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1. Darbas (mokymasis) grupėse (institucinis lygis) (6 val). 

Darbo komandose principų programa formuoja sampratą bei įgūdžius tolimesnėms vadybos 

studijoms. Klausytojas įgyja žinių susijusių su grupės ir komandos sampratomis, grupės elgsena 

plačiąja prasme (grupinio mąstymo simptomai, tarpasmeniniai santykiai grupėje), vadovų bei 

vadovavimo stiliais, sprendimų priėmimo galimybėmis organizacijoje, komandos adaptacijos, 

kūrybiškumo, bendravimo skatinimo galimybėmis  (efektyviai dirbančios komandos fenomeno 

analizė plačiąja prasme).  Seminaro dalyviai išmoks  identifikuoti ir formuluoti problemą; atlikti 

realios situacijos analizę; burti projekto  komandą, atsižvelgiant į jos narių poreikius ir 

sugebėjimus; pasiskirstyti vaidmenimis ir darbais; kelti idėjas problemos sprendimui, kritiškai 

jas apmąstyti bei  galimas pasekmes numatyti. 

2. Socialinės diskriminacijos mokykloje mažinimo būdai (12 val). 

Socialinė diferencija kapitalistinėje visuomenėje visiškai normalus reiškinys, tačiau problema 

atsiranda tada, kai  socialinis susiskaldymas persikelia į mokyklos suolą.  Todėl dažnai klasėje, 

mokyklos bendruomenėje atsiranda neigiamas reiškinys kaip –socialinė diskriminacija.  

Seminaro metu dalyviams pristatomi diskriminacijos mažinimo būdai mokykloje, socialiai 

remtinų mokinių lygiateisiškumo užtikrinimo  priemonės bei mokyklos bendruomenės  elgesys su 

socialiai remtinais mokiniais. 

 

3. Efektyvus socialinių paslaugų teikimas 6 val). 

Mokykla, kaip vieną iš funkcijų privalo teikti ir socialines paslaugas. Kokybiškas paslaugų 

teikimas leidžia sumažinti socialinę įtampa tarp skirtingų socialinių sluoksnių, tai liečia ir 

mokinius.  Seminaro metu nagrinėjama, kaip efektyviau ir kokybiškiau teikti socialines 

paslaugas, kad jos paslaugos gavėjui atneštu naudą, o ne pakenktų jam kaip dažnai ir nutinka. 

 

4. Palankių emocinių santykių kūrimas šeimoje (tėvams) (6 val). 

Šeima, kaip pagrindinis socialinis institutas,  turi aktyviai dalyvauti vaiko ugdyme ir lavinime. 

Tačiau, šeimoje ne visada sukuriamos geros sąlygos emociniam vaiko ugdimuisi ir  brendimui. 

Dažnai vaikas neįgyja šeimoje reikalingų socialinių įgūdžių, stringa socializacijos procesas. 

Taip pat ne visada  mokykloje įgytos  vertybes, normos gali įsitvirtinti vaiko elgesyje bei 

formuoti charakterį, nes šeimoje jos yra nepriimtinos ir negalimos realizuoti. Tad norint vaiką 

ugdyti holistiškai ir tikslingai, reikalingas šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. 

5. Mokinių socialinis, emocinis ir fizinis saugumas mokykloje (pedagogams ir tėvams) 

(6/12 val.) 



Emocinis, fizinis ir psichologinis saugumas ypač aktualus šiandieniniai mokyklos bendruomenei. 

Tyrimai rodo, kad mokykla stengiasi dažniausiai užtikrinti tik fizinį mokinių saugumą. Tačiau 

emocinis ir psichologinis taip pat yra labai svarbus. Seminaro dalyviams pristatoma atlikta 

mokinių apklausa apie saugumą mokykloje, kaip saugiai jaučiasi pasiturintys ir rizikos grupėms 

priskirti moksleiviai. Pristatomos prevencinės saugumo priemonės mokykloje. 

 

6. Organizacijos ir asmens įvaizdžio formavimas (6 val). 

Organizacijos ir asmens tinkamas įvaizdžio formavimas, tai tarpdisciplininio pobūdžio 

tyrinėjimo sritis akcentuojanti individų ir jų grupių koordinuotą veiklą bendro tikslo siekyje, 

sąveikaujant su aplinka. Tinkamas organizacijoje ir joje dirbančių asmenų įvaizdžio formavimas 

ir kūrimas leidžia organizacijai pasiekti pagrindinių tikslų. Seminaro metu analizuojama 

organizacijos samprata ir jos ryšys su kitais mokslais, ugdomi gebėjimai įsiklausyti į aplinkinius 

žmones, reprezentuoti savo organizaciją, gebėti visuomenei pateikti ir pristatyti save. 

 

7. Bendravimo pagrindai ir konfliktologija (pedagogams ir vyresnių klasių 

mokinimas) (6 val). 

 

Seminare  siekiama  supažindinami su bendravimo samprata. Parodoma bendravimo 

proceso struktūra, tipai ir lygmenys. Susipažįstama su sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo 

kriterijais. Analizuojama kaip susiję bendravimas ir konfliktologija. Aptariami dažniausiai 

pasitaikantys konfliktai darbe. Analizuojami konfliktų tipai ir pristatomi jų sprendimo būdai. 

Efektyvus bendravimas ir konfliktų sprendimas ypač aktualus pedagogų bendruomenei, nes 

jiems tenka bendrauti su trijų tipų žmonėmis, kurių skiriasi požiūris, poreikiai ir tikslai: 

mokiniai, tėvai ir kolegos. 


