
 Klasės auklėtojas ir socialinių įgūdžių ugdymas 

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak val. Vaikai mokykloje praleidžia daugiausia 

laiko, todėl ir socialinius įgūdžius formuoja 

būtent šioje aplinkoje. Todėl labai svarbu, 

kad klasės auklėtojas neapsiribotų vien tik 

dienynų tikrinimu bei formalumų atlikimu.  

Be to, klasės auklėtojas turi išmanyti 

socializacijos (socialinių įgūdžių 

formavimosi) procesus, principus bei 

socialinių įgūdžių ugdymo būdus. 

Klasės vadovo vaidmuo ir 

dilema 

 

Strateginis darbas su klase 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo 

pagrindiniai principai ir 

metodai 

 

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis 

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val. Pastaruoju metu pedagogai, kiti su jaunimu 

dirbantys specialistai vis dažniau susiduria 

su jaunimo žema motyvacija ne tik 

mokymuisi, bet ir siekiant kitų tikslų. Vis 

dažniau iš jaunimo galima išgirsti atsakymą 

„nieko nenoriu“, „nežinau“. Jaunimo 

motyvacijos trūkumui įtakos turi ne tik 

artimiausia aplinka, mokykla, supantys 

žmonės, bet ir asmenybės vidiniai 

mechanizmai. Taip pat  motyvaciją lemia 

patirtos traumos, išmoktas bejėgiškumas, 

nudrąsinimas, baimės ir nerimo priepuoliai, 

žemas savęs vertinimas. Kalbant apie 

pedagogo darbą su mokiniu tampa svarbūs 

ir bendravimo būdai, kuriuos taiko 

pedagogas. Nuo to, kaip bus bendraujama 

su mokiniu, nuo pedagogo požiūrio į 

mokinį, priklausys ir mokinio motyvacija 

mokytis. 

 

Motyvacijos apibrėžimas, 

struktūra, etapai 

 

Motyvavimo mokytis technikos 

ir metodai  

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais  

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val. Mokykla ir jos bendruomenė sudaro 

sudėtinga sistemą, kurioje vyksta įvairūs 

vidiniai procesai. Pastaruoju metu 

mokytojai susiduria su vis didesniais 

iššūkiais, vaikų patirtis tampa įvairesnė, vis 

dažniai tenka dirbti su vaikais, turinčių 

įvairių problemų, elgesio sunkumų ar su 

vaikais, kurių tėvai yra išvykę į užsienį. Tad 

mokytojai ir mokyklos administracija tampa 

atsakinga ne tik už vaiko ugdymą, bet ir už 

jo psichologinę gerovę. Todėl tėvų 

Teisinis bendradarbiavimo 

mokykloje reglamentavimas 

Bendradarbiavimo su tėvais 

metodai 



įtraukimas į mokyklos bendruomenę tampa 

vienu svarbiausių mokyklos uždaviniu, 

užtikrinančiu efektyvų vaiko problemų 

sprendimą. Teigiamas tėvų požiūris į 

mokyklą skatina aktyvesnį ir vaiko 

įsitraukimą į mokyklos veiklą. Todėl labai 

svarbu kuo aktyviau užmegzti ryšius su 

tėvais ir išlaikyti gerus santykius, siekiant 

užtikrinti vaiko ugdymo procesą ir jo 

psichologinę gerovę. 

Programos turinį sudaro edukacinė 

medžiaga, sukaupta paskaitų, seminarų 

metu ir patikrinta praktiniame darbe. 

 

Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas   

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val./12 

ak.val./18 ak. val. 

Teigiamas mokyklos mikroklimatas (arba 

psichologinė atmosfera) sudaro tinkamas 

sąlygas ne tik mokytojams siekti švietimo 

tikslų, bet ir mokiniams jaustis mokykloje 

saugiai. Taigi, nuo to koks mokykloje 

vyrauja mikroklimatas, priklausys ir 

darbuotojų tarpusavio santykiai, mokytojų 

psichinė sveikata, mokinių pasiekimai ir 

patyčių lygis. Mokyklos mikroklimatą 

sudaro daug dalykų: sutarimai ir taisyklės 

kolektyve, vadovų bendravimo stilius, 

tradicijos, o taip pat sudarytos sąlygos 

mokytojams atsistatyti. Taip pat mokyklos 

mikroklimatą sudaro ir turimi pagrindiniai 

mokytojo socialiniai įgūdžiai tokie, kaip 

pavedimų atlikimas, mokėjimas priimti 

neigiamą atsakymą, komunikacijos 

įgūdžiai) ir kt. 

 

 Koks mokyklos mikroklimatas galima 

pajusti pabuvus joje vis keletą minučių: ar 

darbuotojai skubėdami palieka darbą, ar 

mokiniai sveikinasi su svečiais, ar 

mokytojai turi vietą be mokytojo kambario, 

skirtą neformaliam bendravimui. 

Mikroklimatą įtakoja ir hierarchija: ar ji 

aiški yra, ar yra neformalios grupelės. Taip 

pat svarbu pabrėžti, kad klimatą ir 

kolektyvą labai gerai jaučia moksleiviai – 

jei kolektyve tvyro įtampa ir susiskaldymas, 

greičiausiai tokioje mokykloje bus atskira 

moksleivių bendruomenė, kuri susikurs 

savas taisykles.  

Palankaus mokyklos 

mikroklimato pavojai 

Palankaus mokyklos 

mikroklimato kokybės kriterijai 

Mokyklos kolektyvo 

psichologiniai pamatai 



 

 

Streso ir įtampos darbe valdymas   

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val./12 

ak.val./18 ak. val. 

Psichinė sveikata tiesiogiai susijusi su 

gyvenimo kokybe: kuo geresnė psichinė 

sveikata, tuo labiau gerėja gyvenimo 

kokybė. Vienas svarbiausių veiksnių, 

turinčių įtakai psichinei sveikatai, o tuo 

pačiu ir gyvenimo kokybei, yra stresas. Nuo 

to, ar mes mokame valdyti stresą ar ne, 

priklauso ir gyvenimo kokybė. Darbe  

nuolatos susiduriame su situacijomis, kurios 

kelia didesnį ar mažesnį stresą. Reaguojame 

į jas labai įsitempę, ir grįžtame į pradinę 

situaciją, kai problemą išsprendžiame. 

Streso neįmanoma išvengti, todėl labai 

svarbu mokėti tinkamai įveikti stresą. 

Netinkamos streso įveikos strategijos gali 

turėti itin liūdnas pasekmes ne tik pačiam 

žmogui, bet ir aplinkiniams. Įprastos streso 

įveikos yra alkoholis, rūkymas. Kai stresas 

kaupiasi, tuomet tai pasireiškia įvairiomis 

ligomis, o dažnai neišlaikęs įtampos 

žmogus gali pakelti ranką ir prieš save. 

Nemokėjimas įveikti streso dažnai baigiasi 

pykčiais, kuomet pasiteisinama 

nesusivaldymu. Viena profesijų, kuri 

daugiausia patiria stresą, yra mokytojai. 

Mokytojai dirbdami su moksleiviais, tėvais, 

kurie taip pat išgyvena krizes ir stresą 

ypatingai turi mokėti valdyti stresines 

situacijas ir jas įveikti tinkamais būdais. 

 

Gyvenimo kokybė = psichinės 

sveikatos kokybė 

Stresas, formos, pasekmės 

Streso ir įtampos valdymo 

būdai 

 

Klasės (vaikų grupės) valdymas    

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val. Pedagogas ar bet kuris kitas specialistas gali 

turėti daug žinių, gerai pasiruošti 

užsiėmimams ir pamokoms, bet nepatirti 

sėkmės. Dažnai priskiriama priežastis – 

vaikų elgesio problemos, neklausymas, 

nemotyvuotas moksleivių dalyvavimas. 

Giliau paanalizavus, ar stebint mokytojo ar 

kitos specialisto darbą iš šalies galima 

pastebėti ir kitą, dažniau nepastebimą 

priežastį – suaugusiojo nepakankamus 

įgūdžius valdyti vaikų grupę užsiėmimų 

Kontakto su vaiku formavimas 

Klasės valdymas: pagrindiniai 

principai ir technikos 



metu, prieš tai suformavus ir palaikant 

pozityvų kontaktą. Pozityvus kontaktas – tai 

ne draugystė. Grupės valdymo įgūdis – tai 

yra kartais net automatizuotas mokėjimas 

bendrauti su vaikais, juos motyvuojant, 

pritraukiant. Tyrimų rezultatai rodo, kad 

dirbant su vaikais grasinimai, gąsdinimai, 

vertimai gėdinimai, moralizavimai, 

pamokslavimai ir kt. – neefektyvios ir net 

žalingos valdymo ir bendravimo formos. 

Deja pedagogo praktikoje jos pasitaiko 

neretai (žr. „Vaiko namas“ 2008 m. tyrimas 

dėl smurto paplitimo ugdymo įstaigose). 

Užsienio šalių tyrimai taip pat rodo, kad 

netinkamas grupės, klasės valdymas sukelia 

tik dar didesnį stresą darbo vietoje, kuomet 

padažnėja konfliktų tikimybė tarp pedagogo 

bei vaiko ar visos klasės. Geras specialistas, 

dirbantis su moksleiviais, turi turėti trys 

bazinius išugdytus parametrus – žinias 

(diplomas ir kvalifikacija tai patvirtina), 

vertybes (gebėjimas organizuoti savo 

veiklą, dalyvauti ir t.t.) bei įgūdžius. Šis 

seminaras skirtas lavinti grupės valdymo 

įgūdžius. 

 

Darbas su vaikais, turinčių elgesio sunkumų    

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val. Lietuvos mokyklos, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos vis dažniau susiduria su vaikų 

netinkamo elgesio problema. Vaikai 

įsipainioja į muštynes, neretai – gadina 

draugų daiktus ar mokyklos turtą, patyčios 

tapo viena opiausių problemų. Klasės 

auklėtojai, darželių darbuotojai, mokytojai, 

administracijos atstovai turi įsitraukti į 

netinkamo elgesio korekciją, sprendžiant 

aukščiau minėtas problemas. Darbas su 

vaikais, turinčiais elgesio sunkumų 

pirmiausia yra netinkamo elgesio korekcija. 

O tai yra viena iš pagrindinių elgesio 

terapijos metodų. Šia tema yra atlikta 

nemažai tyrimų ir eksperimentų. Elgesio 

korekcijos metodai yra efektyvūs 

sprendžiant ne tik jau patologinį elgesį, bet 

ir koreguojant nežymias elgesio problemas, 

kurios kyla vaiko aplinkoje ir su kuriomis 

dirbant galima išvengti didesnių ir 

įsisenėjusių elgesio problemų 

Bendra ugdymo įstaigos 

strategija, sprendžiant vaikų 

elgesio problemas 

Netinkamas vaikų elgesys, jo 

tikslai, 

Elgesio korekcijos metodai ir 

principai 

 



 

 

Mokyklos vadovo vaidmuo formuojant mokyklos mikroklimatą   

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val./12 

ak.val. 

Mokyklos vadovas vaidina labai svarbų 

vaidmenų formuojant mokyklos 

mikroklimatą. Mokyklos mikroklimatą 

sudaro daug dalykų: tai ir konfliktų 

sprendimas, bendravimas, komunikacija ir 

pan. Organizacinėje psichologijoje tai 

vadinama organizacijos kultūra. Koks 

mokyklos mikroklimatas galima pajusti 

pabuvus joje vis keletą minučių: ar 

darbuotojai skubėdami palieka darbą, ar 

mokiniai sveikinasi su svečiais, ar 

mokytojai turi vietą be mokytojo kambario, 

skirtą neformaliam bendravimui. 

Mikroklimatą įtakoja ir hierarchija: ar ji 

aiški yra, ar yra neformalios grupelės. Iš 

darbo patirties dirbant su įvairiais 

kolektyvais matome, kad nuo net nuo 

vadovo vadovavimo stiliaus – autoritarinis, 

liberalusis ar autoritetinis – taip pat 

priklauso vidinis klimatas. Taip pat svarbu 

pabrėžti, kad klimatą ir kolektyvą labai 

gerai jaučia moksleiviai – jei kolektyve 

tvyro įtampa ir susiskaldymas, greičiausiai 

tokioje mokykloje bus atskira moksleivių 

bendruomenė, kuri susikurs savas taisykles. 

Todėl vadovas turi būti ne tik puikus 

vadybininkas, bet ir išmanyti organizacinę 

psichologiją, organizacijų kultūros 

formavimą bei komandos formavimo 

principus.  elgesio problema, nemažėja 

vaikų su specialiaisiais poreikiais.   

pagrindinės mikroklimato 

sudedamosios dalys; 

pagrindiniai vadovavimo stiliai; 

poreikių hierarchija  

saugios mokyklos kriterijai 

 

Kontaktas su vaiku   

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val. Lietuvos mokyklose dirbantis pedagogas 

nėra vien tik žinių šaltinis moksleiviams. 

LR Švietimo įstatymas nustato vieną iš 

svarbiausių švietimo tikslų: „išugdyti 

kiekvienam jaunuoliui vertybines 

orientacijas, leidžiančias tapti doru, 

siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, 

patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti 

dabartiniam gyvenimui svarbius jo 

komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti 

Vaiko vystymosi etapai 

Kontakto svarba ir užmezgimo 

būdai 

Kontakto užmezgimo ir 

valdymo būdai 

Socialinės komunikacijos 

įgūdžiai 



žinių visuomenei būdingą informacinę 

kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio 

kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, 

taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją 

ir gebėjimus savarankiškai kurti savo 

gyvenimą“ (Nr. I-1489, 2007-07-04). 

Mokytojas turi turėti kompetencijas 

(mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, 

remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, 

vertybinių nuostatų visuma), kur turimi 

įgūdžiai yra viena iš svarbiausių efektyvaus 

mokymo sąlygų. Norint pasiekti tokius 

tikslus kaip vertybinių orientacijų bei 

svarbių komunikacinių gebėjimų ugdymas, 

šiuolaikinė socialinė kompetencija, 

pedagogas turi mokėti ne tik užmegzti, bet 

ir palaikyti pozityvų kontaktą su 

moksleiviais, padėti moksleiviams įveikti 

sunkumus. Pozityvus kontaktas, viena iš 

būtinų efektyvaus mokymo sąlygų – tai 

nėra draugavimas su vaiku. Tai – pagarbus, 

empatiškas, paremtas besąlygiška pozityvia 

pagarba bendravimas su vaiku kaip 

visaverte asmenybe, siekiant motyvuoti ir 

ugdyti moksleivį, siekiant įstatymuose 

numatytų tikslų. Šiuolaikinėje mokykloje 

tai tampa ypač aktualu, kai ugdymo įstaigos 

vis dažniau susiduria su vaikų agresyvaus 

elgesio problema, nemažėja vaikų su 

specialiaisiais poreikiais.   

 

Vaiko rengimas profesinei ateičiai veiksmo metodais 

Trukmė  Anotacija  Temos 

6 ak. val./12 ak. 

val. 

Ruošiant vaikus egzaminams pedagogai 

neretai susiduria su moksleivių 

nemotyvuotu mokymusi. Viena iš 

priežasčių, dėl ko dalis vyresniųjų klasių 

moksleivių nėra aktyvūs, yra jų pačių 

neapsisprendimas dėl profesinės ateities. 

Nežinant, kur link eini, vis mažiau matai 

prasmės, kodėl reikia mokytis vienų ar kitų 

dalykų. Profesinis orientavimas, kaip viena 

iš paslaugų moksleiviams padeda atrasti 

savo interesus, nustatyti gabumus ir 

polinkius įvairioje veikloje. Atsižvelgiant į 

gautus vertinimo duomenis galima 

pasirinkti labiau asmenybę ir gebėjimus 

atitinkančią ateities profesiją. Taip būtų 

racionalu ir protinga. Tik ar būsi laimingas? 

Kaip mokiniams ugdyti 

profesinę motyvaciją. 

Pasitenkinimas savimi ir 

prasmės ugdymas profesinėje 

veikloje 

 

Asmens visą gyvenimą 

trunkančios saviraiškos, 

mokymosi ir darbo patirčių 

psichologinės strategijos 

 

Žinios ir nuostatos apie save - 

kaip sprendimų priėmimo 

ugdymas 



Tai galima nustatyti tik per patyrimą. 

Vienas kelias - pereiti mokymus, įgyti 

reikiamą išsilavinimą, gauti pageidautą 

profesiją. Antras - suderinus su 

darbovietėmis dabar atlikti praktiką, pabūti 

darbo vietoje, apie kurią galvoji, pabandyti 

pajausti, kaip šis darbas ar pasirinkimas. 

Trečias -  įvairių technikų pagalba 

"išbandyti" profesiją mokyklos aplinkoje. 

Geriausias būdas - pirmasis. Bet pasirinkus 

ne tą kryptį daryti profesinius pokyčius 

tampa labai brangu. Geras yra ir antrasis 

variantas. Bet moksleivis bent preliminariai 

turėtų žinoti, kokių profesijų jis pageidauja. 

O šiam klausimui atsakyti tinka trečiasis 

būdas, kai veiksmo metodų pagalba yra 

išbandomi baziniai ateities pasirinkimai.  

Seminaro metu pedagogams bus pateikta, 

kaip klasės valandėlių, papildomų 

susitikimų pagalba galima padėti 

moksleiviams analizuoti savo ateities 

perspektyvą. Taip galima numatyti bent 

preliminariai, kokios šeimos, aplinkos ar 

profesinės veiklos galėtų siekti moksleivis. 

Seminaro metu bus demonstruojama, kaip 

ne per žinojimą, o per patyrimą galima 

atrasti savo profesinę orientaciją 

 

 

 

 

 


