	ir	nuomonės	raiška;	3)	informacijos:	nuomonių,	faktų,	jausmų	
paieška;	4)	aiškinimas:	idėjų	interpretavimas;	5)	koordinavimas:	bendrų	idėjų	įgyvendini
mas;	6)	vertinimas:	kritinis	idėjų	vertinimas,	siekimas	geriausiai	įvykdyti	užduotį	(Leigh,	
1993,	p.	120,	Liuis,	2004,	p.129–130).	

Teoriškai	galimi	du	kraštutiniai	valdymo	modeliai:	grynai	centralizuoto	ir	decentralizuo
to.	Grynai centralizuoto	valdymo	modelis	remiasi	pagrindine	prielaida,	kad	egzistuoja	tikri	
vertikalūs	vienpusiai	ryšiai,	vienas	valdymo	subjektas	priima	sprendimus,	žemesnės	grandys	
tik	informuoja	apie	įsakymo,	sprendimo	vykdymą.	Decentralizuoto valdymo modelis – kai 

5 lentelė
Lyderio vaidmuo kiekvienoje grupės formavimosi pakopoje 

(Liuis, 2004)

Pakopa Lyderio vaidmuo
Pradžios pakopa • Padėkite pažinti vienas kitą

• Išdėstykite, kokią jūs norite matyti grupę, – aiškiai suformuluokite užduotis
• Pasidalinkite sėkmės vizija
• Paklauskite, kokios grupės mintys apie prioritetus
• Pasakykite grupei, kas jums šioje grupėje yra svarbiausia
• Padėkite suprasti grupės paskirtį
• Venkite per didelio spaudimo

Rūšiavimo pakopa • Padėkite grupei sudaryti pagrindinių užduočių sąrašą
• Stenkitės išspręsti tarpusavio santykių problemas
• Dėmesio centre turi būti problemos, o ne asmenybės
• Paskirkite laiką neišspręstiems klausimams spręsti

Stabilizavimosi pakopa • Organizuokite pagrindinę grupės veiklą
• Paskirstykite kai kurių grupės narių funkcijas
• Padėkite kiekvienam suvokti savo buvimą šioje grupėje

Siekimo pakopa • Rūpinkitės faktišku darbų atlikimu
• Išlaikykite grupės susikoncentravimą – būkite konkretus užduodamas klausimus, 

įtraukite žmones į veiklą ir planuokite laiką
• Reguliariai skatinkite ir teikite grįžtamąją informaciją
• Skatinkite žmones imtis atsakomybės
• Reguliariai teikite grįžtamąją informaciją apie pažangą

Tikslo pasiekimo pakopa • Skatinkite bendravimo intensyvumą
• Remkite narių savarankiškumą
• Suteikite išteklių ir skatinkite grupės augimą
• Į kiekvieną užduotį žiūrėkite kaip į grupės darbo galimybę
• Labiau pabrėžkite grupės, o ne individualius nuopelnus
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vertikalių	 ryšių	praktiškai	nėra,	 tarp	valdymo	 lygmenų	egzistuoja	 tik	horizontalūs	 ryšiai.	
Valdymo	centras	yra	formalus,	nes	valdymo	funkcijų	jis	neatlieka.	Visiškai	decentralizuoto	
modelio	nebūna.	Decentralizacija	susijusi	su	 įgaliojimų,	būtinų	sprendimams,	perdavimu.	
Jeigu	 sprendimų	priėmimas	 sutelktas	 vienoje	 vietoje,	 tada	 sakoma,	kad	 struktūra	 centra
lizuota.	 Sąlygiškai	 decentralizuota	 struktūra	 esti	 tada,	 kai	 įgaliojimai	 priimti	 sprendimus	
yra	 padalyti	 įvairiems	 padaliniams.	 Skiriama	 vertikalioji	 decentralizacija,	 kada	 sprendimų	
priėmimas	 perduodamas	 hierarchinei	 linijai,	 einančiai	 iš	 viršaus	 į	 apačią,	 ir	 horizontalioji	
decentralizacija,	kada	 sprendimus	priima	 technostruktūros	 ir	papildomų	 tarnybų	vadovai	
(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	145–147).

Vadovas	atskirų	individų	grupę	paverčia	tikslingai	ir	efektyviai	dirbančia	grupe.	Vadovavi
mas	apibūdinamas	kaip	procesas,	telkiantis	žmones	ir	jiems	padedantis	siekti	tikslų.	H.	Mintz
bergas	išskiria	dešimt	vadovo	vaidmenų,	kuriuos	galima	sugrupuoti	į	tris	grupes:

1.	 Tarpasmeninių	santykių	palaikymas
2.	 Informaciniai	vaidmenys
3.	 Vaidmenys,	susiję	su	sprendimų	priėmimu
Išskiriami	trys	vadovui	būtinų	gebėjimų	grupės:	techniniai,	žmogiškieji,	konceptualieji.	

Techniniai sugebėjimai	nusakomi	vadovo	žiniomis	ir	gebėjimu	dirbti	su	konkrečiais	įrengi
mais	ir	technologijomis.	Aukščiausio	lygio	vadovams	šių	gebėjimų	poreikis	mažėja.	Žmo-
giškieji	gebėjimai	nusakomi	mokėjimu	dirbti	su	žmonėmis	bei	organizuoti	jų	grupinį	darbą.	
Konceptualieji	 sugebėjimai	 išreiškiami	sisteminiu	mąstymu,	sugebėjimu	modeliuoti,	pačiu	
požiūriu	į	vykstančius	reiškinius	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	160).

B.	Neverauskas,	V.	Stankevičius,	V.	Viliūnas,	I.	Černiūtė	(2006,	p.	86–88)	išvardinta	sep
tynis	vadovui	būtinus	reikalavimus,	tokius	kaip:	sugebėjimas	projektą	aprūpinti	 ištekliais,	
sugebėjimas	informuoti	ir	motyvuoti	personalą,	techniniai	įgūdžiai,	kurie	suprantami	kaip	
politinis	nuovokumas,	stipri	orientacija	į	tikslą,	didelė	savigarba,	sugebėjimas	nugalėti	kliū
tis,	mokėjimas	subalansuoti	projekto	tikslo	sudedamąsias	dalis,	gebėjimas	nugalėti	nesėkmę	
ir	valdyti	riziką,	sugebėjimas	plėtoti	ir	palaikyti	ryšius,	derybų	sugebėjimai.

Dar	vienas	reikšmingas	vadovavimo	aspektas	–	vadovavimo	stilius.	Vadovavimo	stilius	–	tai	
vadovo	poveikio	pavaldiniui	būdas,	 siekiant	daryti	 jam	 įtaką	 ir	 skatinant	 jį	 siekti	numatytų	
tikslų.	Iki	šiol	nėra	vienintelės	vadovavimo	stilių	klasifikacijos,	tačiau	juos	galima	apibūdinti	
išskiriant	keletą	skirtingų	požiūrių	į	vadovavimo	stilių	skirstymą:

•	 tradicinis	ir	šiuolaikinis	vadovavimo	stilių	skirstymas;
•	 vadovavimo	stilių	skirstymas	pagal	vadovo	elgesį;
•	 vadovavimo	stilių	skirstymas	pagal	vadovų	orientaciją;
•	 vadovavimo	stilių	skirstymas	pagal	vadovų	orientaciją	ir	pavaldinių	lygį;
•	 situaciniai	vadovavimo	modeliai.
Tradiciniai	vadovavimo	stiliai	yra	autoritariniai.	Autoritarinis	valdymo	stilius	pasižymi	

stipria	valdymo	centralizacija,	visos	valdžios	koncentravimu	vienose	rankose.	Prie	tradici
nių	priskiriami	charizmatinis,	patriarchalinis,	autokratinis	ir	biurokratinis	valdymo	stiliai.	
Charizmatinis	 valdymo	stilius	–	 tai	vadovavimas	 remiantis	 asmenine	spinduliavimo	 jėga.	
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Patriarchalinis	–	tai	vadovavimas	pagal	analogiją	su	tėvo	ar	motinos	elgsena	šeimoje.	Auto-
kratinis –	remiasi	hierarchiškai	organizuotu	valdymo	pobūdžiu	ir	paklusnumu.	Biurokrati-
nis	remiasi	legalia,	preciziška,	teisę	ir	įstatymus	atitinkančia	reguliavimo	sistema	ir	griežtu	
organizacijos	narių	paklusnumu.	

Prie	šiuolaikinių	stilių	yra	priskiriami	demokratinis	vadovavimo	stilius,	kuris	remiasi	val
džios	pasidalijimu,	įtraukiant	pavaldinius	į	valdymą	ir	sprendimų	priėmimą.	Demokratinia
me	vadovavime	skiriamas	kooperatinis	ir	laisvas	stiliai.	Kooperatiniam	būdinga	partnerystė	
siekiant	bendro	tikslo.	Laisvas	vadinamas	liberaliu,	kuriam	būdingas	minimalus	vadovo	kiši
masis	į	veiklą	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.167–168).

Nė	viena	grupė	negali	egzistuoti	be	komunikavimo	–	informacijos	mainų	tarp	grupės	na
rių,	todėl	būtina	aptarti	komunikaciją grupėje,	kurios	metu	keičiamasi	informacija,	siekiama	
konkrečių	rezultatų,	koordinuojami	įvairūs	veiksmai,	vykdomos	užduotys,	priimami	spren
dimai,	reiškiami	jausmai	bei	emocijos	(Baršauskienė,	Janulevičiūtė	–	Ivaškevičienė,	2005,	p.	
128).	Komunikacijos	kokybė	bet	kurioje	grupėje	yra	pagrindinis	veiksnys,	lemiantis	grupės	
priimamų	sprendimų	ir	veiklos	kokybę.	

Terminas	„komunikacija“	kildinamas	iš	lotynų	kalbos	žodžio	„comunicatio“,	reiškian
čio	 pranešimą,	 perdavimą.	 Literatūroje	 pateikiami	 įvairūs	 komunikacijos	 apibrėžimai,	
pvz.,	F.	E.	X.	Dance	savo	darbe	pateikia	net	95	komunikacijos	apibrėžimus.	Keletas	jų:

•	 Komunikacija	–	bendravimas,	keitimasis	patirtimi,	mintimis,	išgyvenimais.
•	 Komunikacija	–	pasikeitimas	prasme	tarp	individų,	naudojant	bendrą	simbolių	sis

temą.
•	 Komunikacija	–	 procesas,	 kai	 vienas	 žmogus	 ar	 grupė	 perduoda	 informaciją	 kitam	

žmogui	ar	grupei,	kurie	ją	suvokia	ir	perduoda	atgal.
•	 Komunikacija	–	užbaigtos	žinios	perdavimas	iš	siuntėjo	gavėjui	(Dance,1986).
Pasak	V.	Ratkevičienės,	komunikacija	yra	pranešimų	siuntimo,	gavimo	ir	interpretavimo	

procesas,	kuriuo	mes	susiję	vienas	su	kitu	bei	su	platesniu	pasauliu	(Ratkevičienė,	2000).	
Lietuvių	mokslininkų	darbuose	nėra	iki	galo	aiškus	komunikacijos	ir	bendravimo	apibrėži
mas.	Dauguma	Lietuvos	mokslininkų	šias	sąvokas	vartoja	kaip	sinonimus,	o	kiti	(N.	Večkie
nė,	B.	Grebliauskienė,	D.	Sokolovienė,	V.	Chreptavičienė,	A.	Jacikevičius	ir	kt.)	analizuoja	
šių	 sąvokų	skirtumus	bei	 tarpusavio	 ryšį	 ir	 teigia,	kad	komunikacija	yra	vienas	bendravi
mo	sudedamųjų	dalių.	Sąvoka	„bendravimas“	yra	apibūdinama	kaip	kontaktų	tarp	žmonių	
užmezgimo	ir	palaikymo	procesas,	pasireiškiantis	komunikacija	kaip	pasikeitimu	psichinės	
veiklos	rezultatais	(žiniomis,	mintimis,	sprendimais,	vaizdiniais,	patirtimi,	jausmais,	nuosta
tomis	ir	kt.),	sąveika	kaip	tarpusavio	poveikiu	bei	keitimusi	veiksmais,	tarpusavio	suvokimu	
bei	supratimu	(Večkienė	ir	kt.,	1996).	

Taigi	 komunikacijos,	 kaip	 informacijos	 pasikeitimo,	 procese	 dalyvauja	 mažiausiai	 du	
žmonės,	 kurių	 vienas	 –	 informacijos	 siuntėjas	 (korespondentas),	 o	 kitas	 –	 gavėjas	 (reci
pientas).	 Informacijos	 siuntėjo	 tikslas	 –	 vienokiu	 ar	 kitokiu	būdu	paveikti	 kitą,	 todėl	 jis	
siunčia	tam	tikrą	informaciją,	kurią	užkoduoja.	Gavėjas,	norėdamas	suprasti	šį	pranešimą,	
turi	jį	dekoduoti.	Gaunamą	informaciją	priėmėjas	perleidžia	per	daugybę	„filtrų“	(vertybės,	



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje34

įsitikinimai,	prietarai,	lūkesčiai,	pasiūlymai,	nuostatos,	patirtis,	aplinka,	interesai	ir	kt.),	to
dėl	dekoduojamą	pranešimą	jis	suvokia	savaip.	Dekoduotas	gavėjo	pranešimas	nėra	tapatus	
siuntėjo	informacijai,	todėl	niekada	nesame	įsitikinę,	ar	mūsų	bendravimo	partneris	teisingai	
supras,	ką	norėjome	pasakyti	(5	pav.).	Itin	svarbi	komunikacijos	proceso	dalis	–	grįžtama
sis	 ryšys.	Pasak	P.	S.	Robbins	 (2003),	grįžtamasis	 ryšys	–	 tai	patikrinimas,	 ar	pranešimas	
buvo	perduotas	taip,	kaip	buvo	sumanyta,	ar	pavyko	pasiekti,	kad	pranešimas	būtų	suprastas	
(Robbins,	2003).	

Pabrėžiama,	kad	komunikacija	grupėje	atlieka	kelias	funkcijas:	kontrolės,	motyvavimo,	
emocinės	išraiškos	ir	informavimo.	Pasak	S.	P.	Robbins,	komunikavimas	kontroliuoja	gru
pės	narių	elgesį.	Tai	susiję	su	organizacijoje	egzistuojančia	valdžios	hierarchija	ir	formalio
mis	rekomendacijomis,	kurių	darbuotojai	privalo	laikytis.	Teiginį,	kad	komunikacija	skatina	
motyvaciją,	autorius	pagrindžia	tuo,	kad,	formuluojant	konkrečius	tikslus,	užtikrinant	grįž
tamąjį	ryšį	bei	įtvirtinant	pageidaujamas	elgesio	normas,	yra	skatinama	asmens	motyvacija,	
o	to	negalima	padaryti	be	komunikavimo.	Komunikacija	grupėje,	pirmiausia	tarp	atskirų	jos	
narių,	yra	fundamentali	priemonė,	kuria	grupės	nariai	parodo	savo	nusivylimą	ir	pasitenkini
mą.	Taigi	komunikuodami	jie	išreiškia	savo	jausmus	ir	patenkina	socialinius	poreikius.	Viena	
esminių	 komunikacijos	 grupėje	 funkcijų	 –	 informacinė,	 t.y.	 komunikuojant	 perduodama	
įvairi	informacija,	būtina	atliekant	vienokią	ar	kitokią	veiklą,	vertinant	jos	rezultatus	ir	pan.	
(Robbins,	2003).

Mokslininkai,	aptardami	komunikaciją	grupėje,	išskiria	tris	pagrindinius	komunikacijos	
tinklus	 organizacijoje:	 grandinę,	 ratą	 ir	 daugiakanalį	 tinklą	 (Robbins,	 2003,	 p.	 153–154).	
Pirmasis	tinklas	–	grandinė	–	griežtai	pakartoja	valdymo	grandinę,	o	antrasis	–	ratas	–	remia
si	centrine	figūra,	kuri	yra	visos	grupės	komunikavimo	perdavimo	kanalas,	stimuliuojantis	
komunikacijos	tinklą.	Tokį	tinklą	galima	rasti	stiprų	lyderį	turinčioje	grupėje.	Daugiakanalis	
tinklas	užtikrina	aktyvų	grupės	narių	bendravimo	procesą.	Kaip	parodyta	6	lentelėje,	kie
kvieno	komunikacijos	 tinklo	 efektyvumas	 priklauso	 nuo	 tam	 tikrų	 kriterijų,	 pavyzdžiui,	
rato	 sandara	 padeda	 atsirasti	 lyderiui,	 daugiakanalis	 komunikacijos	 tinklas	 tinkamiausias	

5 pav. Komunikacijos proceso schema
(parengta pagal „Bendravimo psichologija“, 2006)

SIUNTĖJAS GAVĖJAS

Kodavimas Dekodavimas

Informacija

Grįžtamasis ryšys
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tuomet,	kai	rūpinamasi,	kad	kiekvienas	grupės	narys	jaustų	pasitenkinimą	darbu,	grandinė	
tinka,	kai	svarbiausia	veikloje	–	tikslumas.	

Komunikacijos	tinklas	priklauso	nuo	grupės raidos, grupės tikslų, grupės narių charakteris-
tikų.	Galima	daryti	prielaidą,	kad	pirminiame	grupės	raidos	etape	vyraus	valdymo	grandinė.	
Siekiant	užduoties	atlikimo	tikslumo,	 tinkamiausias	bus	grandinės	ar	 rato	komunikacijos	
tinklas,	o,	esant	didesniam	grupės	narių	skaičiui,	labiau	tiks	rato	tinklas.	Vadinasi,	nėra	vieno	
universalaus	komunikacijos	tinklo	grupėje,	grupinis	darbas	pasižymi	komunikacijos	tinklų	
kaita.	L.	Kell,	L.	C.	Lederman,	G.	M.	Philips	pagrindiniais	sklandžios	komunikacijos	grupėje	
požymiais	laiko	tinkamą	grupės	narių	aprūpinimą	informacija,	deramą	informacijos	analizę	
bei	įvertinimą,	efektyvų	klausymąsi,	dalykišką	klausinėjimą,	konstruktyvų	dalyvavimą	gru
pės	veikloje	(Kell,	Lederman,	Philips,	1989,	p.	114).

Mokslininkai	pabrėžia,	kad,	netgi	esant	dvipusei	komunikacijai,	jos	efektyvumą	gali	veikti	
komunikacijos	trikdžiai	(barjerai).	Pasak	V.	Ratkevičienės	(2000),	komunikacijos	barjeras	–	tai	
bet	kuri	kliūtis,	 iškreipianti	 informaciją	 arba	 trukdanti	 individams	suprasti	vienam	kitą.	Re
miantis	V.	Baršauskiene	ir	B.	JanulevičiūteIvaškevičiene,	komunikavimo	kliūtis	grupėje	galima	
suskirstyti	į	organizacines	ir	individualias.	Prie	organizacinių	kliūčių	priskirtina:	

•	 grupės	struktūra	(kuo	grupė	didesnė	ir	turi	daugiau	vadovavimo	lygmenų,	tuo	infor
macija	sunkiau	pasiekia	visus	narius);	

•	 informacijos	perkrovimas;	
•	 pranešimų	 sudėtingumas	 (pagrindines	mintis	 būtina	 formuluoti	 taip,	 kad	 jos	 būtų	

suprantamos	visiems	darbuotojams);	
•	 pasitikėjimo	stoka	(pranešimo	gavėjo	pasitikėjimą	pranešimo	turiniu	nulemia	siuntė

jo	patikimumas);	
•	 netinkamo	komunikacinio	kanalo	pasirinkimas.	Pasirinkus	netinkamą	komunikacijos	

kanalą,	pranešimas	gali	būti	iškraipytas.	Efektyviausia	komunikacija	yra	„akis	į	akį“.	
Jos	privalumas	tas,	kad	keičiamasi	ir	verbaline,	ir	neverbaline	informacija.	Mažiausiai	
patikimas	komunikavimo	kanalas	–	rašytiniai	pranešimai;	

•	 fizinės	kliūtys	(blogi	ryšiai,	prasta	akustika,	neįskaitoma	kopija,	triukšmas)	(Baršaus
kienė,	JanulevičiūtėIvaškevičienė,	2005,	p.	19).

Kaip	individualias	komunikacijos	kliūtis	V.	Baršauskienė	ir	B.	JanulevičiūtėIvaškevičie
nė	nurodo:	skirtingą	 informacijos	 interpretavimą;	kalbėjimo	ir	klausymosi	 įgūdžių	stoką;	

6 lentelė
Tinklai ir jų efektyvumo kriterijai (Robbins, 2003, p. 154)

Kriterijai Tinklai
grandinė ratas daugiakanalis

Greitis Vidutinis Didelis Didelis

Tikslumas Didelis Didelis Vidutinis

Sąlygos atsirasti lyderiui Vidutinės Didelės Jokių

Grupės narių pasitenkinimas Vidutinis Menkas Didelis
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pašnekovų	emocines	reakcijas;	bendravimo	įgūdžių	stoką;	verbalinės	ir	neverbalinės	infor
macijos	neatitikimą	(Baršauskienė,	JanulevičiūtėIvaškevičienė,	2005,	p.	20).

S.	P.	Robbins	(2003),	analizuodamas	efektyvaus	komunikavimo	kliūtis,	išskiria	filtravimą,	
selektyvų	suvokimą,	informacijos	perteklių,	lyčių	stilius,	emocijas	ir	kalbą.	Pasak	autoriaus,	
filtravimas	 reiškia,	 jog	 siuntėjas	 sąmoningai	manipuliuoja	 informacija,	 kad	 gavėjas	 palan
kiau	ją	priimtų.	Selektyvus	suvokimas,	autoriaus	teigimu,	yra	tokia	komunikacijos	kliūtis,	
kai	komunikavimo	procese	informacijos	gavėjas	mato	ir	girdi	selektyviai,	t.y.	tai	priklauso	
nuo	jo	poreikių,	 interesų,	patirties,	 išsilavinimo	ir	kitų	asmeninių	savybių.	Robbins	teigi
mu,	informacijos	perteklius	atsiranda	tada,	kai	informacija,	su	kuria	privaloma	dirbti,	viršija	
gebėjimą	ją	apdoroti.	Kai	bendrauja	skirtingų	lyčių	atstovai,	lytis	dažnai	tampa	efektyvios	
komunikacijos	priežastimi.	Pasak	autoriaus,	moterys	ir	vyrai	komunikavimą	žodžiu	naudoja	
dėl	skirtingų	priežasčių:	vyrai	kalbą	vartoja,	kad	pabrėžtų	statusą,	o	moterys	–	kad	užmegztų	
ryšį.	Emocijos,	t.y.	gavėjo	savijauta	komunikacijos	procese,	turi	įtakos	informacijos	inter
pretavimui.	Pasak	Robbins,	kaip	gavėjas	jausis	šio	proceso	metu,	taip	ir	interpretuos	gau
namą	informaciją.	Skirtingiems	žmonėms	tie	patys	žodžiai	gali	reikšti	skirtingus	dalykus.	
Pasak	minėto	mokslininko,	amžius,	išsilavinimas	ir	kultūrinė	aplinka	yra	vieni	pagrindinių	
veiksnių,	darančių	įtaką	žmogaus	vartojamai	kalbai	ir	prasmėms,	kurias	jis	suteikia	žodžiams	
(Robbins,	2003).	

Apibendrinant	skirtingų	autorių	pateikiamas	komunikacijos	kliūčių	klasifikacijas,	galima	
išskirti	asmeninius,	fizinius	ir	semantinius	komunikacijos	barjerus.	Asmeniniai	barjerai	–	tai	
komunikacijos	kliūtys,	kylančios	dėl	nekokybiško	klausimo,	klausymo	ar	supratimo	pro
blemų,	neigiamų	emocijų,	skirtingų	komunikatoriaus	ir	perdavėjo	vertybių	ir	pan.	Fiziniais	
komunikacijos	trikdžiais	vadinami	komunikacijos	barjerai,	kylantys	dėl	nepalankių	komu
nikacijos	sąlygų	(triukšmo,	nekokybiškų	techninių	priemonių	ir	pan.).	Semantiniai	komuni
kacijos	barjerai	kyla	dėl	komunikacijos	simbolių	stokos	arba	neteisingo	jų	supratimo.	Tokio	
tipo	komunikacijos	problemų	kyla	komunikuojant	žodžiu	dėl	netinkamo	sąvokų	vartojimo	
ar	supratimo.	Supratimą	paprastai	sunkina	tai,	jog	neretai	vieną	ir	tą	patį	žodį	galima	suprasti	
skirtingai	arba	pasakytas	žodis	yra	neadekvatus	minties	kontekstui.	To	priežastis	gali	būti	
skirtingas	nevisuotinės	(profesinės,	tarminės	ar	žargoninės)	leksikos	žinojimas	bei	indivi
dualios	patirties	skirtumai.	Individualios	patirties	skirtumai	dažniausiai	pasireiškia	vartojant	
žodžius,	kurių	prasmė	priklauso	nuo	individualios	patirties,	abstrakcijas	žyminčius	žodžius,	
emociškai	svarbius	žodžius	(Psichologija	studentui,	1999).

Siekiant	 įveikti	 komunikavimo	 sunkumus	 grupėje,	 patartina	 informaciją	 pateikti	 taip,	
kad	gavėjas	galėtų	lengvai	ją	suvokti,	vartoti	aiškius,	suprantamus	žodžius,	pasirinkti	tinka
miausią	perdavimo	kanalą,	palaikyti	grįžtamąjį	ryšį,	gerai	pažinti	informacijos	gavėją,	ištirti	
jo	poreikius,	vengti	informacijos	perdavimo	tarpininkų.	C.	L.	Bovee,	L.	V.	Thill	(1997)	iš
skiria	šešis	efektyvios	komunikacijos	grupėje	bruožus:	palankios	ir	atviros	komunikacijos	
sąlygos;	etikos	normų	laikymasis;	tarpkultūrinės	komunikacijos	skirtumų	paisymas;	efek
tyvus	naujausių	technologijų	pritaikymas;	darnios	komandos	suformavimas;	gera	rašytinės	
komunikacijos	kokybė.	Palankios	ir	atviros	komunikacijos	sąlygos	susiklosto	esant	palan
kiam	grupės	klimatui.	
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Grupės	sutelktumą	galima	gerinti	įvairiais	būdais,	kurių	dažniausiai	įvardijami	yra:
- Konkurencijos skatinimas.	Konkuravimas,	konfliktai	su	pašaliniais	asmenimis	ar	kito

mis	grupėmis	padidina	grupės	sutelktumą.
- Tarpasmeninio patrauklumo didinimas,	t.	y.	darbui	grupėje	suburiami	žmonės,	kurių	

esminės	vertybės	yra	tos	pačios.
- Tarpusavio sąveikos didinimas.	
Grupėje	 susiklosčiusius	 tarpusavio	santykius	galima	apibūdinti	keletu	požymių,	nusa

kančių	grupės	sutelktumą:	1)	psichologinis	darnumas;	2)	psichologinis	klimatas;	3)	konflik
tiškumas	(Savanavičienė,	Šilingienė,	2005).	

Grupės psichologinis darnumas	suprantamas	kaip	teigiama	atskirų	grupės	narių	tarpusavio	
sąveika.	A.	Jacikevičius	(1995)	išskiria	tris	pagrindines	psichologinio	darnumo	rūšis:

•	 psichofiziologinis	darnumas,	kuris	yra	paremtas	psichomotorinių	reakcijų	ir	kitų	psi
chofiziologinių	ypatumų	atitikimu;	

•	 socialinis	psichologinis	darnumas,	priklausomas	nuo	bendraujančių	žmonių	tinkamu
mo	atlikti	vienus	ar	kitus	vaidmenis,	savęs	vertinimo	ypatumų,	charakterio	panašumų	
bei	skirtumų,	analogiško	situacijų	suvokimo	ir	vertinimo,	emocijų	ir	jausmų;

•	 socialinis	vertybinis	darnumas,	pagrįstas	vertybių,	vertybinių	orientacijų	ir	stereotipų	
panašumu,	bendrais	tikslais,	interesais.	

Mokslininkų	teigimu,	darnios	grupės	pasiekia	geresnių	veiklos	rezultatų,	yra	efektyvesnės.	
Psichologinis grupės klimatas	pirmiausia	priklauso	nuo	grupės	darbo	sąlygų,	vadovavimo	

grupei	pobūdžio	ir	grupės	narių	tarpasmeninių	santykių.	Išvardintųjų	veiksnių	įtaka	psicho
loginiam	grupės	klimatui	nėra	lygiavertė.	

Grupės konfliktiškumas.	Konfliktas	–	priešingų,	nesuderinamų	tendencijų	susidūrimas,	
sukeliantis	stiprius,	nemalonius	išgyvenimus.	Moksliniai	tyrimai	rodo,	kad	žmonės	situaciją	
suvokia	kaip	konfliktinę,	jei	joje	identifikuoja	tris	dalykus:	tipišką	tarpusavio	sąveiką,	elgesį	
(kovoja	tarpusavyje,	rašo	skundus,	nori	pasiekti	savo);	egzistuojančius	prieštaravimus	(nori	
skirtingų	dalykų,	skirtingi	interesai	ar	tikslai);	tam	tikras	emocijas	(nervinė	įtampa,	kančia,	
karingumas,	pyktis)	(cit.	 iš	Bendravimo	psichologija,	2006).	Apibendrinant	galima	teigti,	
kad	konfliktas	–	tai	situacija,	kurioje	susiduria	vieno	ar	kelių	dalyvių	nesutampantys	intere
sai,	skirtingi	tikslų	siekimo	būdai	ir	metodai.	

Konfliktai	gali	kilti	skirtingose	situacijose	ir	gali	būti	 įvairių	formų,	taigi	galimos	įvai
rios	konfliktų	klasifikacijos.	Atsižvelgiant	į	konflikto	rezultatus,	yra	skiriami	konstrukty
vūs	(funkciniai)	 ir	destruktyvūs	(disfunkciniai)	konfliktai	 (Robbins,	2003;	Sakalas,	1998;	
Bendravimo	psichologija,	2006).	Konstruktyvių	konfliktų	rezultatas	–	išspręsta	problema,	
t.y.	randamas	sprendimas,	priimtinas	priešingoms	konfliktuojančioms	pusėms.	Konstrukty
vūs	konfliktai	skatina	susidomėjimą,	smalsumą,	problemų	kėlimą	ir	sprendimų	ieškojimą,	
tarnauja	asmeniniams	ir	socialiniams	pokyčiams.	Destruktyvių	konfliktų	pasekmė	–	neiš
spręstas	konfliktas.	Tokiu	atveju	konfliktuojančios	pusės	arba	nutaria	nespręsti	konflikto,	
vilkina	jį,	arba	konfliktas	 ir	su	juo	susijusios	neigiamos	pasekmės	auga	ir	gali	 išsivystyti	 į	
destruktyvius	veiksmus.	Destruktyvūs	konfliktai	mažina	bendradarbiavimą,	sukelia	smurtą	
ir	priešiškumą,	skatina	socialinį	regresą.
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Pagal	pavaldumą	skiriami	horizontalūs	ir	vertikalūs	konfliktai.	Vertikalūs	konfliktai	kyla	
tarp	skirtingų	organizacijos	ar	grupės	hierarchinių	lygių,	dažniausiai	dėl	neadekvataus	ben
dravimo	tarp	skirtingų	hierarchinių	struktūrų	darbuotojų,	dėl	skirtingų	jų	interesų,	požiū
rių,	bendradarbiavimo	trūkumo.	Šie	konfliktai	dažnai	kyla	mėginant	derinti	darbo	reikalavi
mus	su	asmeniniais	poreikiais.	Horizontalūs	konfliktai	kyla	tarp	vienodo	statuso	individų,	
to	paties	hierarchinio	organizacijos	lygio	darbuotojų	(Bendravimo	psichologija,	2006).	

Pagal	trukmę	konfliktai	skirstomi	į	trumpalaikius,	kurie	sprendžiami	ir	išsprendžia
mi	pakankamai	greitai,	 ir	 ilgalaikius,	kuriuos	 sukėlusi	problema	neišsprendžiama.	To
kie	konfliktai	dažniausiai	yra	vertybių,	nuostatų	konfliktai	 (Bendravimo	psichologija,	
2006).

Pagal	poreikius	skiriami	išteklių,	statuso	ir	vaidmenų,	idėjų,	normų,	principų	konflik
tai.	Išteklių	konfliktai	kyla	dėl	materialinių	gėrybių.	Statuso	ir	vaidmenų	konfliktų	prie
žastys	–	nepasidalijimas	valdžia,	įtakos	sferomis,	socialinių	vaidmenų	neatlikimas	ir	pan.	

Kiekvienas	konfliktas	turi	tam	tikrą	objektyvų	turinį.	Pasak	R.	Lekavičienės,	kiekvienas	
konfliktas	susideda	iš	konflikto	dalyvių	(pagrindiniai	konflikto	dalyviai,	konflikto	iniciato
rius,	konfliktuojančius	palaikantys	 individai	 ar	grupės,	konflikto	kurstytojas,	organizato
rius),	konflikto	objekto,	t.y.	objektyviai	egzistuojančios	ar	įsivaizduojamos	problemos,	dėl	
kurios	kilo	konfliktas,	priežastis,	branduolys,	ir	aplinkos	–	sąlygų,	kuriomis	vyksta	konflik
tas.	Kiekvienas	konfliktas	taip	pat	turi	ir	psichologinį turinį:	motyvus	ir	konfliktinį	elgesį.	
Motyvai	–	vidinė	paskata	pradėti	konfliktą,	siekiant	patenkinti	savo	poreikius.	Kartais	būna	
gana	 sunku	 nustatyti	 tikruosius	 konflikto	motyvus,	 kadangi	 jie	 slepiami.	 ,,Aktyvintojai“	
konfliktinėje	situacijoje	gali	būti	ir	interesai,	vertybės,	tikslai.	Konfliktinis	elgesys	–	konflik
to	dalyvių	priešingos	krypties	veiksmai.	Konfliktinis	elgesys	turi	tam	tikrus	savo	principus	
(pvz.,	 jėgų	ir	 laiko	ekonomija,	 ,,smūgiavimas“	 į	pažeidžiamiausią	oponento	vietą	 ir	pan.),	
strategijas	ir	taktikas	(cit.	iš	Bendravimo	psichologija,	2006).	

Konfliktų	priežastys	grupėje	labai	įvairios.	Konfliktai	gali	kilti	dėl	neaiškios	struktūros:	
neapibrėžto	vaidmenų	pasiskirstymo,	hierarchinės	struktūros,	kai	grupės	narių	galimybės	
neatitinka	jiems	keliamų	reikalavimų,	ir	pan.	Konfliktų	priežastis	gali	būti	informacijos	nea
titikimas,	suvokimo,	nuostatų,	poreikių,	vertybių	skirtumai.	Konfliktus	gali	sukelti	išteklių,	
resursų	(materialinių,	 finansinių,	 laiko	 ir	 t.t.)	paskirstymas	grupėje.	Skirtingi	bendravimo	
stiliai	 taip	pat	gali	būti	konfliktų	priežastis.	A.	Sakalas	 (1998)	 išskiria	 tokias	pagrindines	
konflikto	priežastis:

•	 išteklių	paskirstymo	ribotumas.	Siekdami	įgyvendinti	savo	interesus,	žmonės	ir	gru
pės	konfliktuoja,	

•	 užduočių	ir	darbų	tarpusavio	priklausomybė.	Konflikto	galimybė	yra	visur,	kur	žmo
gaus	ar	grupės	darbas	priklauso	nuo	kitų,	

•	 skirtingi	atskirų	grupių	ar	žmonių	tikslai,	
•	 požiūrių	ir	vertybių	skirtumai.	Kiekvieną	situaciją	žmogus	priima	ne	tokią,	kokia	ji	

yra	iš	tiesų,	o	tokią,	kokią	jis	suvokia.	Šis	suvokimas	priklauso	nuo	individo	požiūrio,	
vertybių	sistemos,	elgsenos,	patirties,	
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•	 nepakankama	informacija.	Konfliktus	gali	sukelti	netikslūs	vertinimo	kriterijai,	blo
gos	pareigų	instrukcijos,	skyriaus	nuostatai	ir	pan.	(Mullins,	1991).

	 L.	Mullins	papildomai	dar	nurodo	tokias	dažniausias	konfliktų	organizacijose	prie
žastis,	kaip:

•	 organizacijos	suskirstymas	į	skyrius	bei	specializacijas.	Dauguma	organizacijų	yra	su
skirstytos	į	funkcinius	padalinius	ar	skyrius.	Kadangi	skyriai	sutelkia	dėmesį	į	savo	
sričių	problemas,	jų	santykiai	gali	komplikuotis,

•	 vaidmenų	konfliktas.	Žmonės	organizacijose	atlieka	 tam	tikrus	vaidmenis,	kuriuos	
nusako	jų	funkcija	darbe.	Jeigu	darbuotojo	elgesys	prieštarauja	jo	atliekamam	vaid
meniui,	gali	kilti	konfliktas,

•	 neobjektyvus	požiūris,	nuostatos.	Dažnai	konfliktų	kyla	dėl	to,	kad	ne	visiems	dar
buotojams	taikomi	vienodi	standartai.	Neobjektyvaus	požiūrio	išraiškos	–	asmeninės	
intrigos,	darbuotojų	teisių	pažeidimas,	neadekvatus	premijų	ir	baudų	taikymas,

•	 teritorijos	 pažeidimas.	 Žmonėms	 būdingas	 „savosios	 teritorijos“	 poreikis:	 jie	 nori	
turėti	savo	kompiuterį,	savo	darbo	vietą,	savo	klientus,	pacientus	 ir	pan.	Daugeliui	
žmonių	nepatinka,	kai	kas	nors	įsiveržia	į	jų	asmeninę	erdvę	arba	kai	reikia	persikelti	
kitur.	Taip	pat	ne	visi	ramiai	žiūri	į	tai,	kad	kam	nors	suteikiamos	teritorinės	privilegi
jos:	didesnis	ar	patogesnis	kabinetas,	geresnės	darbo	sąlygos	ir	pan.,

•	 aplinkos	pokyčiai.	Žmonės	priešinasi	pokyčiams,	nes	jie	sukelia	netikrumo	jausmą.	
Naujų	 sistemų	 ar	metodų	diegimas,	 darbas	 su	nauja	 įranga	gali	 sukelti	 darbuotojų	
nerimą,	kuris	vėliau	gali	peraugti	į	atvirą	pasipriešinimą,	sunkinantį	pakeitimų	įgyven
dinimą	(Mullins,	1991).

Nesutarimų	priežasčių	žinojimas	padeda	išvengti	karštakošiško	sprendimo	ir	nepagrįstų	
kaltinimų,	bet	nuo	konfliktų	neapsaugo.	Svarbu	neleisti	konfliktui	tapti	destruktyviam.

Mokslininkai	(Lekavičienė,	2006;	Everard,	Morris,	1997;	Sakalas,	1998;	Robbins,	2003)	
skiria	penkias	tarpasmeninių	konfliktų	sureguliavimo	(sprendimo)	strategijas:	rungtyniavi-
mas, prisitaikymas, vengimas, kompromisas	ir	bendradarbiavimas.	

Rungtyniavimas	(dar	vadinama	konkurencija,	laimėti	–	pralaimėti,	kova,	spaudimas)	–	tai	
tokia	konflikto	sprendimo	strategija,	kai	pirmiausia	stengiamasi	patenkinti	savus	interesus,	
kitai	pusei	primetant	sau	palankų	sprendimą.	Tačiau	ši	strategija	retai	atneša	ilgalaikius	re
zultatus,	kadangi	pralaimėjus	pradedama	priešintis	primestam	sprendimui,	jis	sabotuojamas.	
Šią	strategiją	tikslinga	taikyti	tada,	kai	turintis	valdžią	asmuo	vardan	grupės	saugumo	ar	ge
rovės	eliminuoja	priešiškai	nusiteikusį	grupės	narį;	kai	sprendimą	reikia	priimti	greitai	ir	tam	
turima	pakankamai	valdžios;	kai	jaučiama,	kad	kito	pasirinkimo	nėra,	o	ir	prarasti	nebėra	ko;	
kai	situacija	kritiška	ir	reikia	reaguoti	žaibiškai.

Prisitaikymas	(dar	vadinama	nuolaida,	išslopinimas,	švelninimas)	–	tai	konflikto	spren
dimo	strategija,	kai	priimama	oponento	pozicija,	 savi	 interesai	neginami,	 jų	nepaisoma.	
Siekiant	bet	kokia	kaina	palaikyti	gerus	santykius	su	oponentu,	nuneigiamas	konflikto	eg
zistavimas.	Ši	strategija	tinkama	tuo	atveju,	kai	konfliktas	nėra	gilus,	rimtas;	kai	konflikto	
baigtis	ypač	svarbi	mūsų	oponentui,	o	mums	–	nelabai;	kai	šansai	apginti	savo	interesus	
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labai	menki.	Ši	strategija	netinkama,	jei	konfliktas	yra	rimtas.	Nepatariama	taikytis	prie	
kito	ir	tada,	jei	oponentas	visiškai	to	neįvertina,	nori	paversti	prisitaikymą	taisykle,	neat
sako	geranoriškumu.	

Vengimas	 (dar	 vadinama	 pasitraukimas,	 neveikimas).	Konflikto	 dalyviai	 nesiima	 jokių	
aktyvių	veiksmų,	neginamos	savos	teisės,	su	niekuo	nesitariama	dėl	sprendimo.	Iš	konflikto	
pasitraukiama	emociškai	(pvz.,	tylima)	arba	fiziškai	(pvz.,	išeinama	iš	patalpos).	Ši	strategi
ja	pateisinama	tada,	kai	konfliktas	neliečia	tiesioginių	individo	interesų;	kai	nedalyvavimas	
jame	nedaro	įtakos	konflikto	raidai	ir	baigčiai;	kai	tokiu	būdu	galima	atkreipti	dėmesį	į	už
sitęsusią	krizę.

Kompromisas	 –	 tai	 abipusės	 nuolaidos.	Leidžiantis	 į	 kompromisus,	 siekiama	 tikslingų	
ir	neatidėliotinų	abi	puses	tenkinančių	sprendimų.	Stengiamasi	ne	tiek	 ieškoti	sprendimo	
kokybės	ar	kūrybiškumo,	kiek	ieškoti	vidurio.	Kartais	kompromisas	pasiekiamas	principų	
ar	vertybių	sąskaita.	Ši	strategija	taikytina	tik	tada,	kai	oponentų	interesai	yra	visiškai	nesu
derinami;	kai	sprendimą	reikia	rasti	labai	greitai;	kai	kiti	bandymai	spręsti	problemą	buvo	
neefektyvūs;	kai	mums	svarbiau	yra	išlaikyti	bendravimo	galimybę	negu	iki	galo	apginti	savo	
interesus.	

Bendradarbiavimas (dar	vadinama	laimėti–laimėti,	sprendimas)	–	tai	sėkmingiausia	konf
likto	sprendimo	strategija,	kai	aktyviai	dalyvaujama	konflikto	sprendime,	ginami	savi	inte
resai,	atsižvelgiama	į	oponento	pageidavimus,	randamas	abi	puses	tenkinantis	sprendimas.	
Ši	strategija	ypač	naudotina	tada,	kai	problemos	sprendimas	 labai	svarbus	abiem	pusėms;	
kai	konfliktuojančias	puses	sieja	ilgalaikiai	ir	artimi	ryšiai;	kai	abi	konfliktuojančios	pusės	
sugeba	išdėstyti	savo	interesų	esmę	ir	išklausyti	priešingą	nuomonę.	Ši	konflikto	sprendimo	
strategija	sudaryta	iš	šešių	pagrindinių	etapų:	

1.	 Emocijų	kontroliavimas	(,,Aš	žinau,	kad	tu	sudirgęs.	Aš	sudirgęs	ne	mažiau	nei	tu.	
Bet,	jei	mes	norim	išspręsti	problemą,	mes	turim	emocijas	,,atidėti	į	šalį“.	Ar	tu	tam	
pasirengęs?“	).

2.	 Abipusis	taisyklių	laikymasis	(atidžiai	išklausyti	vienas	kitą,	nepertraukinėti,	nepykti	
ir	nereikšti	priešiškumo,	net	jei	nesutinkama	su	girdėtais	teiginiais,	gerbti	vienas	kitą,	
stengtis	 suprasti	priešingą	nuomonę).	Būtina	 atskirti	 žmones	nuo	problemos,	 t.	 y.	
atakuoti	problemą,	o	ne	oponentą.	

3.	 Pozicijų	išsiaiškinimas:	išsakomos	nuomonės,	požiūriai,	vertinimai,	pageidavimai.
4.	 Paslėptų	norų	ir	interesų	nustatymas.	
5.	 Alternatyvių	variantų	pasiūlymas.	Svarbiausia	–	sprendimų	gausa,	o	apie	įgyvendini

mą	kol	kas	dar	nekalbama.	Vėliau	kartu	atrenkama	keletas	geriausių	pasiūlymų,	kurie	
galėtų	tapti	problemos	sprendimo	pagrindu.	

6.	 Abiem	pusėms	naudingo	sprendimo	varianto	priėmimas.	
A.	 Sakalas	 (1998),	 be	 asmeninių	 konflikto	 valdymo	 strategijų,	 išskiria	 struktūrinius	

konflikto	 valdymo	 metodus:	 reikalavimų	 darbui	 numatymas,	 integravimas	 ir	 koordina
vimas,	 skatinimo	sistemos	 struktūra.	Pasak	autoriaus,	 reikalavimų darbui numatymas	 yra	
vienas	 iš	veiksmingiausių	metodų	siekiant	 išvengti	disfunkcinio	konflikto.	Integravimo ir 
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koordinavimo strategija	siejama	su	valdžios	grandine.	Aiški	valdžios	hierarchija	reguliuoja	
žmonių	tarpusavio	ryšius,	sprendimų	priėmimą,	 informacijos	pasikeitimo	srautus	organi
zacijoje.	Tačiau	valdžios	hierarchija	nepriimtina,	kai	priimami	grupiniai	 sprendimai,	 todėl	
būtina	skirti	daugiau	dėmesio	darbų	koordinavimui.	Autoriaus	teigimu,	taikant	skatinimo 
sistemos struktūros strategiją,	galima	veikti	žmonių	elgseną,	kad	jie	vengtų	disfunkcinių	konf
liktų	pasekmių.	Tačiau	taikant	šią	strategiją	labai	svarbu,	kad	skatinimo	sistema	neskatintų	
nekonstruktyvaus	elgesio.	

Paskutinysis	 konflikto	 proceso	 etapas,	 pasak	 S.	 P.	Robbins	 (2003),	 yra	 rezultatai,	 t.y.	
atviro	konflikto	nulemtų	poelgių	ir	jo	sureguliavimo	poelgių	sąveika	sukelia	pasekmes,	ku
rios	gali	būti	konstruktyvios	(naujų	 idėjų	atsiradimas,	poreikis	 ieškoti	naujų	metodų,	 jau	
subrendusių	problemų	iškėlimas	bei	sprendimas,	paskatinimas	reikšti	savo	nuomonę	ir	pan.)	
arba	destruktyvios	(dalis	žmonių	 jaučiasi	nugalėti	 ir	neįvertinti,	žmonės	susvetimėja,	nu
tolsta	vienas	nuo	kito,	jaučiamas	nepasitikėjimas	ir	įtarumas,	bendradarbiaujantieji	asmenys	
ir	padaliniai	remiasi	savo	siaurais	interesais,	priešinamasi	komandiniam	darbui,	dalis	narių	
palieka	grupę).

Pasak	R.	Lekavičienės	 (2006),	konflikto	eigą,	be	konflikto	etapų,	nusako	 ir	konflikto	
fazės,	kurios	glaudžiai	siejasi	su	konflikto	etapais.	Skiriamos	keturios	fazės,	kurios	konflikto	
metu	cikliškai	gali	pasikartoti	keletą	kartų	(7	lentelė):	pradinė	fazė;	kilimo	fazė;	konflikto	
pikas;	kritimo	fazė	(cit.	iš	Bendravimo	psichologija,	2006).

Kuo	daugiau	ciklų	konflikto	metu	pasikartoja,	tuo	kaskart	menkesnės	galimybės	 jį	 iš
spręsti.	

Grupės	daro	reikšmingą	poveikį	individo	elgsenai.	Vadinasi,	grupės	veiklos	normos	tie
siogiai	susijusios	su	individo	darbo	rezultatais	ir	elgsena	darbe. Normos	suprantamos	kaip	
konkrečioje	organizacijoje	veikiančios	tam	tikros	grupės	veiklos	taisyklės,	dažnai	apiman
čios	visą	organizacijos	politiką	ir	veiklos	procedūras	(Cole,	1990,	p.	89–110),	apibrėžiančios,	
kaip	nariai	turėtų	atlikti	savo	darbą,	kokie	turėtų	būti	jų	veiklos	rezultatai,	komunikavimo	
būdai,	kaip	ir	kada	jais	naudotis.	Normos	leidžia	grupės	nariams	sutelkti	dėmesį	į	atliekamas	
užduotis	ir	palengvina	bendrų	tikslų	siekimą.	Normos	–	tai	konkrečioje	organizacijoje	vei
kiančios	tam	tikros	komandos	veiklos	taisyklės,	dažnai	apimančios	visą	institucijos	politiką	

7 lentelė
Konflikto fazių ir etapų santykis
(Bendravimo psichologija, 2006)

Konflikto fazė Konflikto etapas Galimybė išspręsti konfliktą (%)
Pradinė Konfliktinės situacijos atsiradimas. Konfliktinės 

situacijos suvokimas, įsisąmoninimas
92 %

Kilimo Atviros konfliktinės sąveikos pradžia 46 %

Pikas Atviro konflikto plėtra Mažiau nei 5 %

Kritimo – – – Apie 20 %
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ir	 veiklos	 procedūras.	 Tai	 nerašytos	 darbo	 atlikimo	 taisyklės,	 numatančios,	 kas	 turi	 būti	
padaryta	ir	ko	negalima	daryti,	koks	elgesys	yra	priimtinas	ir	koks	nepriimtinas.	Normų	sis
tema	atsiranda	kartu	su	grupės	struktūros	–	formalios	ar	neformalios	–	formavimusi.	Nor
mos	atlieka	keletą	svarbių	funkcijų,	tarp	kurių	svarbiausia	yra	tai,	kad	normos	leidžia	grupės	
nariams	 iš	 dalies	 numatyti	 vienas	 kito	 elgesį.	Kai	 grupės	 nariai	 nežino,	 ko	 laukti	 iš	 kitų	
narių,	 dažnai	 susiduriama	 su	 sunkumais	 atliekant	 uždavinį	 arba	 sąveikaujant	 tarpusavyje.	
Taip	susidūrimas	su	nelauktu	elgesiu	veda	prie	konflikto	atsiradimo.	Normos	apima	įvairius	
grupės	egzistavimo	aspektus,	pvz.,	darbo	 taisykles,	 atlikimo	 terminus,	bendravimo	taisy
kles,	konfidencialumą	ir	pan.	Dalykiškai	svarbios	yra	normos,	nusakančios	darbo	sunkumo	
bei	produktyvumo	lygį.	Normos	yra	svarbios	grupės	identifikacijai	ir	jos	narių	ištikimybei.	
Egzistuoja	teigiamas	ryšys	tarp	ištikimybės	grupei	iš	vienos	pusės	ir	narių	produktyvumo	iš	
kitos.	Be	to,	ištikimi	grupės	nariai	yra	labai	geros	nuomonės	apie	savo	vadovą	(Likert,	1967).	
Grupės	normos	gali	būti	priimtinos	ne	visiems	grupės	nariams.	Paprastai	grupės	dauguma	
arba	sprendimo	teisę	turintys	grupės	nariai	daro	spaudimą	kitiems	grupės	nariams,	kad	šie	
paklustų	grupės	standartui.	Jei	būti	grupėje	asmeniui	svarbu,	tikėtina,	kad	jis	sutiks	su	gru
pės	normomis	ir	standartais,	nors	ne	visi	standartai	jam	bus	priimtini.	Šios	srities	tyrimai	
rodo,	kad	net	75	proc.	asmenų	bent	viena	grupės	norma	būna	nepriimtina,	tačiau	jie	neprieš
tarauja	kitiems	grupės	nariams	ir	prisitaiko.	Neretai	žmonės	vienu	metu	priklauso	kelioms	
grupėms.	Gali	būti,	kad	elgesio	normos	skirtingose	grupėse	taip	pat	skiriasi.	Tokiais	atvejais	
žmonės	skirtingose	grupėse	gali	skirtingai	elgtis.	Grupinėje	veikloje	labai	svarbu	nustatyti:

•	 Kada	ir	kas	apibrėžia	grupės	veiklos	normas.
•	 Kokie	komunikacijos	būdai	vyrauja	grupėje.
•	 Kas,	kada	ir	kaip	vertina	grupės	veiklą.
Paprastai	grupės	normos	ir	vertybės	nusakomos	žodžiais:	„Mes	visada...“,	„Mes	nieka

da...“,	„Kai	taip	nutinka,	mes...“	ir	pan.	Normas	galima	apibrėžti	stebint,	išsiaiškinant,	koks	
elgesys	grupėje	skatinamas,	apdovanojamas,	o	koks	–	slopinamas,	baudžiamas.	Grupės	nor
mų	poveikis	–	teigiamas	ar	neigiamas	–	individui	neabejotinas.	Normos	stiprina	bendrumo	
jausmą,	padeda	palaikyti	tvarką,	 įvertinti	 ir	kontroliuoti	savo	elgesį,	perteikia	nerašytas	 ir	
net	neišsakomas	taisykles,	gali	skatinti	požiūrį	mes–jie,	daro	įtaką	elgesiui	(kalbai,	aprangai,	
siekimui	konkuruoti).

Daugelis	mokslininkų	pabrėžia	grupės	veiklos vertinimą	 kaip	vieną	 iš	 svarbiausių	grupės	
efektyvumo	veiksnių.	Skirtingi	tyrėjai,	atsižvelgdami	į	grupės	tipą,	taiko	skirtingus	grupės	vei
klos	vertinimo	kriterijus.	D.	Vinokur–Kaplan	(1991),	M.	R.	Barrick,	G.	L.	Stewart,	M.	J.	Neu
bert,	M.	K.	Mount	(1998),	G.	Huszczo	(1990)	akcentuoja	grupės	narių	įvertinimą.	P.	E.	Tesluk,	
J.	E.	Mathieu	(1999)	pabrėžia	grupės	narių,	vadovų	vertinimų	svarbą	siekiant	grupės	veiklos	
efektyvumo.	R.	D.	Snee,	K.	G.	Kelleher,	J.	G.	Myers,	S.	Reynard	teigimu,	grupės	efektyvumas	
geriausiai	atskleidžiamas,	kai	jos	veiklą	vertina:	1)	patys	grupės	nariai	(produktyvumas,	susitel
kimas	į	pagrindinę	darbotvarkę,	tempas,	galimybės);	2)	vadovai;	3)	organizacija	(kai	siekiama	
nustatyti	grupės	indėlį	į	organizacijos	veiklos	efektyvumą)	(Snee,	Kelleher,	Myers,	Reynard,	
1998,	<http://	joiner.com>,	[žiūrėta	2006–05–16]).	
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Literatūroje	skiriami	trys	veiklos	efektyvumo	vertinimo	tipai:	1)	formuojamasis	verti
nimas	numato	efektyvaus	socialinių	partnerių	bendradarbiavimo	kryptis	bei	veiksmus.	Šio	
vertinimo	tikslas	–	konstruktyviomis	pastabomis	skatinti	socialinio	bendradarbiavimo	pa
žangą;	2)	diagnostinis	vertinimas	taikomas	atskleidžiant	socialinio	bendradarbiavimo	tikslų	
ir	uždavinių	adekvatumą	darbo	rinkos	poreikių	pokyčiams,	reikalingų	pokyčių	(ir	kokių)	
planavimui	ir	įgyvendinimui,	siekiant	pašalinti	egzistuojančius	bendradarbiavimo	trikdžius,	
planuoti	 tolimesnio	efektyvaus	bendradarbiavimo	galimybes;	3)	efektyvumas	nustatomas	
atsižvelgiant	į	bendros	veiklos	vykdymą	ir	kt.

A.	 Savanavičienė	 ir	V.	 Šilingienė	 kaip	 pagrindinius	 kriterijus,	 pagal	 kuriuos	 vertinama	
grupės	veikla,	jos	efektyvumas,	nurodo	rezultatyvumą,	tikslą,	dinamiką,	struktūrą	ir	atmos
ferą.	Taigi	grupės	veiklos	efektyvumas	turėtų	būti	vertinamas	atsižvelgiant	ne	tik	į	pasiektus	
rezultatus,	bet	ir	į	jų	atitikimą	išsikeltiems	tikslams.	Vertinant	grupės	veiklą	būtina	atsižvelg
ti	į	grupės	dinamiką,	t.y.	padarytą	ar	nepadarytą	pažangą	ir	pan.,	struktūrą	ir	atmosferą.	

Remiantis	A.	Pollard,	veiklos	vertinimas	yra	tiesiogiai	susijęs	su	pažangumo	vadyba	šiais	
aspektais:

	 padeda	formuoti	veiklos	pažangos	uždavinius;
	 padeda	veikti,	kad	šie	uždaviniai	būtų	įvykdyti;
	 padeda	stebėti	ir	kontroliuoti	pažangą;
	 suteikia	galimybę	įvertinti,	kokiu	mastu	uždaviniai	yra	įvykdyti	(Pollard,	2006,	p.	335).
Su	grupės	veiklos	vertinimu	tiesiogiai	siejama	veiklos	kontrolė.	Kontrolė	–	darbų	ei

gos	arba	jų	rezultatų	palyginimas	su	numatytaisiais	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	169).	
R.	Želvys	išskiria	tris	pagrindines	kokybės	matavimo	kategorijas:

•	 atitikti	ekspertų	nustatytus	standartus;
•	 atitikti	bendru	susitarimu	nustatytus	kriterijus;
•	 individualus	klientų	poreikio	patenkinimas	(Želvys,	p.	98).
B.	Neverauskas,	V.	Stankevičius,	V.	Viliūnas,	I.	Černiūtė	(2006,	p.	73–74)	išskiria	keturis	

kokybės	 valdymo	 sistemos	 elementus:	 vadovybės	 atsakomybę,	 išteklių	 valdymą;	proceso	
valdymą;	matavimus,	analizę	ir	gerinimą.	Jie	pateikia	veiklos	kontrolės	uždavinius:

•	 bendra	 pasikeitimų	 kontrolė	 –	 pasikeitimų	 koordinavimas,	 apimant	 visas	 projekto	
veiklos	sritis	bei	įtraukiant	visus	projekto	dalyvius;

•	 sąnaudų	kontrolė	–	biudžeto	pasikeitimų	kontrolė;
•	 kokybės	kontrolė	–	atitinkamų	projekto	rezultatų	ir	veiksmų	atitikties	kokybės	stan

dartams	kontrolė;
•	 koregavimo	 priemonių	 parengimas,	 siekiant	 išvengti	 atsirandančių	 nukrypimų,	 jų	

priežasčių	bei	pasekmių;
•	 reagavimo	į	rizikos	veiksnius	kontrolė	–	reagavimo	į	rizikos	veiksnių	pokyčius	kon

trolė	viso	projekto	įgyvendinimo	metu.
S.	Stoškus,	D.	Beržinskienė	išskiria	penkis	efektyvios	kontrolės	požymius:
1.	 Strateginį	kontrolės	pobūdį.	Absoliuti	kontrolė	neturi	jokios	prasmės,	nes	tai	atitrau

kia	pajėgas	nuo	svarbesnių	tikslų.	
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2.	 Atitiktį	veiklai.	Kontrolė	turi	atitikti	organizacijos	vykdomą	veiklą	ir	objektyviai	ma
tuoti	ir	įvertinti	tai,	kas	svarbiausia.

3.	 Kontrolės	atitikimą	laikui.	Tai	laiko	intervalas	tarp	matavimų	ir	vertinimų,	kurie	ade
kvačiai	atitinka	kontroliuojamą	reiškinį.

4.	 Kontrolės	 lankstumą.	Kontrolė,	 kaip	 ir	 planas,	 turi	 būti	 lanksti	 ir	 prisitaikyti	 prie	
vykstančių	pasikeitimų.

5.	 Kontrolės	 ekonomiškumą.	 Kontrolė	 reikalauja	 didelių	 išteklių.	 Kontrolė	 turi	 būti	
ekonomiškai	pateisinama	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	169–170).

Pasak	B.Neverausko,	V.Stankevičiaus,	V.	Viliūno,	I.Černiūtės	(2006,	p.	53),	veiklos	kon
trolė	būtina	siekiant:	1)	faktiškai	nustatyti	grupės	veiklos	būklę;	2)	išryškinti	nuokrypį	nuo	
planuotos	veiklos;	3)	išsiaiškinti	veiksnius,	turinčius	neigiamą	įtaką	veiklos	įgyvendinimui;	
4)	koreguoti	veiklų	įgyvendinimo	veiksmus	pagal	priimtus	pasikeitimus;	5)	patvirtinti	at
naujintą	veiklos	planą	ir	supažindinti	su	juo	grupės	dalyvius.

DISKUSINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS:
•	 Kodėl	kaip	viena	iš	svarbiausių	prevencinio	darbo	grupių	charakteristikų	nurodomas	

tikslų	numatymas?	
•	 Aptarkite,	 kaip	 grupės	 veiklos	planavimo	 ir	 sprendimų	priėmimo	grupėje	procesai	

siejasi	su	grupės	veiklos	tikslais?
•	 Paanalizuokite	grupinių	sprendimų	priėmimo	modelius,	jų	pritaikomumą	prevenci

nio	darbo	grupės	veikloje.
•	 Išvardinkite	ir	išsamiau	aptarkite	grupės	struktūrą	apibūdinančias	kategorijas.	
•	 Kodėl	grupėje	susiformuoja	tam	tikros	normos?
•	 Paaiškinkite	sąvoką	„grupės	sutelktumas“.	Išvardinkite	pagrindinius	kriterijus,	nusa

kančius	grupės	sutelktumą.	
•	 Aptarkite	komunikacijos	trikdžius.	Kurie	jų	dažniausiai	veikia	jūsų	prevencinės	gru

pės	veiklą?
•	 Kokios	priežastys	gali	sukelti	konfliktus	grupėje?
•	 Kokia	strategija	reikėtų	vadovautis	sprendžiant	konfliktus	grupėje?	Kodėl?
•.	 Pakomentuokite	grupės	veiklos	vertinimo	ir	kontrolės	sąsajas.
•	 Išvardinkite	ir	pakomentuokite	pagrindinius	kriterijus,	pagal	kuriuos	vertinama	gru

pės	veikla.	
•	 Aptarkite	efektyvios	kontrolės	požymius.	Pateikite	grupės	efektyvios	kontrolės	pa

vyzdžių.



III
MOKYKLOS	PREVENCINIO	DARBO	
GRUPĖS	KŪRIMO	IR	VEIKLOS	ETAPAI:		
TEORIJA	IR	PRAKTIKA
	
	 •	Kokie	yra	prevencinio	darbo	grupės	kūrimo	etapai?
	
	 •	Kuo	svarbus	pirmasis	prevencinio	darbo	grupės	
	 	 kūrimo	etapas?
	
	 •	Kokie	yra	prevencinio	darbo	grupės	narių	
	 	 atrankos	principai?	

	 •	Kodėl	būtini	grupės	narių	mokymai?

	 •	 Kaip	parengti	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	planą?

	 •	Kaip	organizuoti	prevencinio	darbo	grupės	veiklą?
	
	 •	Kodėl	būtinas	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	
	 	 vertinimas	ir	kaip	jį	atlikti?



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje46

3.1. Prevencinio darbo grupės kūrimo etapai

Mokslinėje	 literatūroje	 yra	 aptinkami	 įvairūs	 grupės	 kūrimo	 etapai.	 Re
miantis	mokslininkų	C.	Lim,	H.	S.	Adelman	(1997),	J.	Dryfoos	(1994),	M.	Kirst	(1991),	
C.	R.	Uphold	ir	M.	V.	Graham	(1993),	D.	Fisher	(1981),	V.	Targamadzės	(1999),	R.	Želvio	
(2003)	mintimis	ir	socialinę	pedagoginę	pagalbą	mokykloje	reglamentuojančiais	dokumen
tais,	galima	išskirti	šešis	pagrindinius	grupės	kūrimo	etapus	(6	pav.).	

3.1.1. Pirmasis etapas – iniciatyvinės grupės sutelkimas
Iniciatyvinė	grupė	turėtų	aptarti	visus	mokyklos	prevencinės	grupės	veiklos	ypatumus.	

Burti	iniciatyvinę	grupę	jums	padės	pateikiamų	užduočių	atlikimas.

Užduotys:
⇒	Atsakykite	į	klausimus:
1.	 Kokia	šios	grupės	vieta	mokyklos	sistemoje?
2.	 Kam	ši	grupė	bus	pavaldi?
3.	 Kokia	galima	šios	grupės	struktūra?
4.	 Koks	galimas	grupės	valdymas?
5.	 Kokie	reikalavimai	keliami	grupės	nariams?
6.	 Kokius	gebėjimus	ir	įgūdžius	turi	turėti	grupės	nariai?
7.	 Kokios	pagrindinės	galimos	veiklos	kryptys?
8.	 Koks	turėtų	būti	grupės	dydis?

6 pav. Prevencinės darbo grupės veiklos etapai

Iniciatyvinės grupės 
sutelkimas

Grupės narių atranka

Grupės narių 
mokymai

Grupės veiklos plano rengimas ir derinimas 
su mokyklos taryba

Veiklos organizavimas, vadovavimas

Užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo įvertinimas, atsiskaitymas 
mokyklos administracijai, tarybai bei mokyklos bendruomenei

Pagrindiniai grupės 
kūrimo etapai

1

2

3

4

6

5
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⇒	Pasvarstykite,	kurie	jūsų	ugdymo	institucijos	darbuotojai	galėtų	sudaryti	iniciatyvinę	
grupę,	 sutelktą	 prevencinio	 darbo	 grupei	mokykloje	 suburti?	 Pagrįskite	 kiekvieno	
iniciatyvinės	grupės	nario	reikalingumą.	Atsakymus	surašykite	8	lentelėje.	

⇒	 Jūs	esate	iniciatyvinės	grupės,	sutelktos	prevencinei	darbo	grupei	mokykloje	suburti,	
narys.	Naudodamiesi	Prevencinių	darbo	grupių	mokykloje	 veiklos	 aprašu	 (Priedas	
Nr.1),	užpildykite	9	lentelę.

8 lentelė
Iniciatyvinės grupės narių atranka

Iniciatyvinės grupės narys Pagrindimas

9 lentelė
Prevencinės grupės veiklos modeliavimas

Teiginys Pagrindimas
Prevencinio darbo grupės vieta jūsų mokyklos sistemoje

Kam bus pavaldi prevencinio darbo grupė?

Kokia galima prevencinio darbo grupės struktūra?

Koks galimas prevencinio darbo grupės valdymas?

Kokie reikalavimai keliami prevencinio darbo grupės nariams?

Kokius gebėjimus ir įgūdžius turi turėti prevencinio darbo 
grupės nariai?

Kokios pagrindinės galimos prevencinio darbo grupės 
veiklos kryptys

Koks turėtų būti prevencinio darbo grupės dydis?

3.1.2. Antrasis etapas – prevencinio darbo grupės narių atranka
Antrasis	prevencinio	darbo	grupės	kūrimo	etapas	–	grupės	narių	atranka.	Pirmas	žings

nis	telkiant	grupę	yra	tinkamų	žmonių	parinkimas.	Kiekvieno	grupės	nario	tikslus	ir	cha
rakteristikas	geriausiai	apibūdina	jo	profesinės	veiklos	sąsajos	su	galimu	vaidmeniu	grupė
je.	Remiantis	socialinę	pedagoginę	pagalbą	mokykloje	reglamentuojančiais	dokumentais	
bei	 grupės	 narių	 vaidmenų	 charakteristika,	 galima	pateikti	 teorinį	 grupės	 narių	 atsako
mybės	sričių	pasiskirstymą	(10	lentelė).	Šis	atsakomybės	sričių	skirstymas	yra	sąlyginis	
ir	 gali	 būti	 naudingas	 pirmame	 grupės	 kūrimosi	 etape,	 kol	 nėra	 išskirtos	 grupės	 narių	
atsakomybės	sritys.	
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Kaip	matyti	iš	10	lentelės,	visiems	institucinės	grupės	specialistams	–	socialiniam	pedagogui,	
psichologui,	logopedui,	specialiajam	pedagogui,	visuomenės	sveikatos	priežiūros	specialistui	
–	priskiriamas	bendradarbiavimas	 su	vienu	ar	keliais	 socialiniais	partneriais	bei	prevencinių	
programų	koordinavimas.	Socialinio	pedagogo	–	grupės	telkėjo	bei	psichologo,	grupės	pozi
tyvaus	klimato	skatintojo	–	atsakomybė	nėra	priskiriama	kitiems	grupės	nariams.	Mokyklos	
administracijos	atsakomybė	–	grupės	veiklos	stebėjimas,	vertinimas,	veiksmingos	prevencinės	
veiklos	užtikrinimas	–	sutampa	su	tiesiogine	jos	atsakomybe	bendrojo	lavinimo	mokykloje.	

Užduotys, padėsiančios atrinkti prevencinio darbo grupės narius:
⇒	Pasvarstykite,	 kokius	 mokyklos	 specialistus/mokytojus/mokyklos	 bendruomenės	

narius	atrinktumėte	į	prevencinio	darbo	grupę,	išvardinkite	juos	(11	lentelė).

11 lentelė
PDG narių atranka

1.
2.
3.
4.
5.

10 lentelė
Institucinės grupės narių atsakomybės

Grupės narys (šaltinis, pagal kurį 
numatyta atsakomybė)

Atsakomybė

Socialinis pedagogas (Socialinio peda-
gogo pareiginė instrukcija (Žin., 2002, 
Nr. 101–4526))

Socialinių pedagoginių problemų identifikavimas.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Logopedas (Logopedų, dirbančių mo-
kyklose, bendrieji pareiginiai nuostatai 
(Žin., 2006, Nr. 39–1421))

Bendradarbiavimas su Pedagogine psichologine tarnyba.
Pagalbos specialiųjų poreikių turintiems asmenims programų inicijavimas 
ir koordinavimas.

Psichologas (Mokyklos psichologo 
bendrieji pareiginiai nuostatai  
(Žin., 2005, Nr. 94–3520))

Programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos užtikrinimu, 
inicijavimas ir koordinavimas.
Grupės narių sprendimų priėmimų, konfliktų sprendimo mokymai.
Bendradarbiavimas su psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų 
centrais.

Klasių auklėtojai (Reikalavimai valstybi-
nių ir savivaldybių mokyklų nuostatams 
(Žin., 2004, Nr. 124–4495))

Bendradarbiavimas su kitais klasės auklėtojais bei bendrų numatytų 
programų su klasės auklėtojais koordinavimas.

Mokyklos administracija (Reikalavimai 
valstybinių ir savivaldybių mokyklų 
nuostatams (Žin., 2004, Nr. 124–4495))

Grupės veiklos stebėjimas.
Išteklių telkimas.
Grupės idėjų įgyvendinamumo užtikrinimas mokyklos bendruomenėje.

Specialusis pedagogas (Mokyklos spe-
cialiojo pedagogo bendrieji pareiginiai 
nuostatai (Žin., 2006, Nr. 5–171))

Bendradarbiavimas su Pedagogine psichologine tarnyba.
Pagalbos specialiųjų poreikių turintiems asmenims programų inicijavimas 
ir koordinavimas.

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas (Sveikatos priežiūros 
mokyklose tvarkos aprašas  
(Žin., 2005, Nr. 153–5657))

Sveikatinimo programų įgyvendinimas.
Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigomis.
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⇒	Naudodamiesi	specialistų	atsakomybių	aprašu	(Priedas	Nr.	2),	paanalizuokite,	kokios	
naudos	kiekvienas	grupės	narys	(iš	paminėtųjų	3	lentelėje)	gali	gauti	 iš	dalyvavimo	
prevencinio	darbo	grupės	veikloje	ir	kokį	indėlį	gali	duoti.	Analizės	rezultatus	patei
kite	12	lentelėje.

⇒	Paanalizuokite,	kokie	poreikiai	jus	skatintų	dalyvauti	jūsų	mokyklos/ugdymo	insti
tucijos	prevencinės	grupės	veikloje.	Analizės	rezultatus	pateikite	13	lentelėje.	

Kaip	jau	buvo	minėta,	institucinė	grupė	gali	įtraukti	kitas	institucijas,	kurias	pasirenka	
pagal	sprendžiamos	problemos	pobūdį.	Tarpinstitucinės	prevencinės	grupės	narių	atsako
mybės	pateikiamos	14	lentelėje.	

Kaip	matyti	 iš	14	lentelės,	pagrindinė	kitų	 institucijų	atstovų	atsakomybė	prevencinės	
grupės	veikloje	–	 informacinė,	konsultacinė,	metodinė	pagalba	bei	pagalba	organizuojant	
prevencines	programas,	atliepiančias	bendrojo	 lavinimo	mokyklos	 ir	 socialinių	 institucijų	
tikslus.	

12 lentelė
PDG narių atrankos kriterijų pagrindimas

Narys Kokios naudos gali gauti daly-
vaudamas prevencinio darbo 
grupės veikloje

Dėl ko gali būti nesuinteresuo-
tas dalyvauti prevencinio darbo 
grupės veikloje 

Kokios naudos gali atnešti pre-
vencinio darbo grupės veikloje 

13 lentelė
PDG nario poreikių analizė

Poreikis Svarbu Mažai svarbu Nesvarbu
Bendrumo (priklausymo) poreikis

Saugumo poreikis

Laimėjimų poreikis

Savęs įtvirtinimo poreikis

Savigarbos, savo vertės jutimo poreikis

Dominavimo (savo galios jutimo) ir pripa-
žinimo poreikis

Pranašumo poreikis

Saviaktualizacijos ir saviraiškos poreikis

Prieraišumo ir meilės poreikis

Poreikis palaikyti kontaktą
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⇒	15	lentelėje	išvardinkite	jūsų	mokyklos	socialinius	partnerius,	veikiančius	kiekvienu	
lygmeniu,	ir	nurodykite	socialinės	partnerystės	uždavinius.

Galimi uždavinių pavyzdžiai:
1. Skatinti komunikaciją tarp suinteresuotų pusių, sprendžiančių socialinius klausimus, t.y. 

vystyti socialinį bendradarbiavimą.

15 lentelė
Partnerių įtraukimas į PDG

Socialinės partnerystės lygmenys Partneriai Uždaviniai
Nacionalinis

Šakos (paslaugų, profesinis)

Teritorinis (savivaldybės, apskrities)

14 lentelė
Tarpinstitucinės grupės narių atsakomybės

Grupės narys (šaltinis, pagal kurį  
numatyta atsakomybė)

Atsakomybė

 Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas 
(Bendrieji vaiko teisių apsaugos tarnybos 
nuostatai (Žin., 2002, Nr. 120 – 5415))

Konsultavimas bei metodinės rekomendacijos vaiko teisių apsaugos 
užtikrinimo klausimais.
Įvaikinimo ir vaiko teisių apsaugos pažeidimų prevencinių programų 
įgyvendinimas.

Psichikos sveikatos bei priklausomybių 
prevencijos centrų atstovas (Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymas  
(Žin. 1995, Nr. 53–1290, 2005, Nr. I–924))

Psichikos ir priklausomybės ligų prevencinių programų vykdymas.
Konsultavimas ir informavimas psichikos sveikatos, sveikos gyven-
senos, psichikos higienos, individualaus ir grupinio psichoterapijos 
gydymo klausimais.

Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas 
(Viešosios policijos prevencinio padalinio 
tyrėjo (policijos apylinkės inspektoriaus) ir 
viešosios policijos specialisto (nepilname-
čių reikalų policijos pareigūno) tarnybinės 
veiklos instrukcija  
(Žin., 2005, Nr. 44–1436, Žin., 2006, Nr. 
77–3050))

Nepilnamečių nusikalstamumo, smurto prieš vaikus, prostitucijos, 
narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinių 
programų įgyvendinimas.
Rekomendacijų apie apsaugos priemones vaikams, padariusiems 
teisės pažeidimus bei nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, bei vaikų 
teises ir teisėtus interesus teikimas.
Informacijos apie nepilnamečių nusikalstamas veikas bei teisės 
pažeidimus, nepilnamečius, patiriančius įvairių rūšių smurtą, socialinės 
rizikos šeimas rinkimas, sisteminimas.

Socialinis darbuotojas (Socialinių darbuo-
tojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pro-
fesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei 
socialinių darbuotojų atestacijos aprašas  
(Žin., 2006, Nr. 31–1092))

Informacijos apie socialines paslaugas teikimas, paslaugų planavimas, 
organizavimas bei veiksmingumo vertinimas.

Pedagoginės psichologinės tarnybos 
atstovas (Savivaldybės pedagoginės psi-
chologinės tarnybos pavyzdiniai nuostatai  
(Žin., 2004, Nr. 10–277))

Informacinė, konsultacinė, metodinė pagalba, susijusi su asmens 
specialiais ugdymosi poreikiais ir jų tenkinimu.

Įvairios NVO Įvairių socialinių bei edukacinių paslaugų planavimas, organizavimas 
bei teikimas.
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2. Keistis informacija, nuolat ją atnaujinant.
3. Reglamentuoti bendradarbiavimą sutarčių pagrindu.
4. Vykdyti bendradarbiavimo stebėseną, t.y. nuolatos stebėti, analizuoti ir vertinti vykdo-

mo socialinio bendradarbiavimo būklę.
⇒	15	 lentelėje	 įvardintus	partnerius	pasistenkite	suskirstyti	 į	16	 lentelėje	nurodytus	

tipus.	

⇒	Aptarkite	grupėje,	kokios	naudos	socialiniai	partneriai	gali	gauti	ir	atnešti	prevencinės	
grupės	veiklai.	Aptarimo	rezultatus	pateikite	17	lentelėje.	Galite	naudotis	pateiktais	
kitų	institucijų	aprašais.

⇒	 Įvertinkite	savo,	kaip	prevencinio	darbo	grupės	nario,	kompetencijas	(savęs	vertini
mas)	(Parengta	pagal	Židžiūnaitę,	2003).	Vertinimus	pateikite	18	lentelės	trečiojoje	
skiltyje.

⇒	Naudodami	savęs	vertinimo	rezultatus,	atlikite	prevencinio	darbo	grupės	narių	kom
petencijų	 vertinimą	 (grupės	 vertinimas),	 t.y.	 susumuokite	 kiekvieno	 grupės	 nario	
kiekvienos	kompetencijos	vertinimo	rezultatus	ir	juos	pateikite	18	lentelės	ketvirto
je	skiltyje.	Šiai	užduočiai	atlikti	reikia	susumuoti	kiekvieno	grupės	nario	kiekvienos	
kompetencijos	įvertinimą.

16 lentelė
Socialinių partnerių tipai

Partnerių tipai Partneriai
Iniciatoriai 

Prijaučiantys pakeleiviai

Miegantys partneriai 

Trukdytojai

Savo idėjas peršantys asmenys

17 lentelė
Socialinių partnerių dalyvavimo PDG motyvai

Institucijos atstovas Kokios naudos jis gali gauti 
dalyvaudamas jūsų veikloje

Dėl ko jis gali būti nesuin-
teresuotas dalyvauti jūsų 
veikloje

Kokios naudos gali atnešti 
sprendžiant jūsų problemas
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Kompetencijų tipai Komandinio darbo kompetencijos Savęs vertinimas Grupės vertinimas

Socialinė psichologinė 
holistinė kompetencija

Gebėjimas įvertinti save bei savo 
kompetencijas.
Gebėjimas konstruktyviai spręsti 
konfliktus.
Gebėjimas nustatyti konflikto priežastis.
Gebėjimas išklausyti.
Empatiškumas.
Gebėjimas atvirai komunikuoti.
Gebėjimas konstruktyviai kritikuoti.
Gebėjimas teikti grįžtamąjį ryšį.
Gebėjimas vesti tikslingą diskusiją.
Gebėjimas lygiaverčiai bendradarbiauti.
Gebėjimas realizuoti narystę grupėje.

Profesinė kompetencija Tinkamas išsilavinimas.
Kvalifikacijos kėlimas komandinio darbo 
srityje.
Patirtis dirbant komandinį darbą.

Edukacinė holistinė 
kompetencija

Gebėjimas aiškiai ir tiksliai pateikti 
informaciją.
Gebėjimas nuolatos tobulėti. Gebėjimas 
rinkti, analizuoti ir interpretuoti informaciją.

Vadybinė 
administravimo holistinė 
kompetencija

Gebėjimas planuoti veiklą.
Gebėjimas įvertinti darbuotojų 
kompetencijų ribotumus.
Gebėjimas būti lyderiu.
Gebėjimas paskirstyti grupės narių 
vaidmenis.
Gebėjimas vesti pasitarimus.
Gebėjimas koordinuoti veiklą.
Gebėjimas atstovauti grupei.
Gebėjimas suderinti turimus išteklius ir 
grupės užduotis.
Gebėjimas bendradarbiauti su kitomis 
institucijomis.

Ekspertinė holistinė 
kompetencija

Gebėjimas spręsti problemas.
Gebėjimas apibendrinti veiklos rezultatus.
Gebėjimas išmatuoti veiklos rezultatus.
Gebėjimas diagnozuoti veiklos klaidas.
Gebėjimas tikslingai veikti.
Gebėjimas suformuluoti realius veiklos 
tikslus.
Gebėjimas suskirstyti užduotis pagal 
veiklos prioritetus.
Gebėjimas suformuluoti aiškius, tikslius, 
pamatuojamus veiklos rezultatų vertinimo 
kriterijus.
Gebėjimas priimti sprendimus.
Gebėjimas tiksliai ir aiškiai apibrėžti 
uždavinius.

18 lentelė
PDG narių kompetencijos 

(parengta pagal V. Žydžiūnaitę, 2003)
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⇒	Paanalizuokite	prevencinio	darbo	grupės,	kuriai	priklausote,	stipriausias	puses:
1.	....................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................
3.	....................................................................................................................................................................................................
4.	....................................................................................................................................................................................................
5.	....................................................................................................................................................................................................
6.	....................................................................................................................................................................................................
7.	....................................................................................................................................................................................................

Paanalizuokite	prevencinės	grupės,	kuriai	priklausote,	silpniausias	puses:
1.	....................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................
3.	....................................................................................................................................................................................................
4.	....................................................................................................................................................................................................
5.	....................................................................................................................................................................................................
6.	....................................................................................................................................................................................................
7.	....................................................................................................................................................................................................

3.1.3. Trečiasis etapas – prevencinio darbo grupės narių mokymai
Trečiajame	prevencinio	darbo	grupės	kūrimo	etape	vyksta	atrinktų	grupės	narių	moky

mai.	Nepakanka	vien	tinkamai	parinkti	grupės	narius	pagal	jų	kompetenciją	ir	kitus	krite
rijus.	Būtina,	kad	grupės	nariai	 išmoktų	dirbti	kartu,	 atrastų	savo	vaidmenį,	 susitartų	dėl	
darbo	taisyklių	ir	problemų	sprendimo	būdų.	Mokymų	metu	analizuojamos	grupės	veiklos	
charakteristikos,	problemų	sprendimo	modeliai,	konfliktų	sprendimas	grupėje,	 lyderystė,	
komunikacija,	t.y.	grupės	nariai	parengiami	dirbti	grupėje.	A.	Savanavičienės	ir	V.	Šilingienės	
(2005)	teigimu,	vienas	iš	veiksmingesnių	tokio	mokymo	būdų	yra	grupių	formavimo	ren
giniai,	kurių	metu	grupės	nariams	suteikiama	tiesioginė	galimybė	patirti	bendradarbiavimo	
naudą	ir	išmokti	grupinio	darbo	principų.	Tokių	mokymų	esmė	–	užduotys,	kurių	neįmano
ma	išspręsti	nesuderinus	veiksmų,	nemokant	susitarti,	įsiklausyti	į	kito	nuomonę,	nesuge
bant	pasitikėti	savo	grupe.	Atsižvelgiant	į	grupės	veiklos	tikslus,	tokiuose	renginiuose	gali	
būti	akcentuojama	komandos	atmosfera	(bendrumas,	sutelktumas	ir	pan.)	arba	bendradar
biavimo	metodologija	(mokymasis	spręsti	problemas,	bendradarbiauti	ir	pan.)	(Savanavičie
nė,	Šilingienė,	2005;	p.	117–118).

Užduotys, skirtos prevencinio darbo grupių narių mokymams:
⇒	Peržvelkite	19	lentelėje	„Bendravimo	įgūdžiai“	pateiktus	įgūdžius.	Paanalizuokite:
•	 Kurie	įgūdžiai	labiausiai	padeda	grupės	nariams	efektyviai	bendrauti?	
•	 Kurie	įgūdžiai	padeda	atsirasti	pasitikėjimui?	
•	 Kurie	įgūdžiai	būtini	sprendžiant	konfliktus?	
•	 Kurie	įgūdžiai	padeda	keistis	informacija?	
•	 Kurie	įgūdžiai	būtini	dirbant	prevencinio	darbo	grupėje?
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⇒	Grupės	narius	tarpusavyje	bendrauti	skatina	tam	tikri	poreikiai.	Pabandykite	kiekvieną	
20	lentelėje	„Socialiniai	bendravimo	poreikiai“	pateiktą	poreikį	įvertinti	pagal	svarbą.	

19 lentelė
Bendravimo įgūdžiai

Įgūdis Įgūdis Įgūdis
dalytis medžiaga pratęsti kito atsakymą dirbti paeiliui

prašyti pagalbos prašyti pagrįsti apibendrinti

prašyti paaiškinti susieti mintis perfrazuoti

pagirti aiškintis, užduoti nuodugnius 
klausimus

įtraukti kiekvieną

ramiai ir negarsiai kalbėti valdyti pyktį gebėti naudotis medžiaga

visiems vienodai įsitraukti ir dalyvauti nekreipti dėmesio į blaškiklius reikšti nežodinę paramą ar skatinimą

ramiai išsivaikščioti į grupeles tartis džiaugtis sėkme

reikšti palaikymą, jokio kitų smukdymo būti atsakingiems sėdėti grupelėje

sutelkti dėmesį į užduotį

būti kilniems, nuolaidiems pakęsti kitoniškumą pasilikti su grupele

sakyti malonius dalykus priimtinais būdais ryžtingai elgtis gebėti susitvardyti

tikrinti, ar kiti suprato aktyviai klausytis grupėje paisyti vieniems kitų

vadinti vardu būti šauniems aiškinti mintis, siūlymus

skatinti, drąsinti spręsti konfliktus siūlyti mintis

kritikuoti mintis, siūlymus, bet ne žmones susitarti, pasiekti sutarimą kolektyviai svarstyti, siūlyti mintis

nepritarti neįžeidžiant kitų vertinti kitus nuodugniai išplėtoti

sakyti ,,prašom“, ,,ačiū“ atlikti iki galo nepritarti nesileidžiant į žmonių 
kritiką

bendradarbiaujant būti toje pačioje 
vietoje

kelti klausimus prireikus nusakyti jausmus

nustatyti reikiamą grupės darbo tempą laikytis nurodymų įkvėpti grupę

20 lentelė
Socialiniai bendravimo poreikiai

Poreikis Svarbu Mažai svarbu Nesvarbu
Bendrumo (priklausymo) poreikis

Saugumo poreikis

Laimėjimų poreikis

Savęs įtvirtinimo poreikis

Savigarbos, savo vertės jutimo poreikis

Dominavimo (savo galios jutimo) ir pripažinimo poreikis

Pranašumo poreikis

Saviaktualizacijos ir saviraiškos poreikis

Prieraišumo ir meilės poreikis

Poreikis palaikyti kontaktą
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21 lentelė
Pokalbio analizė

Ką sakote? Kam sakote? Atsakymas
Nesuprantu, kaip tu gali dirbti 
tokiame šaltyje!

Kolegai prie gretimo darbo stalo Man patinka grynas oras (jūs 
nepasakėte aiškiai, ko norite)

Kodėl jūs niekada neuždarote 
lango?

Ei, uždaryk tą suknistą langą!

Ar nebūtumėt toks malonus uždaryti 
langą? Bijau, kad peršalsiu.

Ar nieko, kad aš uždarysiu langą? 
Darosi šalta.

Traukia skersvėjis, ar jums taip 
neatrodo? 

⇒	 Jūs	esate	prevencinio	darbo	grupės	narys.	Jūs	nei	vyriausias,	nei	jauniausias,	jūsų	už
imamos	pareigos	 taip	 pat	 –	 nei	menkiausias,	 nei	 vyriausias.	Langas	 atviras.	Darosi	
šalta.	Skersvėjis	tampa	nebepakeliamas,	ir	jūs	nusprendžiate	uždaryti	langą.	Kaip	pa
prašote,	kad	uždarytų	langą?	Kokių	atsakymų	galėtumėte	tikėtis?	Kaip	manote,	kuris	
paprašymas	būtų	veiksmingiausias?	Kokį	nepageidaujamą	poveikį	galėtų	kai	kurie	iš	
jų	sukelti?	Ar	yra	skirtumas,	į	ką	kreipiatės?	Ar,	kalbėdami	su	skirtingais	žmonėmis,	
rinktumėtės	skirtingas	frazes?	Užpildykite	21	lentelę	„Pokalbio	analizė“	–	įrašykite	
įsivaizduojamus	kolegas,	į	kuriuos	kreipiatės,	ir	parašykite	jų	numanomus	atsakymus	
(adaptuota	pagal	Juozaitis,	Juozaitienė,	2003	).

⇒	 Sudarykite	konflikto	analizės	lentelę	(22	lentelė):	1	skiltyje	surašykite	žmonių	grupes	
ar	žmones,	su	kuriais	jums	tenka	gana	reguliariai	bendrauti	prevencinėje	darbo	gru
pėje.	2	skiltyje	prie	kiekvieno	žmogaus	vardo	užrašykite	kurio	nors	tarp	jūsų	kilusio	
konflikto	 detales.	 Pagalvokite,	 kokia,	 jūsų	manymu,	 buvo	 konflikto	 priežastis.	 Jei	
negalite	prisiminti	nė	vieno	konflikto,	kilusio	tarp	to	žmogaus	ir	jūsų,	palikite	tuščią	
vietą.	3	skiltyje	užrašykite,	kaip	jūs	elgėtės,	kad	išspręstumėte	konfliktą;	kaip	elgėsi	
kitas	žmogus	ir	kaip	elgėsi	kiti	žmonės.	Pasistenkite,	kad	informacija	būtų	kuo	tiks
lesnė.	4	skiltyje	prie	kiekvieno	konflikto	pasistenkite	įvertinti	ir	įrašyti,	kas	laimėjo.	
Ar	laimėjote	jūs?	Ar	laimėjote	abu?	Ar	abu	pralaimėjote?	

22 lentelė
Konflikto analizės lentelės pavyzdys:

Pagrindiniai kontaktai 
socialiniame tinkle

Konfliktinė situacija  
(pobūdis ir priežastys)

Konflikto sprendimas Laimėjimas/pralaimėjimas
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23 lentelė
Konfliktų valdymo įgūdžiai (parengta pagal D. Shapiro, 1995)

Kategorija Teiginys Vertini-
mo balai

Kai konfliktuojate, 
jūs…

a) Džiaugiatės galimybe atpalaiduoti emocijas.
b) Džiaugiatės konflikto iššūkiu.
c) Labai rūpinatės kitų mintimis ir jausmais.
d) Išsigąstate, nes nenorite nieko įskaudinti.
e) Jaučiatės kaltas, nes nieko negalite padaryti, kad išspręstumėte situaciją.

Įvertinkite kiekvieną 
teiginį pagal tai, 
kaip jis atitinka jūsų 
įsitikinimus:

a) Jūs privalote laimėti konfliktą.
b) Laimėjimas konflikte yra retas dalykas.
c) Nei vienas neturi galutinio atsakymo, bet kiekvienas gali įnešti savo dalį.
d) Venkite konfliktų.
e) Beprasmiška bandyti pakeisti žmogų, kuris laikosi priešingos nuomonės.

Kai jūs konfliktuo-
jate:

a) Tikite, kad vienas atsakymas yra geresnis už kitą.
b) Norite pasiekti „aukso vidurį“.
c)  Mėgstate išsiaiškinti atmosferą ir prisiimti įsipareigojimus.
d)  Norite, kad žmonės suartėtų.
e) Tikite, kad priekaištai kitiems kartais yra svarbūs, norint parodyti, kas atsakingas.

Kai jūs konfliktuojate 
ir esate asmuo, už-
imantis aukštesnes 
pareigas…

a) Esate labai tiesus ir leidžiate kitiems sužinoti jūsų požiūrį.
b) Bandote derėtis dėl geresnio sprendimo.
c) Klausiate kito asmens, kaip jis jaučiasi, ir siūlote kompromisą.
d) Sutinkate su kitu asmeniu ir suteikiate paramą, kur tik galite.
Išlaikote neutralumą ir laikotės taisyklių. Išlaikote neutralumą ir laikotės taisyklių.

Kai jūs konfliktuojate 
su kažkuo, kas, jūsų 
nuomone, užima ne-
išmintingą poziciją, 
jūs…

a) Pasakote jam ar jai, kad jums tai nepatinka.
b) Vengiate tiesioginės konfrontacijos, bet subtiliu būdu leidžiate suprasti, kad jums tai 
nepatinka.
c) Kalbate apie konfliktą ir ieškote abiem pusėms priimtino sprendimo.
e) Demonstruojate prislėgtą nuotaiką arba abejingumą, norėdami parodyti, kaip jaučiatės.

Kai pykstate ant 
draugo, jūs…

a) Greitai „sprogstate“.
b) Pašalinate nesklandumus papasakodami smagią istoriją.
c) Išreiškiate savo pyktį ir laukiate kito asmens reakcijos.
d) Elgiatės priešingai nei jaučiatės ir slepiate savo pyktį.
e) Pasitraukiate iš situacijos.

Kai situacijoje daly-
vauja grupė žmonių 
ir jūs nesutinkate su 
grupės nariais, jūs…

a) Laikotės savo įsitikinimų.
b) Ieškote alternatyvų su grupės nariais, atsižvelgdami į kiekvieno požiūrį.
c) Stengiatės įtikinti grupės daugumą, kad jūs teisus.
d) Sutinkate su grupės dauguma.
e) Nedalyvaujate diskusijoje ir jaučiatės atsiribojęs nuo priimtinų sprendimų.

Kai situacijoje daly-
vauja grupė žmonių 
ir vienas iš jų užima 
poziciją, priešingą 
tai, kurios laikosi 
dauguma, jūs…

a) Pareiškiate, kad šis asmuo stabdo grupės progresą, ir siūlote dirbti neatsižvelgiant į jį.
b) Prašote tą asmenį išsakyti savo nuomonę, kad galėtumėte pasiekti kompromisą.
c) Išreiškiate norą suprasti prieštaraujančiojo asmens požiūrį, kad grupė galėtų peržiūrėti 
savo pozicijas.
d) Paraginate grupės narius atidėti konflikto sprendimą ir užsiimti kitais, priimtinesniais 
klausimais.
e) Tylite, stengiatės nesikišti.

Kai jūs konfliktuojate 
su dviem žmonėmis, 
jūs…

a) Raginate greičiau priimti sprendimą, išsprendžiant konfliktą balsavimu.
b) Vengdami konfrontacijos, stengiatės diskutuoti neutralesnėmis temomis.
c) Pasidalinate savo jausmais ir mintimis apie konfliktą, kad visi galėtumėte pradėti diskusiją.
d) Nukreipiate dėmesį į kitus dalykus, neleisdami kilti konfliktui
e) Jei galite, nesikišate į konfliktą.

Kai jūs konfliktuoja-
te, jūs…

a) Numatote prieštaravimus ir paruošiate atsakymus dar prieš kylant konfliktui.
b) Iš anksto pasirengiate galimiems kompromisams.
c) Ieškote bendrų interesų ir tikslų.
d) Siekiate harmonijos, norėdami nesugriauti draugystės.
e) Ieškote bešališko tarpininko, galinčio padėti.
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⇒	Paanalizuokite	asmeninius	konfliktų	valdymo	įgūdžius.	Tai	atlikti	jums	padės	klau
simynas	„Jūsų	konfliktų	sprendimo	stilius“.	Prie	kiekvieno	žemiau	pateikto	teiginio	
23	lentelėje	parašykite	skaičių	pagal	tai,	kaip	šis	teiginys	jums	tinka:	5	–	beveik	visa
da;	4	–	dažnai;	3	–	kartais;	2	–	retai;	1	–	niekada.

⇒	 Įrašykite	savo	atsakymus	iš	klausimyno	į	atitinkamą	stulpelį.	Susumuokite	kiekvieno	
stulpelio	rezultatus.	Didžiausias	skaičius	rodo	dažniausiai	jūsų	naudojamą	konfliktų	
sprendimo	stilių.	Gali	būti,	kad	naudojate	daugiau	nei	vieną	stilių.

Kai	kyla	konfliktas,	psichologai	pataria	reikšti	savo	mintis	ir	jausmus	„aš“	teiginiais.	To
kiais	teiginiais	priešininkas	nekaltinamas,	prisiimama	atsakomybė	už	tai,	kas	vyksta.	Pagei
dautina,	kad	konflikto	metu	tokie	teiginiai	būtų	sudaryti	iš	trijų	santykinių	dalių:

Kai tu [veiksmas], aš [jausmas], nes [priežastis]
⇒	Sureaguokite	 į	visus	pateiktus	sakinius	pagal	TU	teiginių,	paskui	pagal	AŠ	teiginių	

schemą,	pvz.,	pasakodamas	draugui	savo	rūpesčius,	pastebite,	kad	draugas	jūsų	visai	
neklauso.	

TU	teiginys:	„Tu	visai	nesiklausai,	o	aš	maniau,	kad	tu	mano	geriausias	draugas...“	
AŠ	teiginys:	„Aš	jaučiuosi	niekam	nereikalingas,	kai	tu	manęs	nesiklausai,	nes	man	dabar	

taip	sunku...“
1.	 Jums	įėjus	į	kabinetą,	jūsų	kolega	net	nepažvelgė	į	jus	ir	toliau	linksmai	šnekėjosi	su	kitais.
2.	 Dviem	savaitėms	paskolinote	kolegai	knygą.	Jau	praėjo	mėnuo,	o	knyga	dar	negrąžinta.
3.	 Kolegos	ėmė	jus	kritikuoti	kitiems	girdint.
4.	 Susitarėte,	kad	prevencinio	darbo	grupės	posėdis	vyks	kiekvieną	trečiadienį	15.	00	val.	

Nustatytu	laiku	ateinate	į	posėdį,	tačiau	jūsų	kolegos	vėluoja	beveik	valandą.
Vienas	sudėtingiausių	procesų	grupėje	–	sprendimų	priėmimas.	Ši	užduotis	 jums	padės	

patobulinti	savo	sprendimo	priėmimo	grupėje	įgūdžius	(adaptuota	pagal	I.Jonutytę,	2007).
	⇒	Įsivaizduokite	situaciją,	kad	vyksta	atominis	karas.	Jūs	esate	slėptuvėje.	Lauke	yra	

daugiau	žmonių,	norinčių	patekti	į	slėptuvę,	bet	čia	yra	tik	trys	laisvos	vietos.	Nepa
tekusiųjų	laukia	pražūtis.	Jums	reikia	nuspręsti,	kuriuos	tris	asmenis	iš	laukiančiųjų	
sąrašo	įleisite	į	slėptuvę.	Pirmiausia	kiekvienas	turite	priimti	individualų	sprendimą,	
tada	nuspręsti	visi	kartu	grupėje.

A: Kontroliuojantis B: Siekiantis kompromiso C: Bendradarbiaujantis D: Prisitaikantis E: Vengiantis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Iš viso:
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Laukiančiųjų sąrašas
RAMŪNAS – 38 m., vienišas, yra ŽIV viruso nešiotojas, bendrovės, kuri užsiima nekil-
nojamojo turto reikalais, direktorius. 
GIEDRIUS – 22 m., bedarbis, nuolat turi problemų su policija, vartoja narkotikus, ką tik 
grįžęs iš įkalinimo įstaigos, ten sėdėjo už vagystę. 
ONA – 73 m. , pensininkė, daug metų dirbo Vilniaus universitetinėje ligoninėje akušere. 
EVELINA – 41 m., ekonomikos mokslų daktarė, čigonė, dirba Europarlamente Briusely-
je, atstovauja Lietuvai. 
JONAS – 39 m., ūkininkas, augina 4 vaikus, buvęs karininkas.
IEVA – 23 m., ką tik baigė VU, žurnalistikos specialybę, ji manekenė, Grožio konkurso 
nugalėtoja.
ERIKAS – 25 m., gabus studentas, studijuoja Verslo vadybą magistrantūroje. Yra krepšinio 
komandos kapitonas, labai talentingas. 
DEIVIDAS – 35 m., katalikų kunigas.
AUŠRA –20 m., vieniša, netekėjusi, nėščia (6 mėn.), dirba sezoninį darbą, prekiauja dar-
žovėmis, piktnaudžiauja alkoholiu.
RITA – 39 m., rašytoja, ištekėjusi už Donato.
DONATAS – 42 m., matematikos mokytojas, vedęs Ritą.
PAULIUS – 15 m. paauglys, turi fizinę negalią, nevaikšto, ir gydytojai prognozuoja, kad 
niekada nevaikščios. 

3.1.4. Ketvirtasis etapas – prevencinio darbo grupės  
veiklos planavimas
Ketvirtajame etape rengiamas bei derinamas su mokyklos taryba grupės veiklos planas.	

Planavimas	–	tai	procesas,	kuris	remiasi	ne	vien	plano	rašymu,	bet	nuolatiniu	apmąstymu,	
savo	veiklos	derinimu	su	visos	organizacijos	veikla.	

Mokyklos situacijos ir poreikių analizė.	Siekiant	efektyvaus	ir	įgyvendinamo	PDG	
plano	parengimo,	pirmiausia	būtina	atlikti	mokyklos situacijos ir poreikių analizę.	Kuo	
geriau	bus	žinomi	bendruomenės	poreikiai	ir	interesai,	tuo	geriau	bus	galima	suplanuoti	
prevencinę	veiklą.	Mokyklos	bendruomenės	poreikius	galima	nustatyti	naudojant	 spe
cialiai	 tam	 parengtas	 anketas,	 klausimynus,	 analizuojant	 dokumentus	 (ataskaitos,	 in
dividualūs	planai,	 darbų	pavyzdžiai,	 taisyklės);	 vykdant	 stebėjimą	 (tam	 tikro	 reiškinio	
dažnumas,	svarbių	reiškinių	ar	sąlygų	stebėjimas)	ir	pan.	Išvardinti	metodai	poreikiams	
nustatyti	gali	būti	naudojami	atskirai,	apsisprendžiant,	kuris	labiausiai	tam	tinka,	ir	ap
galvojant	bei	pasiruošiant	tam	tikras	priemones	(pavyzdžiui,	klausimynus)	arba	derinant	
kelis	metodus.	

Atliekant	bendruomenės	situacijos	analizę	prevencijos	srityje,	galima	taikyti	PTGP	ana
lizės	modelį	(angliškai SWOT).	Taikant	šį	analizės	metodą,	organizacija	analizuojama	ketu
riais	aspektais:	privalumai,	trūkumai,	galimybės,	pavojai	(24	lentelė).
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Užduotys, skirtos mokyklos situacijos ir poreikių analizei:
⇒	Taikydami	PTGP	analizės	modelį	(24	lentelė),	įvertinkite	savo	institucijos	vykdomą	

prevencinę	veiklą.	

⇒	Naudodamiesi	 25	 lentelėje	 pateiktais	 rezultatais,	 suplanuokite	 galimas	 prevencinio	
darbo	grupės	veiklos	strategijas	ir	jas	pateikite	26	lentelėje.

PDG veiklos tikslų formulavimas.	 Išanalizavus	 situaciją	 bei	 poreikius,	 formuluojami	
prevencinės	darbo	grupės	veiklos	tikslai.	Mokslinėje	literatūroje	skiriami	įvairūs	tikslų	tipai.	

24 lentelė
PTGP (privalumai, trūkumai, galimybės, pavojai) analizės modelis 

(parengta pagal Želvys, 2003)

Privalumai Trūkumai
Galimybės PG strategijos TG strategijos

Organizacijos privalumų panaudojimas 
atsiveriančioms galimybėms realizuoti

Organizacijos trūkumų neutralizavimas, pasi-
naudojant atsiveriančiomis galimybėmis

Pavojai PP strategijos TP strategijos

Organizacijos privalumų panaudojimas 
potencialiems pavojams išvengti

Organizacijos trūkumų šalinimas, atsižvelgiant į 
gresiančius pavojus

25 lentelė
Institucijos vykdomos prevencinės veiklos vertinimas

Privalumai Trūkumai

Galimybės Pavojai

26 lentelė
Prevencinės darbo grupės veiklos strategijos

Privalumai Trūkumai

Galimybės PG strategijos TG strategijos 

Pavojai PP strategijos TP strategijos
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Strateginiai	tikslai	–	tai	tikslai,	kurių	tikimės	pasiekti	per	trejus	penkerius	metus.	Strateginių	
tikslų	dažniausiai	keliami	du	ar	trys.	Taktiniai	tikslai	–	tai	tikslai,	kurių	tikimasi	pasiekti	per	
dvejus	trejus	metus.	Kelių	taktinių	tikslų	visuma	turi	reikšti	vieno	strateginio	tikslo	įgyvendi
nimą.	Operatyviniai	tikslai	–	tai	tikslai,	kurių	tikimasi	pasiekti	per	vienerius	ar	pusę	metų.	Ke
lių	operatyvinių	tikslų	visuma	turi	reikšti	vieno	taktinio	tikslo	įgyvendinimą.	Operatyviniams	
tikslams	rengiamas	veiklos	planas.	Veiklos	plano	kūrimas	turi	būti	patikėtas	tiems	nariams,	
kurie	atsakingi	už	atitinkamas	sritis.	Veiklos	plano	forma	gali	būti	įvairi,	pvz:	operatyviniai	
tikslai,	žingsniai,	vykdytojai,	 terminai,	 ištekliai,	 sėkmės	kriterijai	 (Želvys,	2003,	p.	26–28).	
Giežtai	planuoti	galima	ne	ilgesniam	kaip	metų	periodui.	

Formuluojant	 tikslus,	 paprastai	 atliekamos	dvi	 funkcijos:	 nurodoma	kryptis	 ir	 numa
toma,	 ar	 gebėsime	pasiekti	 galutinį	 uždavinį.	 Šias	 funkcijas	 galima	pavadinti	 kontrolės	 ir	
vertinimo	funkcijomis.	Tik	turint	tikslą	galima	priimti	sprendimus	tiek	veiklos	pradžioje,	
tiek	 jai	vykstant,	 tiek	pasibaigus.	Formuluojant	prevencinės	grupės	veiklos	tikslus	būtina	
prisiminti	bendrąsias	tikslo	formulavimo	taisykles.	Tikslai	turi	būti	neriboti	laiko	atžvilgiu,	
atitinkantys	veiklos	prioritetus,	orientuoti	į	aktyvų	veiksmą,	uždegantys	ir	pasiekiami.	Tiks
lo	formulavimo	schema	pateikiama	7	paveiksle.	

Užduotys, skirtos prevencinio darbo grupės tikslų formulavimui:
⇒	Naudodamiesi	atlikta	situacijos	analize	bei	tikslo	formulavimo	taisyklėmis,	pateikto

mis	šios	knygos	2	dalyje,	suformuluokite	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	tikslą.	

⇒	Remdamiesi	28	lentelėje	pateiktais	kriterijais,	įvertinkite	savo	mokyklos	prevenci
nio	darbo	grupės	veiklos	tikslą/tikslus.	Vertinkite	balais	nuo	1	iki	10,	kur	1	reiškia	
„visiškai	neatitinka;	neįmanoma;	negali	ir	kt.“,	o	10	–	„visiškai	atitinka;	įmanoma;	
gali	ir	kt.“.

27 lentelė
PDG veiklos tikslas

Tikslas:

7 pav. Tikslo formulavimo schema

AKTYVUSIS VEIKSMAŽODIS 
ARBA FRAZĖ

PAPILDINYS KONTEKSTAS ARBA 
SĄLYGA
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⇒ 28 lentelėje	pateiktus	vertinimus	aptarkite	su	grupe. Kokius	kriterijus	numatytas	tiks
las	geriausiai	atitinka?	Ką	reikia	tobulinti?	Konkretinti?

⇒	Aptarkite	savo	mokyklos	prevencinio	darbo	grupės	tikslą	(tikslus),	įrašykite	jį/juos	į	
29	lentelės	pirmąją	skiltį.	

⇒	Antrojoje	lentelės	skiltyje	surašykite	aptartas	aktualiausias	bendruomenės	problemas.	
Paanalizuokite,	ar	numatytas	tikslas	atliepia	bendruomenės	aktualijas,	nukreiptas	į	jos	
problemų	sprendimą.

⇒	Trečiojoje	 lentelės	 skiltyje	 įrašykite	pakoreguotą	prevencinio	darbo	grupės	 veiklos	
tikslą.	

PDG veiklos uždavinių formulavimas.	Remiantis	grupės	tikslais	formuluojami	grupės	
veiklos	uždaviniai.	Uždaviniai	–	tai	konkretūs	teiginiai,	detalizuojantys	tikslų	įgyvendini
mo	būdus.	Vadybos	 literatūroje	veiklos	uždavinių	formulavimui	siūloma	taikyti	SMART	
techniką	(SMART	–	 tai	 anglų	kalbos	žodžių	Specific, Measurable,	Achievable,	Realistic	 ir	
Time–bound	pirmųjų	raidžių	derinys).	Taigi	tam,	kad	uždaviniai	būtų	įgyvendinti,	jie	turi	
būti:	

•	 Konkretūs.	 Susiję	 tik	 su	 viena	 veiklos	 sritimi,	 vienu	 etapu	 (ko	 jūs	 siekiate,	 kiek	

28 lentelė
PDG mokykloje veiklos tikslai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ar tikslas realistiškas?         

Ar tikslas pasiekiamas?         

Ar tikslas leidžia veikti?         

Ar tikslas prasmingas?

Ar tikslas atitinka bendrus organizacijos tikslus?

Ar tikslas numatytas bendru sutarimu?

Tikslas
KRITERIJAI

29 lentelė
PDG veiklos tikslų sąsajos su aktualiausiomis mokyklos problemomis

Numatytas tikslas (tikslai) Aktualiausios problemos ugdymo 
institucijoje 

Tikslo koregavimas
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žmonių	bus	įtraukta	ar	dalyvaus	konkrečiame	etape,	kokie	žingsniai	bus	organizuoja
mi,	kas	bus	parengta,	kokie	metodai	taikomi	ir	pan.).

•	 Pamatuojami.	Galima	įvertinti	konkrečiais	kriterijais,	išmatuojamais	žymenimis	(pvz.,	
dalyvių,	renginių	ar	priemonių	skaičius,	sėkmės	rodikliai).	Kuo	lengviau	pasveriami	
uždavinių	rezultatai,	tuo	paprasčiau	įvertinti	tikslo	realumą	ir	sėkmingumą.

•	 Pasiekiami.	Uždaviniai	turi	būti	įvykdomi,	juos	vykdyti	paskiriami	konkretūs	asme
nys,	apibrėžiamas	siektinas	rezultatas.	

•	 Realistiški.	Uždaviniai	turi	būti	realistiški	ir	lengvai	įgyvendinami,	kad	konkreti	gru
pė	ar	konkretus	asmuo	galėtų	 juos	 įgyvendinti	konkrečiu	 laiku,	veiksmas	 turi	būti	
fiksuojamas,	siekiant	surinkti	informaciją,	kas	yra	padaryta.	

•	 Terminuoti.	 Uždaviniai	 turi	 būti	 įgyvendinami	 laiku.	 Laiko	 skaičiavimas	 turi	 būti	
objektyvus,	atsižvelgiant	į	žmonių	gebėjimus,	 išorės	aplinkybes	tai	padaryti,	 įverti
nant,	kiek	laiko	reikia	konkretiems	veiksmams	įgyvendinti.	

Užduotys, skirtos prevencinio darbo grupės uždavinių formulavimui:
⇒	Vadovaudamiesi	pakoreguotu	tikslu,	suformuluokite	prevencinio	darbo	grupės	užda

vinius.
⇒	Remdamiesi	30	lentelėje	pateiktais	kriterijais,	kiekvienas	įvertinkite	savo	mokyklos	pre

vencinio	darbo	grupės	veiklos	uždavinį.	Vertinkite	balais	nuo	1	iki	10,	kur	1	reiškia	„visiš
kai	neatitinka;	neįmanoma;	negali	ir	kt.“,	o	10	–	„visiškai	atitinka;	įmanoma;	gali	ir	kt.“.

PDG veiklos plano sudarymas. Taigi,	vadovaujantis	numatytais	tikslais	ir	uždaviniais,	
yra	formuluojamos	užduotys	ir	veiksmai,	kurie	padės	įgyvendinti	PDG	tikslus	bei	uždavi
nius,	kitaip	tariant,	numatoma,	kaip	grupė	pasieks	užsibrėžtus	tikslus,	t.y.	sudaromas	pre
vencinio	darbo	grupės	veiklos	planas.	Veiklos	planas	dažniausiai	sudaromas	kartą	per	metus.	
Jame	atsispindi,	kaip	tam	tikra	grupė	tikisi	pasiekti	užsibrėžtus	tikslus.	Veiklos	plane	ties	
kiekvienu	konkrečiu	veiksmu	nurodomas	už	įgyvendinimą	atsakingas	asmuo	ar	grupė,	lai
kas,	iki	kada	bus	įgyvendinima	veikla,	vieta	bei	konkretus	adresatas,	t.	y.	grupė,	kuri	gaus	
daugiausiai	naudos	iš	konkretaus	veiksmo	(31	lentelė).	Esant	reikalui,	numatomos	ir	kon
krečios	lėšos	bei	jų	šaltinis.	

30 lentelė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ar uždavinys konkretus?         

Ar uždavinys išmatuojamas?         

Ar uždavinys pasiekiamas?         

Ar uždavinys realistiškas?

Ar uždavinys terminuotas?

Ar uždavinys konkretus?

Uždavinys
KRITERIJAI
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Užduotys, skirtos PDG veiklos plano sudarymui:
⇒ Peržiūrėkite savo mokyklos prevencinės darbo grupės veiklos planą. Paanalizuokite 

grupėje:
	 veiklų	 ir	 iškeltų	tikslų	bei	uždavinių	sąsajas	(ar numatytos veiklos atitinka tikslus ir 

uždavinius, ką reikėtų koreguoti, keisti)
	 veiklų	ir	rezultatų	sąsajas	(ar formuluojamų rezultatų galima pasiekti atliekant vieną ar 

kitą numatytą veiklą, kas keistino, koreguotino)
	 veiklų	atlikimo	laiko	paskirstymą	(ar veiklų atlikimo laikas numatytas logiškais inter-

valais, veiklos nuosekliai paskirstytos visiems metams)
	 atsakingų	 asmenų	už	 tam	 tikros	 veiklos	 įgyvendinimą	numatymą	 (ar darbo krūvis 

prevencinės grupės nariams paskirstytas vienodai, ar numatyta veikla atitinka prevenci-
nio darbo grupės nario kompetencijas ir atsakomybes grupėje) 

	 veiklų	realizavimo	apribojimus	(kas gali trukdyti įgyvendinti vieną ar kitą veiklą, kokių 
gali kilti problemų)

3.1.5. Penktasis etapas – prevencinio darbo grupės  
veiklos organizavimas
Penktame etape	vyksta	grupės	veiklos	organizavimas,	vadovavimas.	Organizavimo	tiks

las	–	optimizuoti	grupės	veiklą,	sudaryti	prielaidas	didinti	šios	veiklos	efektyvumą	paren
kant:	tinkamiausius	darbo	metodus;	išteklius;	patogiausią	vietą;	palankiausią	laiką.	

Organizacijos	valdymo	struktūra	turi	būti	tokia,	kad	ji	padėtų	įgyvendinti	grupės	veiklos	
strategiją.	Visose	grupėse	organizuojant	veiklą	žengiami	keli	pagrindiniai	žingsniai:

1.	 Darbo	pasidalijimas.	Visi	darbai	suskirstomi	 į	užduotis,	kurias	galės	atlikti	atskiros	
organizacijos	ar	jų	deleguoti	žmonės.

2.	 Nustatomi	pavaldumo	santykiai.	Kai	darbai	yra	paskirstyti,	būtina	numatyti	schemą,	
kas,	kam	ir	kada	atsiskaito.

31 lentelė
Prevencinio darbo grupės veiklos plano sudarymo pavyzdys

Veikla Data Rezultato forma Atsakingi asmenys Apribojimai,
pastabos

Pedagoginių, psi-
chologinių, socialinių 
problemų mokyklos 
bendruomenėje ver-
tinimas ir analizė

Rugsėjis Nustatytos aktua-
liausios problemos ir 
patikslintas preven-
cinės darbo grupės 
veiklos planas

Apklausos instru-
mento parengimas 
– socialinis pedago-
gas, psichologas, 
administracijos 
atstovas.
Anketos platinimas 
– klasės auklėtojai, 
mokiniai.
Apklausos rezultatų 
analizė – psicho-
logas, socialinis 
pedagogas

Finansinių išteklių 
trūkumas (kopijų 
darymas, popieriaus 
sąnaudos)
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3.	 Koordinavimas.	Mechanizmų,	jungiančių	visų	organizacijų	atliekamas	užduotis	į	vi
sumą,	sukūrimas	(Stoškus,	Beržinskienė,	2005,	p.	130).

Kiti	mokslininkai	 pabrėžia,	 kad	 šioje	 stadijoje	 taip	 pat	 būtina	 identifikuoti	 kiekvieno	
grupės	nario	lūkesčius,	aptarti	jų	dermę	su	grupės	numatytais	tikslais,	nustatyti	grupės	tai
sykles,	aptarti	grupės	veiklą:	sprendimų	priėmimo	technikos;	susitikimų	darbotvarkės;	da
lyvavimas;	nustatyti	grupės	narių	taisykles;	aptarti	valdymo	modelius.

Kaip	jau	buvo	minėta	šios	knygos	2	dalyje,	kiekvienas	grupės	narys	atlieka	konkretų	vaid
menį	atliekant	bendrą	užduotį,	t.	y.	kiekvienas	grupinis	vaidmuo	yra	lygiavertis	ir	vienodai	
svarbus	grupei.	

Užduotys, padėsiančios organizuoti prevencinio darbo grupės veiklą:
⇒	Pasinaudodami	32	lentelėje	pateiktais	M.Woodcock	(1989)	grupės	vaidmenų	apibūdi

nimais,	paanalizuokite,	kokį	vaidmenį	jūs	norėtumėte	atlikti	grupėje.
-	 Nurodykite,	kokį	vaidmenį	jūs	atliekate	grupėje.	Kuo	remdamasis	jūs	tai	teigiate?
-	 Nurodykite,	kokį	vaidmenį	jūs	turėtumėte	atlikti	grupėje.	Kaip	šie	vaidmenys	padeda	

prisidėti	prie	grupės	numatytų	tikslų	siekimo?

⇒	Aptarkite	su	kolegomis	savo	prevencinio	darbo	grupės	sudėtį	ir	užpildykite	33	lentelę.

32 lentelė
Grupės vaidmenys (Woodcock, 1989)

Vaidmuo Vaidmens apibūdinimas
Įmonės darbuotojas Konservatyvus, nuspėjamas, pareigingas.

Jaučia, kas realu ir kas veiks; juo galima pasikliauti, kai reikia užtikrinti, kad visi dar-
bai būtų atlikti, turi sugebėjimų realizuoti darbus, ieško praktinių problemų sprendimo, 
siekia tikslo, bet nedaro spaudimo.

Pirmininkas Ramus, pasitikintis savimi, kontroliuojantis save.
Įtraukiantis žmones į darbus, atvirai skatina visus dalyvauti komandiniame darbe ir 
išsakyti savo nuomonę.
Daro įtaką kitiems, neversdamas jų paklusti.
Nesvyruoja, kai reikia priimti galutinį sprendimą.
Gali suburti žmones, pasirengęs imtis visiškos vadovavimo atsakomybės, jei pastebi, 
kad grupė nejuda iš vietos, reikalauja iš kitų, ko pats nesugeba padaryti.

Formuotojas Įsitempęs, aktyvus, dinamiškas.
Pritaria nepopuliariems sprendimams, jei jie padės pasiekti galutinį tikslą.
Kategoriškas, kai reikia atlikti darbą, reikalauja veiksmų, kad tik susirinkimo laikas 
nebūtų iššvaistytas, nesibaimina paprieštarauti kolegų nuomonei arba atsidurti 
nuomonių mažumoje.
Daro didelę įtaką sprendimams.

Augantis Rimtai nusiteikęs individualistas, ne visiems priimtinas.

Tyrėjas Ekstravertas, entuziastas, smalsus, bendraujantis.

Vertintojas Rimtas, nereiškiantis emocijų, atsargus.

Komandos darbuotojas Socialiai orientuotas, gana švelnus ir jautrus.

Darbų baigėjas Dedantis daug pastangų, palaikantis tvarką.
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⇒	Sudarykite	grupės	veiklos	taisyklių	sąrašą.
1.	....................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................
3.	....................................................................................................................................................................................................
4.	....................................................................................................................................................................................................
5.	....................................................................................................................................................................................................
6.	....................................................................................................................................................................................................
7.	....................................................................................................................................................................................................

⇒	Aptarkite	jas	su	grupe	ir	visi	kartu	sudarykite	grupės	veiklos	taisyklių	sąrašą.
1.	....................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................
3.	....................................................................................................................................................................................................
4.	....................................................................................................................................................................................................
5.	....................................................................................................................................................................................................
6.	....................................................................................................................................................................................................
7.	....................................................................................................................................................................................................

⇒	Apsvarstykite,	kokiomis	savybėmis	ir	gebėjimais	turėtų	pasižymėti	prevencinio	dar
bo	grupės	lyderis.	Savo	atsakymą	pagrįskite	(34	lentelė).

⇒	Atsakykite	į	pateiktus	klausimus:
Dabar aš jaučiuosi  .............................................................................................................................................................
Jei aš turėčiau burtų lazdelę, kai esu grupės lyderis, aš norėčiau .............................................................
Mano ideali grupė būtų ...................................................................................................................................................
Dabar mano grupė yra .....................................................................................................................................................

33 lentelė
PDG narių atsakomybės

Prevencinio darbo grupės narys Prevencinio darbo grupės nario galimos atsakomybės

Lyderio savybės Pagrindimas

34 lentelė
PDG lyderio savybių analizė
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Geriausias mano grupės padarytas darbas yra ....................................................................................................
Jei būčiau grupės lyderis, šiame darbe aš ...............................................................................................................
Blogiausias grupės padarytas darbas .........................................................................................................................
Kaip lyderio mano vaidmuo būtų .............................................................................................................................
Aš galiu tapti grupės lyderiu, nes ................................................................................................................................
Sunkiausias kaip grupės lyderio darbas ..................................................................................................................
Mano nuomone, grupės lyderis turėtų daryti ......................................................................................................
Aš matau, kad mano grupė panaši į ..........., nes ...........
Pažvelgęs/usi į savo grupę, matau, kad atlieku .......................... vaidmenį.
⇒	Paanalizuokite	prevencinės	grupės	veiklą	ir	užpildykite	35	lentelę.

⇒	 Išvardinkite	dešimt	grupės	efektyvumą	lemiančių	bruožų.	
1.	...................................................................................................................................................................................................
2.	...................................................................................................................................................................................................
3.	...................................................................................................................................................................................................
4.	...................................................................................................................................................................................................
5.	...................................................................................................................................................................................................
6.	...................................................................................................................................................................................................
7.	...................................................................................................................................................................................................
8.	...................................................................................................................................................................................................
9.	...................................................................................................................................................................................................
10.	.................................................................................................................................................................................................
⇒	 Ką	jūs,	kaip	grupės	narys,	galite	padaryti,	kad	susiformuotų	tokie	grupės	bruožai?
⇒	 Kas	trukdo	tai	padaryti?
⇒	 	Įvertinkite	savo	grupės	efektyvumą	nuo	1	iki	7	(36	lentelė).

35 lentelė
PDG veiklos analizė

Normos Klausimai Reali situacija Ideali situacija
Tikslai Kas apibrėžia grupės tikslus.

Kuo remiantis apibrėžia grupės tikslus.
Su kuo derinami grupės tikslai.

Susirinkimai Kaip dažnai vyksta grupės susirinkimai.
Kiek laiko trunka grupės susirinkimai.
Kas sudaro darbotvarkę.
Kaip priimami grupės sprendimai.

Užduotis Kada ir kas vertina atliktas užduotis.

Vertinimas Kas vertina grupės rezultatus.
Kada vertinami grupės rezultatai
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36 lentelė
PDG veiklos efektyvumo vertinimas

Tikslai ir uždaviniai nėra 
aiškūs

1 2 3 4 5 6 7 Grupės nariai supranta 
ir sutinka su tikslais ir 
uždaviniais

PDG nariai nesijaučia 
priklausą grupei, 
atmosfera nėra 
draugiška

1 2 3 4 5 6 7 PDG nariai jaučiasi 
grupės dalimi, 
atmosfera draugiška

PDG narių vaidmenys 
nėra aiškūs, grupės 
nariai nėra pasidalinę 
vaidmenimis

1 2 3 4 5 6 7 PDG narių vaidmenys 
aiškūs, kiekvienas 
narys aiškiai supranta 
savo vaidmenį

PDG nariai dažnai kalba 
priešiškai ar kritiškai

1 2 3 4 5 6 7 PDG nariai reiškia mintis 
atvirai, ekspresyviai, 
išsako tai, ką jaučia

Ne visų PDG narių 
gebėjimai ir talentai yra 
atpažinti ir panaudoti

1 2 3 4 5 6 7 PDG narių gebėjimai ir 
talentai yra atpažinti ir 
panaudoti

Pasitikėjimas tarp 
grupės narių nedidelis, 
aiški konflikto grėsmė

1 2 3 4 5 6 7 Didelis pasitikėjimo 
lygis tarp grupės narių, 
grupė atvira konfliktams

Nei vienas nejaučia 
atsakomybės už PDG 
veiklą

1 2 3 4 5 6 7 Kiekvienas PDG narys 
jaučia atsakomybę

Vienas asmuo 
dominuojantis, 
nepadalinti vaidmenys

1 2 3 4 5 6 7 Aiški lyderystė, aiškiai 
padalinti vaidmenys

PDG sutikimai dažnai 
tušti

1 2 3 4 5 6 7 Visapusiški susitikimai

Konfliktai grupėje yra 
ignoruojami

1 2 3 4 5 6 7 Grupės konfliktai 
sprendžiami atvirai

Tikslai ir uždaviniai

Priklausomybė

Vaidmenys

Komunikacija

Talentų panaudojimas

Pasitikėjimas ir konfliktai

Atsakomybė

Lyderystė

PDG veikla

Konfliktai
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3.1.6. Šeštasis etapas – prevencinio darbo grupės  
veiklos vertinimas
Šeštame etape vyksta užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo įvertinimas, atsiskaitymas mokyklos 

administracijai, tarybai bei mokyklos bendruomenei	(Lim,	Adelman,	1997;	Dryfoos,	1995,	p.	
147–172;	Kirst,	1991,	p.	615–618;	Uphold,	Graham	,1993,	p.	204–211).	

Siekiant	 efektyvaus	 grupės	 veiklos	 vertinimo,	 būtina	 iš	 anksto	 numatyti	 kriterijus,	
kuriais	vadovaujantis	bus	vertinama	grupės	veikla.	Šiame	etape	prevencinė	darbo	grupė	
vertina	bendradarbiavimą	su	socialiniais	partneriais,	 jų	 įtraukimo	į	problemų	sprendimą	
efektyvumą	(formuojamasis	vertinimas).	Labai	svarbus	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	
vertinimo	kriterijus	–	grupės	veiklos	tikslų	ir	uždavinių	adekvatumas	organizacijos	porei
kiams	ir	jų	pokyčiams	(diagnostinis	vertinimas),	t.y.	vertinama,	ar	ir	kaip	grupės	veikla	ati
tinka	visos	mokyklos	bendruomenės	poreikius.	Toliau	atliekamas	grupės	veiklų	vykdymo	
vertinimas	–	kaip	ir	ar	kokybiškai	buvo	atliktos	ir	įgyvendintos	numatytos	veiklos.	Atlie
kant	prevencinio	darbo	grupės	veiklos	vertinimą	galima	taikyti	įvairius	metodus:	apklausą,	
ekspertinis	vertinimas,	stebėjimas	ir	pan.	

Užduotys, padėsiančios įvertinti PDG veiklą:
⇒	Pasvarstykite,	su	kokiais	sunkumais	susiduria	jūsų	prevencinio	darbo	grupė.	37	lente

lės	antroje	skiltyje	pagal	svarbą	pažymėkite	kliūtis	pasiekti	pažangą.

Sprendimų priėmimas 
atsitiktinis, grupės nariai 
paliekami su savo 
mintimis

1 2 3 4 5 6 7 Grupėje aiškus ir 
nusistovėjęs problemų 
sprendimas ir sprendimų 
priėmimas, dalyvaujant 
kiekvienam nariui

Grupės nariai priešinasi 
naujovėms, naujoms 
darbo formoms

Grupės nariai atviri 
naujiems darbo 
metodams

Grupė niekada 
nediskutuoja ir 
nevertina darbo

Grupė įvertina kiekvieną 
užsiėmimą

Grupė retai 
bendradarbiauja 
su bendruomene, 
neplanuoja užsiėmimų

Grupės nariai dažnai 
bendradarbiauja su 
bendruomene

36 lentelės tęsinys

Problemų sprendimas/sprendimų priėmimas

Eksperimentavimas/ kūrybiškumas

Įvertinimas

Bendravimas su bendruomene
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⇒	Aptarkite	būdus,	kaip	sumažinti	pačius	rimčiausius	sunkumus

⇒	 Įvertinkite	grupės	dalyvių	veiklos	veiksmingumą	(1	–	neveiksminga,	3	veiksminga)

37 lentelė
Kliūtys pasiekti pažangą

Eil. nr. Kliūtys Vertinimas
1 Tai tik pasiplepėjimų vieta.  

3 Niekas nieko nedaro tarp susirinkimų.  

4 Atstovai neperduoda mūsų informacijos savo žinyboms ir atvirkščiai.  

5 Pirmininkaujantysis yra visiškai netikęs!  

6 Nėra resursų.  

7 Mūsų veikla neįvertinama.  

8 Kiekvienas turi savo programą.  

9   

10   

Eil. nr. Kliūtys Sprendimo būdai
1  

3  

4  

Bendrai veiklai reikalingos sąlygos Nariai
1 2 3

Realizmas 

Kūrybingumas

Novatoriški gebėjimai

Atvirumas ir lankstumas

Įsiklausymas, pagarba ir pasitikėjimas

Tarpusavio pripažinimas

Supratimas

Skaidrumas ir poreikis bendrauti

Vertinimas

38 lentelė
Grupės dalyvių veiklos vertinimo reikšmingumas
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DISKUSINIAI KLAUSIMAI:
1.	 Išvardinkite	prevencinės	darbo	grupės	kūrimo	etapus.
2.	 Aptarkite	kriterijus,	kuriais	reikėtų	vadovautis	atrenkant	grupės	narius.
3.	 Kodėl	yra	 svarbūs	grupių	mokymai?	Kas	yra	grupių	 formavimo	renginiai?	Kuo	 jie	

naudingi	grupei?
4.	 Paanalizuokite	pagrindinius	veiklos	plano	rengimo	reikalavimus.	
5.	 Kuo	skiriasi	tikslas	ir	uždaviniai?	Aptarkite	pagrindinius	tikslų	ir	uždavinių	formu

lavimo	reikalavimus.	Pateikite	prevencinės	darbo	grupės	veiklos	tikslo	 ir	uždavinių	
pavyzdį.	

6.	 Kokie	yra	pagrindiniai	veiklos	grupėje	organizavimo	elementai?
7.	 Kodėl	yra	svarbu	vertinti	prevencinė	grupės	veiklą	bei	atsiskaityti	už	ją	vadovaujan

tiems	organams?



Literatūra

1.	 Adair	J.	2006:	100	patarimų	vadovui.	Vilnius:	Alma	litera.
2.	 Albrechtas	J.	2005:	Asmenybė	ir	karjera.	Vilnius:	UAB	„Naujoji	Matrica“.
3.	 Ancona	D.	G.,	Caldwell	D.	F.	1990:	Beyond	boundary	spanning:	Managing	external	depen

dence	in	product	development	teams.	–	Journal	of	High	Technology	Management	Research,	
1,	119–135.

4.	 Arends	R.I.	1998:	Mokomės	mokyti.	Vilnius:	Margi	raštai.
5.	 Barrick	M.	R.,	Steward	G.	L.,	Neubert	M.	J.,	Mount	M.	1998:	Relating	Member	Ability	and	

Personality	to	work–Team	Processes	and	Team	Effectiveness.	–	Journal	of	Applied	Psycho
logy,	1998	June,	377–391.

6.	 Baršauskienė	V.,	 Janulevičiūtė	 –	 Ivaškevičienė	B.	 2005:	Komunikacija:	 teorija	 ir	 praktika.	
Kaunas:	Technologija.

7.	 Barvydienė	V.,	Kasiulis	J.	2003:	Vadovavimo	psichologija.	Kaunas:	Technologija.	
8.	 Белбин Р. М. 2003: Типы ролей в командах менеджеров. Москва: Типография 

Новость.	
9.	 Bendravimo	psichologija:	vadovėlis.	2006.	Kaunas:	Technologija.
10.	 Bendrieji	socialinės	pedagoginės	pagalbos	teikimo	nuostatai.	Lietuvos	Respublikos	6vietimo	

ir	mokslo	ministro	2004	m.	birželio	15	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–941.	–	Valstybės	žinios,	2004	
–	06	–	29,	Nr.	100–3729.

11.	 Bendrieji	vaiko	teisių	apsaugos	tarnybų	nuostatai,	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2002–
12–17	nutarimas	Nr.	1983.	–	Valstybės	žinios,	2002–12–20,	Nr.	120–5415.

12.	 Bion	W.	R.	Experiences	in	groups,	I––VII.	Human	Relations,	Vol.	1––4.	Reprinted	in	Bion	
W.	R	(1961).	Experiences	in	Groups.	New	York:	Basic	Books,	314–329.

13.	 Bregzis	 I.	 R.	 Governments	 are	 increasingly	 inviting	 stakeholders	 (consumers,	 interest	
groups,	unions,	providers)	to	participate	in	health	planning	and	decision	magink.	Discuss	
the	 advantages/disadvantages	 of	 this.	 Prieiga	 per	 internetą:	 <http://:www.cchse.org/>	
[žiūrėta	2004–04–16].	

14.	 Lawson	H.	A.,	Briar–Lawson	K.	1997:	Connecting	the	dots:	Progress	toward	the	integra
tion	of	school	reform,	school–linked	services,	parent	involment	and	community	schools.	
Oxford,	OH:	Danforth	Foundation	and	the	Institute	for	Educational	Renewal,	Miami	Uni
versity.

15.	 Bulotaitė	L.	2000:	Alkoholio	ir	kitų	narkotikų	vartojimo	prevencija	mokykloje.	Vilnius:	A.	
Remeikos	leidykla.

16.	 Butkienė	G.,	Kepalaitė	A.	1996:	Mokymasis	ir	asmenybės	brendimas,	Vilnius:	Margi	raštai.	
17.	 Chmiel	N.	2000:	Darbo	ir	organizacinė	psichologija.	Vilnius:	Poligrafija	ir	informatika.
18.	 Cole	 M.	 1990:	 Cognitive	 development	 and	 formal	 schooling:	 The	 evidence	 from	 cross	

cultural	research.	In:	L.	C.	Moll	(Ed.),	Vygotsky,	Education;	instructional	implications	of	
sociohystorical	psychology,	89–110.	New	York;	Cambridge	University	Press.	Prieiga	per	
internetą:	<http//proquest.umi.com>	[žiūrėta	2006–04–13].	

19.	 Cole	M.	1990:	Cultural	Psychology	//	Cross–Cultural	Perspectives.	Lincoln:	London:	Ne
braska	University	Press.

20.	 Čepas	A.	1982:	Nepilnamečių	nusikalstamumas	ir	jo	priežastys.	Vilnius:	Mintis	
21.	 Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas	1993:	Sudarė	S.	Keinys	ir	kt.	Vilnius:	Mokslo	ir	enciklo

pedijų	leidykla,.	Prieiga	per	internetą:	<http://www.autoinfa.lt/webdic/>,	[žiūrėta	2006–
01–15].



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje72

22.	 Dance	F.	E.	X.	1986:	Public	speaking.	New	York	a.	o.:	Harper	a.	Row.
23.	 Dryffos	J.	1994:	Full–service	schools:	A	revolution	in	health	and	social	services	for	children,	

youth,	and	families.	San	Francisco:	Jossey–Bass.	Prieiga	per	internetą:	http://proquest.com,	
[žiūrėta	2006–01–15].	

24.	 Dubauskas	G.	 2006:	Organizacijos	 elgsena.	Vilnius:	Generolo	 J.	Žemaičio	Lietuvos	karo	
akademija.

25.	 Everald	B.,	Morris	G.	1997:	Efektyvus	mokyklos	valdymas.	Vilnius:	Poligrafija	ir	informati
ka.

26.	 Felser	G.	2006:	Motyvacijos	būdai:	asmens	sėkmę	lemiantys	faktoriai,	praktinis	psichologi
jos	panaudojimas.	Vilnius:	Alma	littera.

27.	 Fisher	D.	1981:	Communication	in	Organizations.	USA:	West	Publishing	Company	
28.	 Furnissas	T.	2002:	Vadovėlis	 įvairių	sričių	specialistams	apie	vaikų	seksualinį	 išnaudojimą.	

Darbo	organizavimas,	psichoterapija,	teisinė	apsauga	ir	priežiūra.	Vilnius:	Vaiko	teisių	in
formacijos	centras.

29.	 Furst	M.	1999:	Psichologija.Vilnius:	Lumen.	
30.	 Gage	N.	L.,	Berliner	D.	C.	1994:	Pedagoginė	psichologija.	Vilnius:	Alma	Litera
31.	 Giles	H.,	Richard	L.	S.	1985:	Communicator	Characteristics	and	Behaviour.	In:	Handbo

ok	of	 Interpersonal	Communication,	 205–261.	Cituota	 iš	Catherine	A.	Steele,	Kevin	G.	
Barnhurst:	The	Journalism	of	Opinion:	Network	Coverage	in	U.S.	Presidential	Campaigns,	
1968	–	1988.	Prieiga	per	 internetą:	<http:///http://tigger.uic.edu/~kgbcomm/longnews/
pdf/5Ste&Bar.pdf>	[žiūrėta	2006–04–10].	

32.	 Guščinskienė	J.	2000:	Organizacijų	sociologija.	Kaunas:	Technologija.
33.	 Guzzo	R.	A.,	Dickson	M.W.	1996:	Teams	in	organizations:	recent	research	on	performance	

and	effectiveness.	–	Annual	Review	of	Psychology,	46,	307–308.
34.	 Gvaldaitė	L.,	Švedaitė	B.	2005:	Socialinio	darbo	metodai.	Vilnius.
35.	 Hackman	J.	R.,	Lawler	E.	E.	(1971).	Employee	reactions	to	job	characteristics.	–	Journal	of	

Applied	Psychology,	55	(3),	259–286.
36.	 Hacman	J.	R.	1992:	Group	Influences	on	Individuals	in	Organizations.	Red.	M.	D.	Dunnet

te,	L.	M.	Hough.	Handbook	of	Industrial	and	Organizational	Psychology,	T.	3.	Palo	Alto,	
CA:	Consulting	Psychologists	Press.

37.	 Heller	R.	2000:	Grupių	valdymas.	Vilnius:	Alma	littera.
38.	 Hoffman	L.	R.,	Maier	N.	R.	F.	1961:	Quality	and	acceptance	of	problem	solutions	by	mem

bers	of	homogeneous	and	heterogeneous	groups.	–	Journal	of	Abnormal	and	Social	Psycho
logy,	 62,	 401–407.	 Prieiga	 per	 internetą:<http://citeseer.ist.psu.edu/context/995385/0>	
[žiūrėta	2006–04–10].	

39.	 Huszczo	G.	1990:	Training	for	team	building.	–	Training	and	development	Journal,	vol.	44,	
No	2,	37–43.	

40.	 Jackson	S.	E.,	May	K.	E.,	Whitney	K.	1995:	Understanding	the	Dynamics	of	diversity	 in	
Decision	–	Making	Teams.	Red.	R.	A.Guzzo	ir	E.	Salas.	–	Team	Effectiveness	and	Decision	
Making	in	Organizations.	San	Francisco:	Jossey	–	Bass,	204–261.	

41.	 Johnson	L.	C.	2001:	Socialinio	darbo	praktika.	Vilnius:	VU	Specialiosios	psichologijos	labo
ratorija.

42.	 Jovaiša	L.	1993:	Pedagogikos	terminai.	Kaunas:	Šviesa.	
43.	 Jovaiša	L.	1999:	Profesino	konsultavimo	psichologija.	Vilnius:	Agora.
44.	 Jovaiša	L.	2007:	Enciklopedinis	Edukologijos	žodynas.	Vilnius:	Gimtasis	žodis.
45.	 Juozaitis	A.M.,	Juozaitienė	R.	2003:	Andragogas	–	praktikas.	Savarankiško	mokymosi	gidas.	

Vilnius:	UAB	“Inter	Se”.



Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė 73

46.	 Kabanoff	B.,	O’Brien,	G.	1979:	The	Effects	of	Task	Type	and	Cooperation	Upon	Group	
Products	 and	 Performance.	 –	 Organizational	 Behaviour	 and	 Human	 Performance,	 23,	
163–181.	Prieiga	per	 internetą:	<http://citeseer.ist.psu.edu/context/1066350/0>	[žiūrėta	
2006–04–10].	

47.	 Katzenbach	J.	R.,	Smit	D.	K.	1993:	The	wisdom	of	teams:	creating	the	High	–	Perfomance	
organization.	Boston:	Harvard	Business	School	Press,	8.

48.	 Kell	L.	C.	Lederman	G.	M.	1986:	Communication	 in	work	place.	New	York:	Harperand	
Row	Publishers,	Philips.

49.	 Kirst	M.	1991:	Improving	children’s	services.	Phi	Delta	Kappan,	72,	615–618.
50.	 Kučinskas	V.,	Kučinskienė	R.	2000:	Socialinis	darbas	švietimo	sistemoje:	teoriniai	aspektai.	

Klaipėda:	Klaipėdos	universitetas.	
51.	 Kočiūnas	R.	1995:	Psichologinis	konsultavimas.	Vilnius:	Lumen	leidykla.
52.	 Jacikevičius	A.	1995:	Žmonių	grupių	(socialinė)	psichologija.	Vilnius:	Žodynas.
53.	 Kuper	A.,	Kuper	J.	2000:	The	social	Science	encyclopaedia,	Sec.	Ed.	London:	Rutledge.
54.	 Kvieskienė	G.	2000:	Socializacijos	pedagogika.	Vilnius:	Vilniaus	pedagoginio	universiteto	

leidykla.
55.	 Kvieskienė	G.	2003:	Socializacija	ir	vaiko	gerovė.	Vilnius:	Baltijos	kopija.
56.	 Kulvinskienė	V.	R.,	Šalčius	A.	1994:	Darbo	veiklos	motyvacija:	mokomoji	priemonė.	Vilnius:	

VU	leidykla.
57.	 Kurienė	A.	1999.	Prievartą	patyrusio	vaiko	supratimas	 ir	ugdymas.	Prievarta	prieš	vaikus.	

Tarptautinė	konferencija	/	sud.	D.	Pūras;	L.	Slušnys;	M.	Gaižutienė;	J.	Juozaitytė
58.	 Kvieskienė	G.,	Mockevičienė	D.	2002:	Laisvalaikio	reikšme	ankstyvajai	prevencijai.	–	Socia

linio	pedagogo	ABC.	Vilnius:	Baltijos	kopija.
59.	 Laužackas	R.	1996:	Svarbiausios	profesinės	edukologijos	sąvokos	(žodynas),	Lietuvos	Res

publikos	švietimo	ir	mokslo	ministerija,	II	leidimas.
60.	 Lawson	H.	A.	1998:	Academically	based	community	scholarship,	consultation	as	collabora

tive	problem	solving,	and	a	collective	responsibility	model	for	the	helping	fields.	–	Journal	
of	Education	and	Psychological	Consultation,	9,	195–232.

61.	 Lawson	H.	A.,	Briar–Lawson	K.	1997:	Connecting	the	dots:	Progress	toward	the	integra
tion	of	school	reform,	school–linked	services,	parent	involment	and	community	schools.	
Oxford,	OH:	Danforth	Foundation	and	the	Institute	for	Educational	Renewal,	Miami	Uni
versity.

62.	 Leigh	 D.	 1993:	 Total	 Quality	 management:	 Training	 module	 on	 „Empowerment/Team
work“,	Temple	Junior	Coll,	TX.	

63.	 Leight	A.,	Maynard	M.	2002:	How	to	review	your	team’s	progress,	98–117,	in:	Leading	your	
team...	How	to	involve	and	inspire	teams.	London:	Nicholas	Brealey	Publishing.	Prieiga	per	
internetą:	<http://:www.oise.utoronto.ca/depts/aecp/PDFforms/	>	[žiūrėta	2006–03–13].	

64.	 Leliūgienė	I.	2002:	Socialinė	pedagogika.	Kaunas:	Technologija.
65.	 Leonavičius	J.	1993:	Sociologijos	žodynas.	Vilnius:	Academia.
66.	 Lietuvos	Respublikos	švietimo	įstatymas.	–	Valstybės	žinios,	1991,	Nr.	23–593;	Valstybės	

žinios,	2003,	Nr.	63–2853.
67.	 Logopedų,	dirbančių	mokyklose,	bendrieji	pareiginiai	nuostatai,	Lietuvos	Respublikos	švie

timo	ir	mokslo	ministro	2006	m.	kovo	31	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–6149.	–	Valstybės	žinios,	
2006–04–08,	Nr.	39–1421.

68.	 Lim	C.,	Adelman	H.S.	1997:	Establishing	school–based	collaborative	 teams	 to	coordina
te	 resources:	A	case	study.	Social	Work	 in	Education,	19,	266–277,	prieiga	per	 internetą:	
http://www.leaonline.com/doi/pdf,	[žiūrėta	2006–05–12].



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje74

69.	 Likert	 R.	 1967:	 The	 human	 organization:	 Its	 management	 and	 value.	 New	 York	 a.	 o.:	
McGraw	–	Hill	Book	Co.	

70.	 Linnehan	F.,	Kondrad	A.	M.	1999:	Diluting	Diversity.	–	Journal	of	Management	Inquiry,	
1999	December.

71.	 Люис Дж.	2004:	Управление командой, Санкт – Петербург: Питер	
72.	 Mentoriaus	knyga:	mokytojų	rengimas.	2003.	Kaunas:	Vytauto	Didžiojo	universiteto	leidykla.
73.	 Mokyklos	 psichologo	 bendrieji	 pareiginiai	 nuostatai.	 Lietuvos	 Respublikos	 švietimo	 ir	

mokslo	ministro	2005	m.	liepos	22	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–	1548.	–	Valstybės	žinios,	2005,	
Nr.	94–3520.

74.	 Mokyklos	specialiojo	pedagogo	bendrieji	pareiginiai	nuostatai.	Lietuvos	Respublikos	švieti
mo	ir	mokslo	ministro	2005	m.	gruodžio	29	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–2676.	–	Valstybės	žinios,	
2006–01–14,	Nr.	5–171.

75.	 Mullins	L.	J.	1999:	Management	and	Organisational	Behaviour.	London:	Prentice	Hall,	405–
442.

76.	 Neuman	G.	A.,	Wright	J.	1999:	Team	Effectiveness:	Beyond	Skills	and	Cognitive	Ability.	
–	Journal	of	Applied	psychology,	1999	June,	376–389.

77.	 Neverauskas	B.,	Stankevičius	V.,	Viliūnas	V.,	Černiūtė	I.	2006:	Projektų	valdymas.	Kaunas:	
Technologija.

78.	 O’Reilly	C.	A.,	Caldwell	D.,	Barnet	W.P.	1989:	Work	Group	Demography,	Social	Integration	
and	Turnover.	–	Administrative	Science	Quarterly,	34,	21–37.

79.	 Pollard	A.	2006:	Refleksyvusis	mokymas.	Vilnius:	Garnelis	
80.	 Prekyba	moterimis	ir	vaikais:	metodiniai	patarimai	pedagogams.	Prevencinės	veiklos	aspek

tai.	2003.	Kaunas:	Spindulys
81.	 Prevencinio	darbo	grupių	mokyklose	ir	prevencinio	darbo	koordinavimo	grupių	savivaldy

bėse	sudarymo	bei	jų	veiklos	krypčių	aprašas.	Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	mi
nistro	2004	m.	gruodžio	09	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–1970.	–	Valstybės	žinios,	2004–12–23,	Nr.	
184–6824.

82.	 Psichikos	 sveikatos	 priežiūros	 įstatymas.	 –	 Valstybės	 žinios,	 1995–06–28,	 Nr.	 53–1290;	
2005–07–05,	Nr.	I–924.

83.	 Psichologijos	žodynas,	1993.	Vilnius:	Mokslo	ir	enciklopedijų	leidykla.
84.	 Psichologija	studentui,	2000.	Kaunas:	Technologija.
85.	 Psichologijos	atlasas	I	tomas.	2002.	Vilnius:	Alma	littera.
86.	 Ratkevičienė	V.,	2000.	Komunikacija	–	svarbus	vadybos	elementas//	Organizacijų	vadyba:	

sisteminiai	tyrimai	Nr.	16
87.	 Reikalavimai	valstybinių	ir	savivaldybių	mokyklų	nuostatams.	Lietuvos	Respublikos	švieti

mo	ir	mokslo	ministro	2004	m.	liepos	16	d.	įsakymas	Nr.	ISAK–	1162.	–	Valstybės	žinios,	
2004–08	–	07,	Nr.	124–4495.

88.	 Robbins	S.	P.	2003:	Organizacinės	elgsenos	pagrindai.	Kaunas:	Poligrafija	ir	informatika.
89.	 Sakalas	A.	2003:	Personalo	vadyba.	Vilnius:	Margi	raštai.
90.	 Sakalas	A.,	Šilingienė	V.	2000:	Personalo	valdymas.	Kaunas:	Technologija.
91.	 Savanevičienė	A.,	Šilingienė	V.	2005:	Darbas	grupėje.	Kaunas:	Technologija.
92.	 Savivaldybės	 pedagoginės	 psichologinės	 tarnybos	 pavyzdiniai	 nuostatai,	 Lietuvos	Respu

blikos	švietimo	ir	mokslo	ministro	2003	m.	gruodžio	24	d.	 įsakymas	Nr.	1880,	Valstybės	
žinios,	2004–01–20,	Nr.	10–277.

93.	 Schein	E.	H.	2004:	Organizational	Culture	&	Leadership,	Third	Edition.	New	York:	Wiley	
Publishers.	Prieiga	per	 internetą:	<http://www.tnellen.com/ted/tc/schein.html>	[žiūrėta	
2006–04–09].



Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė 7�

94.	 Seilius	A.	1998:	Organizacijų	tobulinimo	vadyba.	Klaipėda:	Klaipėdos	universiteto	leidykla.
95.	 Shaw	M.	E.	 1976:	Contemporary	Topics	 in	 Social	Psychology.	Morristown,	NJ:	General	

Learning	Press.
96.	 Snee	R.D.,	Kelleher	K.	H.,	Myers	J.	G.,	Reynard,	S.	1998:	Improving	team	effectiveness.	

Quality	Progress.	Prieiga	per	internetą:	<http://www.joiner.com/library/articles/qp0598/
index.htm>	[žiūrėta	2006	05].	

97.	 Socialinio	pedagogo	pareiginė	instrukcija,	2001	gruodžio	14	d.	Lietuvos	Respublikos	švieti
mo	ir	mokslo	ministro	įsakymas	Nr.	1667.	–	Valstybės	žinios,	2002–10–23,	Nr.	101–4526.

98.	 Socialinių	darbuotojų	ir	socialinių	darbuotojų	padėjėjų	profesinės	kvalifikacijos	kėlimo	tvar
kos	bei	 socialinių	darbuotojų	atestacijos	 tvarkos	aprašai.	Lietuvos	Respublikos	 socialinės	
apsaugos	ir	darbo	ministro	2006	m.	balandžio	5	d.	įsakymas	Nr.	A1–92.	–	Valstybės	žinios,	
2006,	Nr.31–1092.

99.	 Stevens	M.	J.,	Campion	M.	A.	1994:	The	knowledge,	skill,	and	ability	requirements	for	tea
mwork:	implications	for	human	resource	management.	–	Journal	of	Management,	Summer	
(1994).	Prieiga	per	internetą:	<http://articles/mi_m4256/>	[žiūrėta	2006–04–09].

100.	 Stevens	M.	J.,	Campion	M.	A.	1999:	Staffing	work	teams:	Development	and	validation	of	a	
selection	test	for	teamwork	settings.	–	Journal of Management,	25,	207–229.	

101.	 Stoll	L.,	Fink	D.	1998:	Keičiame mokyklą.	Vilnius:	Margi	raštai
102.	 Stoner	J.	A.	F.,	Freeman	R.	E.,	Gilbert	D.	R.	1999:	Vadyba. Vilnius:	Poligrafija	ir	informati

ka.
103.	 Stoškus	S.	2002:	Bendrieji	vadybos	aspektai.	Šiauliai:	Šiaulių	universiteto	leidykla
104.	 Stoškus	S.,	Beržinskienė	D.	2005:	Vadyba.	Kaunas:	Technologija	
105.	 Suslavičius	A.	1998:	Socialinė psichologija: vadovėlis.	Vilnius:	VU	leidykla.
106.	 Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas.	Lietuvos	Respublikos	sveikatos.	apsaugos	mi

nistro	ir	švietimo	ir	mokslo	ministro	2005	gruodžio	30	d.	įsakymas	Nr.	V–1035/ISAK–2680.	
–	Valstybės žinios,	2005–12	–31,	Nr.	153–5657.

107.	 Taylor	H.	G.	1998:	Learning disabilities//Behavioral Assessment of Children Disorders. Ed	by.	
Mach	E.	J.,	Terdal	L.	G.	N.Y.London,	The	Guilford	Press,	402–450.

108.	 Taylor	L.,	Adelman	H.	S.	1996:	Mental	health	in	schools.	–	Adolescent Medicine,	7,	303.	Pri
eiga	per	internetą:	<https://www.proquest.umi.com>,	[žiūrėta	2006–01–12].

109.	 Targamadzė	V.	1999:	Bendrojo lavinimo mokykla: mokinių edukacinio stimuliavimo aspektas.	
Kaunas:	Technologija.

110.	 	Tarptautinių	žodžių	žodynas.	1985.	Vilnius:	vyriausioji	enciklopedijų	redakcija.
111.	 Tesluk	P.	E.,	Mathieu	J.	E.	1999:	Overcoming	roadblocks	 to	effectiveness:	 Incorporating	

management	of	performance	barriers	into	models	of	work	group	effectiveness.	Journal of 
Applied Psychology, 84,	200–217.	

112.	 Thill	L.	V.,	Bovee	C.	L.	 1997:	Excellence in business communication.	Upper	 Saddle	River	
(N.J.):	Prentice	Hall

113.	 Tuckman	B.,	 Jensen	M.	1977:	Stages	of	 small	group	development	 revisited.	–	Group and 
Organisational studies,	2,	419–427.

114.	 Uphold	C.	R.,	Graham	M.	V.	1999: Clinical Guidelines in Adult Health (2nd Edition).	Gai
nesville,	Florida:	Barmarrae	Books.	Pages	1–18

115.	 Večkienė,	N.,	Grebliauskienė,	B.,	Sokolovienė,	D.,	Chreptavičienė,	V.	(1996).	Komunikacija	
ir	bendravimas:	sampratų	santykio	problema	socialinių	mokslų	vystymosi	kontekste. – So-
cialiniai mokslai.	Kaunas:	Technologija,	p.	43	–	53.

116.	 Viešosios	policijos	prevencinio	padalinio	 tyrėjo	 (policijos	apylinkės	 inspektoriaus)	 ir	vie
šosios	policijos	 specialisto	 (Nepilnamečių	 reikalų	policijos	pareigūno)	 tarnybinės	veiklos	



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje76

instrukcija.	Lietuvos	respublikos	policijos	generalinio	komisaro	2005	kovo	29	d.	įsakymas	
Nr.	5–V–	208,	Valstybės žinios,	2005,	Nr.	44–1436;	Valstybės žinios,	2006,	Nr.	77–3050.

117.	 Vijeikis	J.,	Vijeikienė	B.	2000:	Komandinio darbo pagrindai.	Vilnius:	Rosma.
118.	 Vinokur	–	Kaplan	D.	1991:	Job	satisfaction	among	social	workers	in	public	and	voluntary	

child	welfare	agencies.	Child Welfare, 70(1),	81–91
119.	 Želvys	R.	2003:	Švietimo organizacijų vadyba.	Vilnius:	Vilniaus	universiteto	leidykla.
120.	 Žydžiūnaitė	V.	2003:	Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo, 

rengiant slaugytojus, pagrindimas:	daktaro	disertacija	[rankraštis],	socialiniai	mokslai,	edu
kologija	(07S),	Kauno	technologijos	universitetas.	Kaunas:	Technologija.

121.	 Williams	K.	Y.,	O’ReillyIII	C.	A.	1998:	Demography	and	Diversity	an	Organizations:	A	Re
view	of	40	Years	of	Research.	Red.	Staw	B.	M.,	Cummings	L.	L..	–	Research	in	Organizational	
Behavior,	t.	20.	Greenwich,	CT:	JAI	Press,	77–140.	

122.	 Woodcock	M.	1989:	Team	development	Manual.	Aldershot:	Gower



Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė 77

1 Priedas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
Į S A K Y M A S

DĖL	PREVENCINIO	DARBO	GRUPIŲ	MOKYKLOSE	IR	PREVENCINIO	DAR
BO	KOORDINAVIMO	GRUPIŲ	SAVIVALDYBĖSE	SUDARYMO	BEI	JŲ	VEIKLOS	

KRYPČIŲ	APRAŠO	PATVIRTINIMO
2004	m.	gruodžio	9	d.	Nr.	ISAK–1970

Vilnius

Įgyvendindamas	Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministro	2004	m.	rugsėjo	17	d.	
įsakymą	Nr.	ISAK–1462	„Dėl	teisės	pažeidimų,	mokyklos	nelankymo,	narkotinių	ir	psicho
tropinių	medžiagų	 vartojimo,	ŽIV/AIDS,	 smurto	 ir	 nusikalstamumo	prevencijos“	 (Žin.,	
2004,	Nr.	145–5281),
t	v	i	r	t	i	n	u	Prevencinio	darbo	grupių	mokyklose	ir	prevencinio	darbo	koordinavimo	grupių	
savivaldybėse	sudarymo	bei	jų	veiklos	krypčių	aprašą	(pridedama).
L.	e.	švietimo	ir	mokslo	ministro	pareigas	 Algirdas Monkevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministro	

2004	m.	gruodžio	9	d.	įsakymu	
Nr.	ISAK–1970

PREVENCINIO	DARBO	GRUPIŲ	MOKYKLOSE	IR	
PREVENCINIO	DARBO	KOORDINAVIMO	

GRUPIŲ	SAVIVALDYBĖSE	SUDARYMO	BEI	JŲ	VEIKLOS	KRYPČIŲ	APRAŠAS

I. Bendrosios nuostatos
1.	 Prevencinio	darbo	grupių	mokyklose	 ir	prevencinio	darbo	koordinavimo	grupių	

savivaldybėse	sudarymas	bei	jų	veiklos	krypčių	aprašas	(toliau	–	Aprašas)	nustato	
mokyklų	prevencinio	darbo	grupių	ir	savivaldybių	administracijų	prevencinio	dar
bo	koordinavimo	grupių	sudarymą	ir	jų	funkcijas	organizuojant	prevencinį	darbą	
mokykloje	ir	savivaldybėje,	siekiant	užtikrinti	vaikų	teises,	saugumą	ir	jų	gerovę.

2.	 Mokyklų	prevencinio	darbo	grupės	(toliau	–	Darbo	grupė)	paskirtis	–	spręsti	pre
vencinio	darbo	klausimus	mokykloje	vykdant	teisės	pažeidimų,	alkoholio,	tabako,	
narkotinių	 ir	 psichotropinių	medžiagų	 vartojimo,	 smurto,	 prekybos	 žmonėmis,	
nusikalstamumo,	 ŽIV/AIDS	 prevencijos	 klausimus	 bei	 organizuojant	 pagalbos	
mokiniui,	mokytojui	ir	tėvams	(globėjams,	rūpintojams)	teikimą.
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3.	 Savivaldybių	administracijų	prevencinio	darbo	koordinavimo	grupės	(toliau	–	Ko
ordinavimo	grupė)	paskirtis	 –	koordinuoti	 tarpinstitucinį	bendradarbiavimą	 tei
kiant	metodinę,	informacinę,	konsultacinę	ir	dalykinę	pagalbą	prevencinio	darbo	
grupėms	mokyklose,	neatsižvelgiant	į	jų	pavaldumą	ir	nuosavybės	formas.

4.	 Koordinavimo	ir	darbo	grupės	savo	veikla	užtikrina	Vaiko	teisių	apsaugos	pagrindų	
įstatymo	(Žin.,	1996,	Nr.	33–807;	2003,	Nr.	38–1685),	Tabako	kontrolės	įstatymo	
(Žin.,	1996,	Nr.	11–281;	2003,	Nr.	117–5317),	Alkoholio	kontrolės	įstatymo	(Žin.,	
1995,	Nr.	44–1073;	2004,	Nr.	47–1548),	Narkotinių	 ir	psichotropinių	medžiagų	
kontrolės	įstatymo	(Žin.,	1998,	Nr.	8–161)	ir	kitų	teisės	aktų	nuostatų	laikymąsi	
mokykloje,	savivaldybėje	ir	jų	teritorijose.

5.	 Koordinavimo	 ir	 darbo	 grupės	 savo	 veikloje	 vadovaujasi	 Lietuvos	 Respublikos	
Konstitucija,	Lietuvos	Respublikos	įstatymais,	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
nutarimais,	kitais	teisės	aktais	bei	šiuo	Aprašu.

6.	 Spręsdami	prevencinio	darbo	klausimus,	susijusius	su	asmens	sveikatos	priežiūra,	
socialine,	pedagogine	ar	psichologine	pagalba,	grupės	nariai	privalo	laikytis	medi
cinos	ir	socialinio	darbo	etikos	principų,	konfidencialumo	reikalavimų	bei	etikos	
normų.

II. darbo grupės SUDARYMAS
7.	 Darbo	grupė	sudaroma	mokykloje,	kurioje	dirba	ne	mažiau	kaip	10	mokytojų.
8.	 Darbo	grupė	 sudaroma	 iš	 7–15	narių:	mokyklos	vadovo	 ar	 vadovo	pavaduotojo	

ugdymui,	mokytojų,	klasės	auklėtojų,	specialistų	–	socialinio	pedagogo,	psicholo
go,	visuomenės	sveikatos	priežiūros	specialisto,	specialiojo	pedagogo	ir	kt.	Darbo	
grupėje	dalyvaujantys	mokytojai	turi	turėti	kvalifikacinę	kategoriją.

9.	 Į	darbo	grupę	gali	būti	įtraukiami	mokiniai,	tėvai	(globėjai,	rūpintojai),	atstovai	iš	
mokyklos	 savivaldos	 institucijų,	 seniūnijų,	policijos,	 vaiko	 teisių	 apsaugos,	peda
goginėspsichologinės	tarnybos	ir	kiti	asmenys	ar	socialinėse	institucijose	dirbantys	
specialistai,	kurie	gali	prisidėti	prie	prevencinės	veiklos	organizavimo	mokykloje.

10.	 Darbo	grupė	kartą	per	metus	atsiskaito	už	darbą	mokinių	tėvų	susirinkimui	ir	mo
kyklos	tarybai.

11.	 Darbo	grupei	vadovauja	mokyklos	vadovas	ar	jo	pavaduotojas	ugdymui.
12.	 Darbo	grupės	sudėtį	tvirtina	mokyklos	vadovas.

III. darbo grupės FUNKCIJOS
13.	 Darbo	grupė	atlieka	šias	funkcijas:
13.1.	 rengia	prevencinio	darbo	planus,	atlieka	situacijos	vertinimą	ir	stebėseną,	nagrinėja	

prevencinio	darbo	klausimus,	 aprobuoja	mokykloje	 vykdomus	projektus	 ir	 įgy
vendina	teisės	pažeidimų,	alkoholio,	tabako,	narkotinių	ir	psichotropinių	medžia
gų	vartojimo,	smurto,	prekybos	žmonėmis,	nusikalstamumo,	ŽIV/AIDS	ir	kitus	
prevencinius	projektus;
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13.2.	 vykdo	mokyklos	bendruomenės	švietimą	ir	vaiko	teisių	apsaugą,	teisės	pažeidimų	
prevenciją	ir	mokinių	užimtumą;

13.3.	 organizuoja	mokykloje	teisės	pažeidimų,	alkoholio,	tabako,	narkotinių	ir	psicho
tropinių	 medžiagų	 vartojimo,	 smurto,	 prekybos	 žmonėmis,	 nusikalstamumo,	
ŽIV/AIDS	prevenciją	ir	pagalbos	mokiniui,	mokytojui	ir	tėvams	(globėjams,	rū
pintojams)	teikimą;

13.4.	 kasmet	 rengia	 ataskaitas	 už	 atliktą	 darbą	 ir	 teikia	 siūlymus	 prevenciniam	darbui	
gerinti	savivaldybės	administracijai,	mokyklos	tarybai	ir	tėvų	susirinkimui,	neatsi
žvelgiant	į	mokyklos	pavaldumą	ir	nuosavybės	formą.

IV. koordinavimo grupės SUDARYMAS
14.	 Koordinavimo	grupė	sudaroma	ir	veikia	kiekvienoje	savivaldybėje.
15.	 Koordinavimo	 grupė	 sudaroma	 ne	mažiau	 kaip	 iš	 10	 narių	 savivaldybės	 įstaigų,	

valstybės	institucijų	ir	nevyriausybinių	organizacijų	atstovų:	policijos,	vaiko	teisių	
apsaugos	tarnybos,	švietimo,	kultūros,	sporto,	socialinės	globos	ir	rūpybos	skyrių,	
pedagoginės	 psichologijos	 tarnybos,	 vaikų	 ir	 jaunimo	 organizacijų,	 visuomenės	
sveikatos	centro,	mokyklų	ir	kt.

16.	 Koordinavimo	grupės	sudėtį	ir	veiklos	nuostatus	tvirtina	savivaldybės	administra
cijos	direktorius.

17.	 Koordinavimo	grupė	kartą	per	metus	už	savo	veiklą	atsiskaito	savivaldybės	tarybai,	
mokykloms	ir	visuomenei.

18.	 Koordinavimo	grupė	savo	veiksmus	derina	su	Narkotikų	kontrolės	komisija	savi
valdybėje	ir	sprendžia	teisės	pažeidimų,	alkoholio,	tabako,	narkotinių	ir	psichotro
pinių	medžiagų	vartojimo,	 smurto,	prievartos,	prekybos	žmonėmis,	ŽIV/AIDS,	
nusikalstamumo	prevencijos	koordinavimo	klausimus.

V. koordinavimo grupės FUNKCIJOS
19.	 Koordinavimo	grupė	atlieka	šias	funkcijas:
19.1.	 koordinuoja	tarpinstitucinio	bendradarbiavimo	įgyvendinimą	savivaldybės	terito

rijoje	ir	mokyklų	darbo	grupių	veiklą,	neatsižvelgdama	į	jų	pavaldumą	ir	nuosavy
bės	formas;

19.2.	 teikia	metodinę	ir	konsultacinę	paramą	prevenciniam	darbui	organizuoti	mokyk
lose	bei	 numato	priemones	kartu	 su	policijos,	 sveikatos	priežiūros,	 vaiko	 teisių	
apsaugos,	 pedagoginėmispsichologinėmis	 tarnybomis,	 įtraukiant	 į	 prevencinio	
darbo	organizavimą	verslo	atstovus,	konfesines	ir	vietos	bendruomenes,	nevyriau
sybines	organizacijas,	mokinių	tėvus,	politikus,	visuomenės	veikėjus;

19.3.	 kaupia	ir	analizuoja	savivaldybės	teritorijoje	veikiančių	mokyklų,	kitų	įstaigų	bei	
nevyriausybinių	organizacijų	duomenis	bei	informaciją	teisės	pažeidimų,	psicho
aktyvių	medžiagų	vartojimo,	smurto,	prekybos	žmonėmis,	nusikalstamumo,	ŽIV/
AIDS	ir	kitose	srityse;
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19.4.	 inicijuoja	savivaldybės	 įstaigose,	valstybės	 institucijose	 ir	nevyriausybinėse	orga
nizacijose	pasitarimus,	seminarus	ir	mokymus	aktualiais	prevencinio	darbo	klausi
mais;

19.5.	 vertina,	kaip	vykdomos	prevencinės	priemonės	švietimo,	gydymo,	socialinės	rūpy
bos	įstaigose,	rūpinasi	prevencinio	darbo	veiksmingumu,	atlieka	vykstančių	proce
sų	analizę;

19.6.	 kasmet	savivaldybės	administracijos	atsakingas	padalinys	rengia	ir	teikia	Švietimo	
ir	mokslo	ministerijai	informaciją	apie	savivaldybės	teritorijos	mokyklose	vykdo
mas	priemones	teisės	pažeidimų,	alkoholio,	tabako,	narkotinių	ir	psichotropinių	
medžiagų	 vartojimo,	 smurto,	 prekybos	 žmonėmis,	 nusikalstamumo	ŽIV/AIDS	
ir	kt.	prevencijos	klausimais	bei	teikia	siūlymus	padėčiai	gerinti	pagal	švietimo	ir	
mokslo	ministro	nustatytą	formą.



Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė �1

2 Priedas

Komandos narys Veiklos sritys
Socialinis 

pedagogas
1. Pagalbos teikimo plano rengimas, jo įgyvendinimo mokykloje ir už jos ribų 

koordinavimas. 
2. Pagalba vaikams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.
3. Mokinių, mokinių grupių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, siekiant 

padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, mokytis ir 
naujai elgtis.

4. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi sunkumams 
analizė.

5. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti 
problemas, mokymas kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis 
visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 
bei kt.

6. Elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; nusikalstamumo, mokyklos 
nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų 
neigiamų socialinių reiškinių prevencija.

7. Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; pagalbos tinklo vaikui ir jo 
šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; mokyklos savivaldos 
aktyvinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas ir kt.

8. Pagalbos komandos telkimas mokykloje, siekiant veiksmingai spręsti vaiko problemas. 
Šaltinis: Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija (2001 gruodžio 14 d.; įsak. Nr. 1667)

Logopedas 1. Mokinių kalbos raidos ypatumų įvertinimas, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, 
specialiųjų ugdymosi poreikių mokykloje ar, esant labai ribotam mokinio mobilumui dėl 
ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose įvertinimas.

2. Siūlymai skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų 
komunikacijos sutrikimų. Sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę 
(logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine 
tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o, jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos 
specialiojo ugdymo komisijai.

3. Bendradarbiavimas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą 
aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatymas 
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslų ir uždavinių, jų pasiekimo būdų ir 
metodų, atitinkančių specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir jų taikymas.

4. Ugdymo programų: individualių, pogrupinių ir grupinių, specialiųjų poreikių mokinio/
mokinių kalbos ugdymui sudarymas, jų taikymas, savo veiklos ataskaitų rengimas.

5. Specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas.
6. Pagalba mokytojams rengti, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių pritaikymas 

mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.
7. Mokytojų, specialiųjų poreikių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų asmenų, tiesiogiai 

dalyvaujančių ugdymo procese, konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos 
mokiniams teikimo klausimais.

8. Specialių mokymo priemonių, skirtų specialiųjų poreikių mokinių kalbai lavinti ir kitiems 
komunikacijos sutrikimams šalinti, rengimas ir naudojimas teikiant specialiąją pedagogi-
nę (logopedo) pagalbą.

9. Mokyklos bendruomenės švietimas aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo 
ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 
klausimais. Šaltinis: Logopedų bendrieji pareiginiai nuostatai (2006 kovo 31 d. įsak. Nr. 
ISAK – 614).

PDG narių veiklos aprašas
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Psichologas Mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su švietimo, 
vaikų globos įstaigomis bei šeimomis ir apima šias kryptis:

a) Konsultavimas. Tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Konsultuojama 
siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, 
planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologas 
dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio 
poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, 
švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

b) Psichologinis įvertinimas. Tai konsultavimo tikslu reikalingų duomenų apie vaiko 
psichologinės problemos būklę gavimas psichologiniais metodais. Psichologinį 
įvertinimą reglamentuoja Lietuvos psichologų sąjungos standartizuotų psichologinio 
įvertinimo metodikų reglamentas (3 priedas).

c) Tyrimas. Tai sistemingas mokslinis psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir 
analizė; rekomendacijų rengimas remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas 
praktinėje veikloje.

d) Psichologinis švietimas. Tai tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų 
švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės 
psichologijos klausimais.

e) Pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje (gimnazijoje) konsultuoja lytinio švietimo ir 
priklausomybių prevencijos, tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo, gabumų 
ir kūrybiškumo klausimais; koreguoja klasių tarpasmeninius santykius; atlieka 
psichologinius tyrimus.

f) Psichologinių problemų prevencija. Tai psichologinių problemų prevencijos poreikio 
įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei 
programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Šaltinis: Mokyklos psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai (Žin., 2005, Nr. 94–3520).

Klasės auklėtojas 1. Rūpinasi mokinių asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda.
2. Buria klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekininką, psichologą, spe-

cialųjį pedagogą, logopedą, socialinį pedagogą, asmens sveikatos priežiūros darbuo-
toją, papildomojo ugdymo organizatorių ir kt.) klasės mokinių ugdymui planuoti ir derinti.

3. Siekia pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus.
4. Siekia, kad mokiniai dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus.
5. Rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, pagalba jiems reguliuojant darbo ir poilsio režimą; 

puoselėjant sveiką gyvenseną.
6. Teikia pagalbą mokiniams įgyjant vertybines nuostatas, ugdo jų pilietiškumą, gebėjimą 

vadovautis demokratiniais bendravimo principais.
7. Bendrauja su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoja tėvus (ar vaiko globėjus) apie jo 

mokymąsi ir elgesį, mokyklos nelankymo priežastis.
8. Teikia vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjęs, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, 

seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja mokyklos vadovus 
bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

9. Teikia pagalbą mokiniams sprendžiant iškylančias psichologines, bendravimo, moky-
mosi ir kt. problemas.

10. Teikia pagalbą mokiniams pasirenkant tolesnę mokymosi ar veiklos sritį.
Šaltinis: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai (Žin., 1991, Nr. 23–593; 
1998, Nr. 67–1940).
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Administracijos 
atstovas

1. Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą, pamokų ir papildomojo 
ugdymo tvarkaraščių sudarymą. 

2. Vadovauja neįgalių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, organizuoja Specialiojo 
ugdymo komisijos darbą.

3. Teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys 
dokumentai.

4. Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus.
5.Skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti.
6. Tvarko mokinių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą.
7. Vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie 

vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones.
8. Organizuoja tėvų (ar vaiko globėjų) švietimą.

Šaltinis: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai (Žin., 1991, Nr. 23–593; 
1998, Nr. 67–1940).

Vaiko teisių 
apsaugos tarnybos 

darbuotojai

1. Vykdo vaiko teisių apsaugą.
2. Organizuoja prevencinį darbą su tėvais (kitais vaiko atstovais) pagal įstatymą.
3. Kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko 

saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės 
ar baudžiamosios poveikio priemonės.

4. Teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko 
teisių apsauga, darbuotojams.

5. Konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos 
(rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais.

6. Organizuoja asmens, norinčio tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju), 
pasirengimą globoti (rūpintis).

7. Atlieka pasirengimo būti vaiko globėju (rūpintoju) vertinimą, priima sprendimą dėl fizinio 
arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju).

8. Organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą).
9. Atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą šeimose bei šeimynose, 

valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, 
organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose.

10. Nustato vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), užtikrina šių vaikų, taip pat šeimose bei 
šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių instituci-
jų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) 
vaikų apskaitą.

11. Kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nusta-
tyta tvarka gali būti įvaikinami, ir apie asmenis, kurie nori įvaikinti.

12. Teikia Įvaikinimo tarnybai informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančius galimus 
įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti.

14. Kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyru-
siems vaikams.

15. Išduoda teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl laikino vaiko išvykimo į užsienio 
valstybes.

16. Duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 
metų.

Šaltinis: Bendrieji vaiko teisių apsaugos tarnybos nuostatai (Žin., 2002 12 20, Nr. 120 
– 5415).



Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje�4

Nepilnamečių 
reikalų policijos 

pareigūnas

1. Organizuoja ir vykdo vaikų nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, smurto 
prieš vaikus, prostitucijos, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevenciją.

2. Pagal kompetenciją padeda pataisos inspekcijoms kontroliuoti teismo skirtų įpareigoji-
mų ir (ar) draudimų vykdymą vaikams:

2.1. kuriems bausmės vykdymas atidėtas (Baudžiamojo kodekso 92 str.);
2.2. lygtinai atleistiems nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba jei laisvės atė-

mimo bausmė jiems pakeista švelnesne bausme (Baudžiamojo kodekso 94 str.);
3. Dirba individualų darbą ir kontroliuoja elgesį vaikų:
3.1. kuriems taikyti Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo numatyti įpareigoji-

mai, jeigu teritorinės policijos įstaigos vadovas įgaliojo jį tai daryti.
Į policijos profilaktinę įskaitą nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas įrašo tik tuos vaikus, 
kuriems paskirti konkretūs teismo įpareigojimai, ir jeigu skirtų įpareigojimų viešą kontrolę gali 
vykdyti pagal savo kompetenciją;

3.2. kuriems taikyta kardomoji priemonė – namų areštas, jeigu teritorinės policijos 
įstaigos vadovas, gavęs teisėjo ar teismo nutartį, įgaliojo jį kontroliuoti kardomosios 
priemonės sąlygų laikymąsi;

3.3. kuriems taikyta kardomoji priemonė – atidavimas tėvams, rūpintojams arba kitiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, prižiūrėti;

3.4. kuriems taikyta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos 
įstaigoje.

4. Jei teisės aktuose nustatyta, individualiai dirba ir su kitais vaikais.
5. Nustato:
5.1. teisės pažeidimą (-us) padariusius vaikus, rengia jų administracinių teisės pažeidimų 

bylas;
5.2. vaikus, vartojančius narkotikus ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, valkatau-

jančius, elgetaujančius, teikia jiems neatidėliotiną socialinę pagalbą bei informuoja 
apie juos tėvus ar kitus atstovus pagal įstatymą. Vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams 
pagal įstatymą teikia informaciją apie institucijas (tarnybas) ir organizacijas, kurios yra 
kompetentingos padėti vaikui ir šeimai;

5.3. vaiko teisių pažeidimo faktus ir apie tai informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą;
5.4. tėvus ar globėjus (rūpintojus), neatliekančius pareigos dorai auklėti ir prižiūrėti vai-

kus, piktnaudžiaujančius savo teisėmis ar pareigomis ir savo elgesiu darančius jiems 
neigiamą įtaką, žiauriai su jais besielgiančius, seksualiai juos išnaudojančius, ir raštu 
informuoja apie tai Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

5.5. vaikus, likusius be tėvų ar globėjų (rūpintojų) globos, vaikus, kuriems dėl sveikatos 
būklės ar kitų priežasčių reikalinga neatidėliotina pagalba, nedelsdamas informuoja 
apie juos Vaiko teisių apsaugos tarnybą, jeigu reikia, suderinęs su Vaiko teisių apsau-
gos tarnyba įkurdina juos atitinkamą vaikų globą ir priežiūrą užtikrinančiose įstaigose;

5.6. suaugusius asmenis, nugirdžiusius vaikus, įtraukusius juos girtauti, vartoti narkoti-
kus ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, į nusikalstamą veiklą, užsiimti azartiniais 
lošimais, elgetavimu, prostitucija, ir nustatyta tvarka informuoja apie tai teritorinės 
policijos įstaigos vadovą, o, jei veika užtraukia tik administracinę atsakomybę, – rengia 
administracinių teisės pažeidimų bylas;

5.7. vaikų teisės pažeidėjų, kitas neformalias jų grupuotes, jų veiklos pobūdį, grupavi-
mosi vietą, kitas aplinkybes ir nustatyta tvarka informuoja apie tai teritorinės policijos 
įstaigos vadovą.

6. Apibendrina, sistemina ir analizuoja vaikų nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, 
narkomanijos, smurto prieš vaikus būklę, priežastis ir aplinkybes aptarnaujamoje 
teritorijoje, imasi priemonių joms šalinti.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka priima ir nagrinėja gyventojų pranešimus, skundus ir 
pareiškimus dėl vaikų padarytų teisės pažeidimų, dėl tėvų ar globėjų (rūpintojų), nepri-
žiūrinčių, netinkamai auklėjančių vaikus.
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8. Bendradarbiauja su kitais policijos padaliniais, vaiko teisių apsaugos tarnybos, 
savivaldos, švietimo, medicinos, kitų suinteresuotų institucijų darbuotojais bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovais, vietos bendruomene sprendžiant nepilnamečių 
nusikalstamumo, smurto prieš vaikus, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo, prostitucijos prevencijos klausimus, imasi priemonių apsaugoti vaikų, 
padariusių teisės pažeidimus bei nukentėjusių nuo teisės pažeidimų, teises ir teisėtus 
interesus.

9. Tvarko informacijos apie aptarnaujamą apylinkę bylą, kurioje kaupiami duomenys apie 
vaikų mokymo ir ugdymo, globos įstaigas, institucijas ir nevyriausybines organizacijas, 
vykdančias vaikų teisės pažeidimų prevenciją, nepilnamečių susibūrimo vietas, klubus, 
kavines, nepilnamečių grupuotes; nepilnamečius, padariusius administracinius teisės 
pažeidimus; nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas; nepilnamečius, įrašytus į 
profilaktinę įskaitą; vaikus, patyrusius (patiriančius) fizinį, seksualinį, psichinį smurtą; 
gyvenančius ypač sunkiomis materialinėmis sąlygomis vaikus; socialinės rizikos 
šeimas, kuriose yra nepilnamečių vaikų; asmenis, darančius neigiamą įtaką vaikams, 
įtraukiančius juos į nusikalstamą veiklą, girtauti, vartoti narkotines medžiagas; tarnybinės 
veiklos rezultatus ir kita kriminogeniniu požiūriu svarbi informacija.
Šaltinis: Viešosios policijos specialisto (nepilnamečių reikalų policijos pareigūno) 
tarnybinės veiklos instrukcija (2005 m. kovo 29 d. Generalinio komisaro įsakymas 
Nr.5–V–208).

Socialinis 
darbuotojas

1. Vertina ir nustato pagalbos poreikius asmeniui, šeimai ar bendruomenei ir inicijuoja jos 
teikimą.

2. Planuoja socialines paslaugas asmeniui, šeimai ar bendruomenei.
3. Organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui, šeimai ar 

bendruomenei.
4. Vertina socialinio darbo su asmeniu, šeima ar bendruomene ir pagalbos teikimo jiems 

veiksmingumą.
Šių tikslų socialinis darbuotojas turi siekti tiesiogiai dirbdamas socialinį darbą, organizuoda-
mas socialinių paslaugų teikimą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą ir bendrai veiklai 
telkdamas kitus specialistus, bendruomenę. Profesinėje veikloje socialinis darbuotojas turi 
aktyviai bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos, savivaldybės socialinės paramos, švietimo 
ir ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, kitais socia-
liniais darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir interesus, atstovais, bendruome-
nės nariais, savanoriais.
Šaltinis: Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo 
tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos aprašas (Žin., 2006, Nr.31–1092).

Visuomenės  
sveikatos  

specialistas

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globė-
jams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos 
išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas. 

2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos 
sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos 
įgyvendinant.

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą.
6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams 

vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo 
klausimus.

7. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų 
atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
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Visuomenės 
sveikatos 

specialistas

8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 
reikalavimams vertinimas.

10. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, 
informacijos apibendrinimas ir pateikimas ne rečiau kaip kartą per metus (mokslo metų 
pradžioje) mokyklos bendruomenei ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos 
pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra 
mokykloje.

12. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) 
paplitimo nustatymas.

13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologi-
nes, adaptacijos ir socialines problemas.

14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
15. Informacijos visuomenės centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuo-

dijimą mokykloje.
16. Apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemio-

loginės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
17. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Šaltinis: Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas (Žin., 2005–12 –31, Nr. 153–5657).

Specialusis 
pedagogas

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų 
lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant labai 
ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptar-
naujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir 
uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių 
galimybes, ir juos taiko.

3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas 
(tik dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), 
veiklos ataskaitą.

4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams suvokti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo 
kabinete ar grupėje (klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno 
specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

5. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą 
ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, vykdančioje 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias 
programas.

6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, 
rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos 
konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

7. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių moki-
nių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

11. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuome-
nės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Šaltinis: Mokyklos specialiojo pedagogo bendrieji pareiginiai nuostatai (2005 m. gruodžio 
29 d. Nr. ISAK–2676).
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Psichikos sveiktos 
centrai

1. Tobulina ir siūlo psichologinės reabilitacijos įgyvendinimo priemones.
2. Organizuoja psichikos ir priklausomybės ligų prevenciją, palaiko ryšius su 

visuomeninėmis organizacijomis.
3. Rengia seminarus psichikos sveikatos klausimais.
4. Teikia informaciją šalies gyventojams apie sveiką gyvenseną ir psichikos higieną, 

konsultuoja gydymo ir kitais klausimais į VPSC besikreipiančius asmenis.
5. Leidžia švietėjiško pobūdžio leidinius psichikos sveikatos temomis.

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995–06–28, Nr. 53–1290), 
aktuali redakcija 2005–07–05)).

Nevyriausybinės 
organizacijos

Dauguma nevyriausybinių organizacijų atlieka vieną ar daugiau iš žemiau išvardytų funkcijų:
• Paslaugų teikimas. Savo nariams arba klientams teikiamos tokios paslaugos: socialinė 

rūpyba, sveikatos apsauga, mokymai, informacinės paslaugos, konsultacijos bei parama.
• Interesų atstovavimas arba aktyvus dalyvavimas visuomeniniuose reikaluose. Šią funkci-

ją atlieka organizacijos, kurios rengia įvairias kampanijas, taiko lobizmą ir kitus meto-
dus, gindamos tam tikrą idėją ar kurios nors grupės interesus ir siekia pakeisti viešąją 
nuomonę ar politiką.

• Savitarpio pagalba ar pagalba sau. Organizacijos, dažniausiai suformuotos iš asmenų, 
kurie turi bendrų interesų arba poreikių, siekiant suteikti savitarpio pagalbą, informaciją, 
paramą ir bendradarbiavimo galimybę.

• Ištekliai ir koordinavimas. Tai vadinamosios „tarpininkaujančios organizacijos“, kurios 
koordinuoja viso sektoriaus arba konkrečioje srityje dirbančių organizacijų veiklą, teikia 
joms informaciją ir paramą. Tokios organizacijos atlieka svarbų vaidmenį, būdamos jung-
tis tarp nevyriausybinio sektoriaus ir viešosios valdžios institucijų.

Šaltinis: http://www.ngo.lt/lt/history/ [Žiūrėta 2006–01–12]

Priklausomybės 
ligų centrai

Vaikams, sergantiems priklausomybės ligomis: 
1. Taiko individualius ir grupinius psichoterapijos gydymo, psichologinius, socialinius ir 

mokomuosius metodus pacientams ir jų tėvams bei globėjams.
2. Atlieka infekcinių ligų, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), tuberkuliozės, virusinių hepati-

tų diagnostiką asmenims, vartojantiems narkotines medžiagas.
Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin. 1995–06–28, Nr. 53–1290) aktuali 
redakcija 2005–07–05)).

Pedagoginės 
psichologinės 

tarnybos

1. Įvertina, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, specialiuosius ugdymosi poreikius, 
psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų, nuo 3 iki 18 metų (turinčius 
specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje 
mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės 
teritorijoje ir (ar) ugdomų mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra savi-
valdybės taryba.

2. Teikia pagalbą:
2.1. psichologinę, specialiąją pedagoginę – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nusta-

tyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 
ugdymosi problemų turintiems asmenims;

2.2. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams;
3. Teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi 

poreikius ir jų tenkinimą, gavusios asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Tarnybos specialistai:
1. Dirba komandos principu, bendradarbiaudamos su specialiųjų ugdymosi poreikių, psicho-

loginių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), 
mokytojais, su juo dirbančiais specialistais.
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Pedagoginės 
psichologinės 

tarnybos

2. Stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 
problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis.
3. Nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą 
psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus aptaria 
su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju (-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis 
specialiųjų ugdymosi poreikių grupei.
4. Prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius.
5. Gali dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, 
kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).
Šaltinis: Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdiniai nuostatai (200 
–12–24, Nr. ISAK–1880).
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3 Priedas

SAVĘS	SUVOKIMO	KLAUSIMYNAS,	PADEDANTIS	FORMUOTI	GRUPĘ
(Parengta	pagal	Everard,	Morris,	1997)

Kiekvienam	teiginio	punktui	(a,b,c...)	skirkite	tiek	taškų,	kad	bendra	teiginio	punktų	suma	
būtų	lygi	10.	Vertinimus	rašykite	į	1	lentelę.

1. Įsitikinęs, kad galiu prisidėti prie grupės, nes:
	 a.	 galiu	pastebėti	naujas	galimybes	ir	jomis	pasinaudoti;
	 b.	 galiu	gerai	dirbti	su	įvairiais	žmonėmis;
	 c.	 naujų	idėjų	siūlymas	yra	didžiausias	mano	privalumas;
	 d.	 sugebu	įtraukti	žmones,	kurie	gali	būti	naudingi	siekiant	grupės	tikslų;
	 e.	 gebu	padaryti	viską	iki	galo;
	 f.	 esu	pasirengęs	iškęsti	laikiną	nepopuliarumą,	jei	tai	padės	pasiekti	vertingų		
	 	 rezultatų;
	 g.	 suvokiu,	kas	yra	realistiška	ir	gali	būti	įgyvendinama;
	 h.	 galiu	nešališkai	ir	iš	anksto	nenusistatęs	pasiūlyti	apgalvoti	alternatyvų		
	 	 veiksmą	ar	sprendimą.

2. Mano trūkumai dirbant grupėje yra šie:
	 a.	 man	nepatinka,	jei	susitikimai	nėra	gerai	organizuoti	ir	jiems	netinkamai		
	 	 vadovaujama;
	 b.	 esu	linkęs	būti	perdėm	kilniaširdis	tiems,	kurių	požiūris	nesusilaukė		
	 	 tinkamo	dėmesio;
	 c.	 esu	linkęs	per	daug	kalbėti,	kai	grupėje	atsiranda	naujų	idėjų;
	 d.	 mano	objektyvus	požiūris	trukdo	greitai	ir	entuziastingai	įsijungti	į	grupės	darbą;
	 e.	 kartais,	kai	reikia	ką	nors	atlikti,	aš	esu	laikomas	agresyviu	ir	autoritarišku;
	 f.	 man	sunku	vadovauti,	nes	pernelyg	reaguoju	į	bendrą	atmosferą	grupėje;
	 g.	 mane	pernelyg	užvaldo	naujos	idėjos,	todėl	aš	nebematau,	kas	vyksta.
	 h.	 kolegos	dažnai	mano,	kad	aš	be	reikalo	nerimauju	dėl	smulkmenų	ir	dėl	to,	
	 	 kad	viskas	gali	būti	blogai.

3. Kai bendrauju su kitais žmonėmis:
	 a.	 sugebu	paveikti	žmones,	jų	nespausdamas;
	 b.	 mano	nuolatinis	budrumas	neleidžia	daryti	nerūpestingų	klaidų	ar	ką	nors		
	 	 praleisti;
	 c.	 esu	pasiruošęs	raginti	veikti,	kad	užtikrinčiau,	jog	laikas	neina	veltui;
	 d.	 iš	manęs	galima	tikėtis	sulaukti	ko	nors	originalaus;
	 e.	 visada	esu	pasirengęs	paremti	gerą	pasiūlymą	bendram	labui;
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	 f.	 domiuosi	naujausiomis	idėjomis	ir	laimėjimais;
	 g.	 mano	gebėjimas	spręsti	gali	padėti	rasti	teisingus	sprendimus;
	 h.	 manimi	galima	pasikliauti,	nes	aš	pasirūpinsiu,	kad	visi	būtini	darbai	būtų		
	 	 suorganizuoti.

4. Mano požiūris į grupės darbą yra toks:
	 a.	 aš	slapta	noriu	geriau	pažinti	kolegas;
	 b.	 aš	neprieštarauju	kitų	požiūriams	ir	pats	nenoriu	laikytis	mažumos	požiūrio;
	 c.	 randu	reikiamų	argumentų	nepagrįstiems	teiginiams	atremti;
	 d.	 gebu	organizuoti	darbą;
	 e.	 vengiu	akivaizdžių	dalykų	ir	galiu	nustebinti	netikėtumais;
	 f.	 visus	darbus	stengiuosi	padaryti	tobulai;
	 g.	 esu	pasirengęs	pasinaudoti	ryšiais	už	grupės;
	 h.	 nedvejodamas	apsisprendžiu,	kai	reikia	priimti	sprendimus.

5. Darbas man teikia pasitenkinimą, nes:
	 a.	 man	patinka	analizuoti	situacijas	ir	įvertinti	visus	galimus	pasirinkimus;
	 b.	 man	įdomu	spręsti	problemas;
	 c.	 smagu	jausti,	kad	skatini	gerus	darbo	santykius;
	 d.	 galiu	paveikti	sprendimus;
	 e.	 galiu	surasti	žmonių,	galinčių	ką	nors	nauja	pasiūlyti;
	 f.	 galiu	priversti	žmones	sutikti	dėl	būtinų	veiksmų;
	 g.	 jaučiuosi	labai	gerai,	kai	darbui	galiu	skirti	visą	savo	dėmesį;
	 h.	 džiaugiuosi	atradęs	sritį,	kuri	žadina	mano	vaizduotę.

6. Jei netikėtai gaučiau sunkią užduotį, turėčiau mažai laiko ir nepažinočiau žmonių:
	 a.	 jausčiausi	tarsi	įvarytas	į	kampą	ir	ieškočiau	išeities	iš	aklavietės;
	 b.	 būčiau	pasirengęs	dirbti	su	žmogumi,	kurio	nuostata	pasirodytų	pozityviausia;
	 c.	 rasčiau	būdą	užduoties	apimčiai	sumažinti,	nustatyčiau,	kaip	kiekvienas	narys		
	 	 galėtų	prisidėti.
	 d.	 užtikrinčiau,	kad	viską	atliksime	laiku;
	 e.	 neprarasčiau	savitvardos	ir	gebėčiau	racionaliai	mąstyti;
	 f.	 tvirtai	laikyčiausi	tikslo	ir	nepaisyčiau	spaudimo;
	 g.	 pajutęs,	kad	grupė	nieko	nenuveikia,	būčiau	pasirengęs	imtis	vadovauti;
	 h.	 pradėčiau	diskusijas,	kad	suaktyvinčiau	darbą.

7. Problemos, su kuriomis susiduriu dirbdamas grupėje:
	 a.	 	galiu	būti	nepakantus	tiems,	kurie	trukdo	žengti	pirmyn;
	 b.	 	kiti	gali	kritikuoti	mane,	kad	per	daug	analizuoju	ir	nepakankamai	vadovaujuosi	
	 	 intuicija;
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	 c.	 	mano	noras	atlikti	darbus	kuo	geriau	gali	sustabdyti	veiklą;
	 d.	 	man	gana	greitai	pabosta	veikla	ir	tuomet	tikiuosi,	kad	mane	sudomins	kiti;
	 e.	 	man	sunku	pradėti,	jei	tikslai	nėra	aiškūs;
	 f.	 	kartais	man	nepavyksta	išsiaiškinti	ir	patikslinti	painių	dalykų,	su	kuriais		
	 	 	susiduriu;
	 g.	 	aš	reikalauju,	kad	kiti	padarytų	tai,	ko	aš	pats	neįstengiu	padaryti;
	 h.	 	aš	nesiryžtu	išdėstyti	savo	nuomonės,	kai	susiduriu	su	tikru	priešinimusi.

1 lentelė
Teiginiai A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

	
Kiekvieno	teiginio	kiekvieno	punkto	vertinimą	perrašykite	į	2	lentelę.

Skyrius K P F Į IT SV KŽ AU
1 G… D… F… C… A… H… B… E…

2 A… B… E… G… C… D… F… H…

3 H… A… C… D… F… G… E… B…

4 D… H… B… E… G… C… A… F…

5 B… F… D… H… E… A… C… G…

6 F… C… G… A… H… E… B… D…

7 E… G… A… F… D… B… H… C…

Bendra suma

	 	

REZULTATŲ INTERPRETACIJA

PIRMININKAS	(P).	Šio	vaidmens	privalumai:	tai	tikslo	siekiantis,	entuziastingas	žmogus.	
Dažniausiai	vadovas.	Trūkumai	–	specializuotos	kompetencijos	stoka,	vangumas.

TIKSLINTOJAS	 (F).	 Šio	 vaidmens	privalumai:	 tai	oportunistas,	dinamiškas	žmogus.	
Tačiau	neigiama	tai,	kad	jis	nekantrus	ir	autoritariškas.

AUGANTIS	(Į).	Puiku,	kad	tai	novatoriškas,	intelektualus	darbuotojas,	tačiau	jis	kartais	
būna	irzlus	ir	neįsitraukęs.	

VERTINTOJAS	(SV).	Tai	dažniausiai	reflektuojantis,	pasižymintis	ryškiomis	analitinė
mis	savybėmis	žmogus,	tačiau	„sausas“,	pernelyg	kritiškas.
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TIEKĖJAS	(IT).	Šio	vaidmens	privalumai	–	komunikabilumas	ir	smalsumas.	Trūku
mai	–	nekantrumas,	paviršutiniškumas.

FIRMOS	DARBUOTOJAS	(K).	Tai	pareigingas,	puikiomis	organizatoriaus	savybėmis	
pasižymintis	darbuotojas,	tačiau	nepakankamai	lankstus	ir	gana	pedantiškas.

GRUPĖS	ŽMOGUS	(KŽ).	Tai	patikimas	ir	linkęs	vienyti	kitus	žmogus,	tačiau	jis	turi	ir	
trūkumų	–	kartais	būna	neapsisprendęs	ir	nuolankus.

UŽBAIGĖJAS	 (AU).	 Šio	 vaidmens	 privalumai	 –	 sąžiningumas	 ir	 disciplinuotumas.	
Deja,	jis	būna	pedantiškas	ir	„kariaujantis“.
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4 Priedas

Susirinkimų	darbo	forma

Dalyvauja:	.......................................................................................................................................................................................
Tikslas:	..............................................................................................................................................................................................
Lyderis:	............................................................................................................................................................................................
Svarstytos	problemos:	
1.	...........................................................................................................................................................................................................
2.	...........................................................................................................................................................................................................
3.	...........................................................................................................................................................................................................
Pasirinkta	problema:	................................................................................................................................................................
Problemos	iškėlėjas:	................................................................................................................................................................	

Problema  
(darbo turinys)

Sprendimo 
variantai

Sprendimas Veiklos etapai
Data (nuo–iki)

Atsakingi 
asmenys

Pastabos Užduoties įvertinimas 
Kokių iškilo sunkumų?

 

Daugiausia	diskusijų	sukėlė	................................................................................................................................................
Sprendimas	buvo	priimamas	(balsuojant,	bendru	sutarimu,	kita)?	..........................................................
Ar	buvo	iškilęs	konfliktas?	.................................................................................................................................................
Prašome	nurodyti	3	didžiausius	sunkumus	sprendžiant	šią	problemą.	.................................................
Kokius	asmenis	papildomai	reikia	įtraukti,	sprendžiant	šią	problemą?	.................................................
Kokias	institucijas	(asmenis)	reikia	įtraukti,	siekiant	efektyviai	išspręsti	šią	problemą?	
.................................................................................................................................................................................................................

Kas	atsakingas	už	bendradarbiavimą	su	kitomis	institucijomis?	................................................................
Kokiais	metodais	remdamasis	sprendėte	iškilusią	problemą?	......................................................................
Kam	bus	atsiskaitoma	už	problemos	sprendimą?	................................................................................................
Pastabos	(apie	komandos	narių	ir	lyderio	veiklą)	................................................................................................
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5 Priedas

PREVENCINIO	DARBO	GRUPĖS	VEIKLOS	ATASKAITA
........................

(data)
..........................................

(sudarymo	vieta)

1. Informacija apie prevencinio darbo grupę
1.1. Nariai:

1.2. Narių kaita

 Eil.Nr. Uždaviniai Veiklos Planuojami rezultatai Pasiekti rezultatai

1.

2.

3.

4. 

2. Uždaviniai, veikla, rezultatai:

Eil. Nr. Veiklos formos Veiklos metodai

1.

2.

3. 

4.

3. Pagrindinės grupės veiklos formos ir metodai:

Eil.Nr. Veikla (paslauga ir 
renginys)

Dalyvių skaičius Veiklos trukmė Dažnumas/
intensyvumas

1.

2.

3. 

4.

4. Veiklų (paslaugos ir renginiai) intensyvumas:

Vertinimo būdas/forma

1 2 3 4 5

Anketa Testas Kita (detalizuokite) Žmogiškieji Kita

Vidinis vertinimas

Išorinis vertinimas

Kita (detalizuokite)

5. Vertinimo būdas/forma ir instrumentai:

Vertinimo instrumentai Vertinimo ištekliai
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6. Grupės valdymas
Grupės valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas:

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

Eil. nr. Institucijos pavadinimas Institucijos, įstaigos, 
organizacijos tipas

Partnerių pasirinkimo 
priežastys

Vaidmuo projekte
7. Bendradarbiavimas su partneriais

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

Eil. nr. Problema Priemonės, kurių buvo imtasi 
problemai  spręsti

Rezultatas

8. Iškilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
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