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ĮVADAS 

 

Bendruomeniškumas lydi ţmogų nuo pat jo gimimo dienos, tačiau vis daţniau susimąstoma ar 

bendruomeniškumas pasireiškia mokyklose. Tai viena iš svarbiausių savybių, kuri ypač mokymosi 

įstaigoje turėtų būti puoselėjama. Šiomis dienomis tai ypač aktualu, nes bendruomeniškumas kuria 

asmenybę verčiančią galvoti ne tik apie save, bet ir apie šalia esantį, o gyvenant sumaterialėjusioje 

visuomenėje daugeliui tai yra sunku.  

Temos aktualumas. Kiekvienas turėjome ar vis dar turime ryšį su mokykla. Viena iš pirmųjų 

mokymosi įstaigų, kurioje formuojasi jauno ţmogaus pasaulis, vystosi asmeninės savybės, savivoka. 

Būtent dėl šių dalykų ši tema yra aktuali mokiniams, kurie sudaro didţiąją dalį, yra šerdis šios 

mokymosi įstaigos. Dėka šio darbo mokiniai galės susipaţinti su bendruomeniškumo samprata, jo 

teikiama nauda ir galimybėmis patiems tapti bendruomeniškumo puoselėtojais, kuriančiais teigiamą 

mokyklos aplinką. Ypatingai ši tema aktuali mokykloje besimokančių vaikų tėveliams, kurie trokšta 

kuo geriausių sąlygų savo atţaloms, kad jie gerai jaustųsi mokykloje, būtų rūpestingai ugdomi. Šio 

darbo dėka jie būtų paskatinti labiau įsitraukti į mokyklos veiklą, aktyvesnis dalyvavimas sukurtų 

stipresnę mokyklos bendruomenę ir ją sustiprintų. Taip pat tema aktuali ir mokytojams, kurie visuomet 

laukia kuo geresnių darbo sąlygų, artimesnio ryšio tarp kolegų, mokinių bei tėvelių. Dėka šio darbo 

mokytojai būtų supaţindinti su galimybėmis kurti ir puoselėti bendruomeniškumą savo darbovietėje. 

Jų bendradarbiavimas su kitais mokyklos bendruomenės nariais (mokiniais, tėveliais) leistų sukurti 

artimesnį tarpusavio ryšį. Bendruomeniškumas gali sukurti teigiamą aplinką, glaudesnį tarpusavio ryšį 

tarp mokyklos bendruomenės narių. Ši tema padės atskleisti kaip įgyvendinti bendruomeniškumą 

mokyklose, kaip prie jo puoselėjimo gali prisidėti mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai.   

Temos naujumas. Bendruomeniškumo faktorių ir jų funkcionavimo mokykloje tema yra maţai 

išplėtota. Daţniausiai aptinkamas bendruomenės sampratos, skirtingų bendruomenių, mokyklų veiklos, 

jų įtakos analizavimas.  

Lietuvių autoriai I. Leliūgienė ir J. Sadauskas (2011), analizavo bendruomenes sampratą, išskyrė 

jos tipus. Bendruomeniškumo sąvoką nagrinėjo S. Nefas (2006, 2010), apibrėţdamas 

bendruomeniškumą kaip vietos problemų sprendimą susibūrus, pateikė savivaldybių 

bendruomeniškumo indeksą. Uţsienio autoriai W. D. Mc Millan ir D. M. Chavis (1986) atskleidė 

bendruomeniškumą kaip jausmą, kad individas yra svarbus ne tik vienas kitam, bet ir grupei.  

Bendruomenės sąvoką tyrė ir uţsienio atstovas. V. Sewpaul (2008) pateikė, kad bendruomenė tai 

ţmonių grupė, skiriama atstumo ir nebūtinai, tačiau būtinai jungiama bendro intereso.  
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Daug dėmesio mokyklos bendruomenei skyrė R. Dobranskienė (2002). Autorė aptarė mokyklos 

bendruomenės sąvoką, skyrė dėmesį mokyklos bendruomenės sandarai, savivaldai. Taip pat mokyklos 

bendruomenes, jų susikūrimą ir funkcionalumą analizavo G. Kvieskienė (2003), S. Nefas (2008). 

Uţsienio atstovai D. Hopkins, M. Ainscow ir M. West (1998) analizavo mokyklos tobulinimą, kaitą, 

mokytojų, mokinių ir tėvelių bendradarbiavimą. D. Davis (2000) taip pat išskyrė mokyklos ir tėvelių 

komunikavimo svarbą. S. Redding (2006, 2011) ypatingai pabrėţė mokytojų dėmesį mokinių 

atţvilgiu, pritaria mokyklos bendradarbiavimui su mokinių šeimomis. Autoriai E. N. Patrikakou ir R. 

P. Weissberg (2007) teigia, kad mokyklos ir šeimų tarpusavio ryšys turi įtakos besimokantiems 

jaunuoliams.  

Problema. Silpnas bendruomeniškumo faktorių funkcionavimas ir jų įtaka mokyklos 

bendruomenei.  

Darbo objektas: mokykla kaip bendruomenė. 

Darbo dalykas: bendruomeniškumo faktorių funkcionavimas mokyklos bendruomenėje. 

 
1 pav. Darbo objektas, problema ir dalykas 

Tikslas: 

1. Atskleisti bendruomeniškumo faktorius, jų funkcionavimą mokykloje, išanalizuojant mokyklos 

bendruomenės narių vaidmenį ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenės organizacijomis 

Uţdaviniai:  

1. Aptarti bendruomeniškumo sampratą.  

2. Išanalizuoti bendruomeniškumo mokykloje naudą.  

3. Išnagrinėti, koks turėtų būti mokyklos bendruomenės vaidmuo kuriant bendruomeniškumą. 

4. Išaiškinti savivaldybės įtaką puoselėjant bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje.  

5. Atlikti empyrinį tyrimą Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje ir išanalizuoti mokyklos 

bendruomenės narių poţiūrį bendruomeniškumo funkcionavimo klausimu.  
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Darbo metodai:  

 Mokslinės literatūros analizė ir sintezė  

 Apibendrinimo metodas 

 Anketinė apklausa 

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių – teorinės ir metodologinės. 

Pirmoje dalyje nagrinėjama bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratos, bendruomeniškumą 

lemiantys faktoriai, mokyklos bendruomenės ir bendruomeniškumo sąvokos, jų teikiama nauda. 

Analizuojama, kas sudaro mokyklos bendruomenę, koks yra jos narių vaidmuo bendruomeniškumo 

atţvilgiu. Taip pat plėtojamas mokyklos bendruomenės ir vietos bendruomenės organizacijų ryšys, 

savivaldybės įtaka kuriant bendruomeniškumo funkcionavimą mokymosi įstaigoje.  

Antroji dalis skirta darbo metodologijai ir empirinio tyrimo analizei. Tiriami bendruomeniškumo 

faktoriai ir jų funkcionavimas Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje. Pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, 

gautų duomenų analizė. Atliktas tyrimas bus naudingas mokyklos nariams, tėveliams. Sudarytos 

rekomendacijos leis tobulinti bendruomeniškumo funkcionavimą Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje.   

  

Kadangi sąvokos skirtingoje literatūroje pristatomos skirtingai, kad nekiltų painiavos šiame darbe 

laikysimės tokios sąvokų sampratos: 

 

Bendruomenė – reiškia ryšį, apimantį bendrus įsitikinimus, tikėjimą, vertybes ir pajėgumą kovoti 

su bendruomenės problemomis, sujungiant ţmogiškuosius išteklius toms problemoms spręsti.
1
 

Bendruomeniškumas – vietos problemų sprendimas susibūrus ir susitarus neabejingiems, 

aktyviems ţmonėms, kai veikiama be atlygio ir turint tikslą, interesą bei norą priklausyti vieniems nuo 

kitų.
2
  

Faktorius – jėga, sukelianti ir veikianti kurį nors reiškinį; veiksnys; proceso varomoji jėga, būtina 

jo vyksmo sąlyga.
3
 

Funkcionuoti – veikti, dirbti; atlikti kokią nors paskirtį.
4
 

 

 

 

                                                           
1
 Leliūgienė I., Sadauskas J. Bendruomenės sampratos traktuotės ir tipologija, Socialinių mokslų studijos, 2011, 3(4), p. 

1284. 
2
 Nefas S. Funkcionali vietos bendruomenė kaip pilietinės visuomenės pagrindas, Viešoji politika ir administravimas, 2006,  

Nr. 17, p. 83-84.  
3
 Tarptautinių ţodţių ţodynas, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 2004, p. 226. 

4
 Tarptautinių ţodţių ţodynas, supra note 4, p. 256. 
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1. BENDRUOMENĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO ASPEKTAI 

 

1.1.  Bendruomenės samprata 

 

Kiekvienoje gyvenimo situacijoje galime susidurti su įvairiais ţmonėmis, kurie priklauso 

skirtingoms bendruomenėms, yra jų dalis, nariai. Bet ar kiekvienas sutiktas suvokia, kas iš tiesų yra 

bendruomenė? Analizuodami bendruomeniškumą lemiančius faktorius ir jų funkcionavimą būtų 

tikslinga suprasti, kas yra bendruomenė, išanalizuoti jos ypatumus.  

Literatūroje galime aptikti skirtingų bendruomenės sąvokų, kurių yra keliasdešimt. G. Hillery 

pateikė daugiau nei 90 bendruomenės apibrėţimų (Briedis, 2013).  Normalu, kad mokslininkai pateikia 

skirtingas šio ţodţio reikšmes. Be to, bendruomenės sąvoka yra painiojama su panašų skambesį 

turinčiais ţodţiais kaip bendruomeniškumas ar bendrija, dėl to galime teigti, kad naudoti ţodį 

bendruomenė gali būti kėblu (Briedis ir kt., 2013). Pagal J. Wright (2004) pirmasis bendruomenės 

apibrėţimas buvo suformuluotas C. J. Galpino, 1915 m. jis „apibrėţė vietos bendruomenių ribas pagal 

rajonų centrinio kaimo prekybos ir teikiamų paslaugų sritis“ (Šinkūnienė, 2012, p. 21). Remiantis 

ankstesnių metų autoriumi F. Tonies (1887), kuris išskirdamas „2 specifines socialinės organizacijos 

formas: „visuomenę (Gesellschaft)“ ir bendruomenę (Gemeinschaft)“, pastarąją apibūdina kaip 

„atsiradusią giminystės ryšių pagrindu ir apibūdinamą betarpišku santykių tipu“ (Dobranskienė, 2002, 

p. 11).   

Iš ţodţio šaknies („bendr“) suprantame, jog bendruomenė jungia ne vieną ţmogų. R. M. Berns 

(2007) teigia, kad „ţodis bendruomenė kilo iš lotyniško ţodţio communis, kuris reiškia bendras“ (p. 

387). Mokslininkės nuomonė tik patvirtinta, kad bendruomenę sudaro ne vienas ţmogus. Lyginant 

bendruomenės sąvoką skirtingomis kalbomis galime pastebėti, kad ir kitose kalbose minima kelių 

ţmonių grupė, o ne pavienys asmenys. Italų kalboje bendruomenė įvardijama ţodţiu comunitá. 

Remiantis G. Aldo (2011) sudarytu internetiniu italų k. ţodynu „Grande Dizionario Italiano“ ţodis 

bendruomenė tai ţmonių grupė, turinti bendrų ištakų, tradicijų, kalbos ir socialinių santykių siekiant 

vykdyti bendrus tikslus (it. Insieme di persone aventi in comune origini, tradizioni, lingua e rapporti 

sociali in modo da perseguire fini comuni). Anglų kalbos Longman (2006) ţodyne bendruomenė 

vadinama ţodţiu community. Pateikiami keli šios sąvokos apibūdinimai. Grupė ţmonių, kurie turi 

vienodus interesus, religiją ir rasę (angl. a group of people who have same interests, religion, race), 

ţmonės, kurie gyvena toje pačioje vietoje, mieste (angl. the people who live in the same area, town) (p. 

288). Anot Słownik języka polskiego internetinio lenkų kalbos ţodyno, bendruomenė vadinama 
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społeczność. Išvertus ţodis charakterizuojamas, kad tai ţmonių grupė priklausanti tam tikrai 

profesinei, interesų grupei arba gyvenančiai tam tikroje vietoje (lenk. ludzie mieszkający na jakimś 

terenie lub należący do jakiejś grupy zawodowej, społecznej). Pastebime, kad kitose kalbose išryškėja 

ne tik bendrų interesų turėjimas, bet ir ta pati gyvenamoji vieta, aplinka.   

Ne daug kuo skiriasi bendruomenės sąvokos apibūdinamas ir lietuvių kalboje. Dabartinės 

lietuvių kalbos ţodynas (2012) pateikia, kad bendruomenė tai „vietos, darbo, veiklos, tikybos ar kitais 

santykiais susijęs kolektyvas“ (p. 79). V. ir R. Kučinskų knygoje (2000) atskleidţiamos dvi 

bendruomenės sampratos, kurios pabrėţia bendrumą, aspektus vienijančius ţmones ir išskiria aplinkos 

padarinius. Teigiama, kad bendruomenė tai „individų ar šeimų grupė, kurias jungia bendras gyvenimo 

būdas, veiklos tikslai, socialinės – kultūrinės vertybės, bendra nuosavybė, geografinė padėtis ir pan.“ 

bei „ţmonės, kurie gyvena arti vienas kito, jiems būdingi glaudūs tarpusavio ryšiai, nuolatinis 

bendravimas“ (p. 197). Remiantis R. M. Berns (2007) bendruomenė – „grupė ţmonių, kuriuos sieja 

bendrystės jausmas ir bendri interesai; grupė ţmonių, gyvenančių toje pat vietovėje ir susietų politiškai 

bei ekonomiškai“ (p. 67). Mokslininkė priduria, kad bendruomenė tai „ką nors bendra turinčių ţmonių 

grupė“ (p. 387). Galime įsitikinti ir tai, kad bendruomenė priklauso ir nuo gyvenamosios vietovės ar 

tam tikros teritorijos. Iš praktikos galime pripaţinti, kad sutikus asmenį, kilusį iš to pačio miesto, 

jaučiamas bendras ryšys, o ypatingai bendrumo jausmas pasireiškia, kai sutinkame savo tautietį 

būdami svetimoje šalyje. R. Dobranskienė (2002) bendruomenę įvardiją kaip „natūralios kilmės 

socialinės grupės, kurios remiasi bendrais poţiūriais ir tikslais, vienybe (solidarumu)“ (p. 11). 

Akivaizdu, kad minėti mokslininkai sutinka, jog bendruomenė apima daugiau nei vieną asmenį. 

Tampa aišku, kad apibūdinant sąvoką išskiriami bendrų interesų turėjimas, kurie jungia bendruomenei 

priklausančius ţmones bei išskiriama gyvenamoji vieta, geografinės būsenos įtaka.   

Kiek plačiau bendruomenės samprata pateikiama Petrašiūnų bendruomenės centro (2004) 

išleistoje knygoje: „bendruomenė suprantama kaip daugiau ar maţiau vientisa, konkrečioje vietovėje 

gyvenančių ţmonių, jų tarpusavio santykių, veikiančių organizacijų ir kultūrinių bei elgesio tradicijų 

visuma“ (p. 6). I. Leliūgienė (2012) savo knygoje bendruomenę apibūdina, kad tai „visuomenės 

solidarumo rezultatas, kuris įgalina ţmones dirbti drauge, kovojant su bendromis problemomis“ (p. 8). 

„Bendruomenė yra ţmonių grupė, kurios narius jungia bendras interesas ir vidinis jausmas, jog jie 

priklauso tai ţmonių grupei, tačiau ne bet kur <...>, o tam tikroje teritorijoje“ (Nefas, ir kt., 2011, p. 

151). Apibūdinimuose išskiriamos elgesio tradicijos, santykiai, bendrų problemų įveikimas, taip pat 

kalbama ir apie bendrus interesus, sutapimą, kurie ir sąlygoją ţmonių priklausymą bendruomenei.   

Nagrinėdami Lietuvos Respublikos įstatymus galime rasti bendruomenės sąvokos paaiškinimų. 

2004 metais publikuotame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (1994) buvo pateikta, kad 

bendruomenė, tai „atitinkamoje teritorijoje nuolat gyvenantys asmenys, susieti bendrais viešaisiais 
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poreikiais ir interesais“, tačiau galiojančioje aktualioje įstatymo redakcijoje bendruomenės kaip vieno 

savarankiško ţodţio nebelieka. Vartojami ţodţių junginiai: „savivaldybės bendruomenė, 

gyvenamosios vietos bendruomenė, bendruomeninė organizacija“. Lietuvos Respublikos ţemės ūkio, 

maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (2008) pateikia bendruomenės sąvoką kartu su epitetu „kaimo 

bendruomenė“. Taip pat bendruomenės sąvoka su epitetu pateikiama Religinių bendruomenių ir 

bendrijų įstatyme (1995) bei išskiriamas ţodis bendrija. Pasak I. Leliūgienės ir J. Sadausko (2011)  

„kalbant apie bendruomenę, neretai vartojama panaši sąvoka – „bendrija“ (p. 1283). Anot G. 

Kvieskienės (2003) „bendruomenė suprantama kaip bendrija, siekianti bendro tikslo, besivadovaujanti 

bendromis nuostatomis, paremta bendrąja valia“ (p. 85).  

Taigi nėra vieno bendro bendruomenės sąvokos apibūdinimo, tačiau kiekviename sąvokos 

apibrėţime pastebime bendrų bruoţų apimančių ne tik geografinę padėtį, bet ir vienodų vertybių 

puoselėjimą, tų pačių interesų gynimą. Būtent bendros savybės jungia bendruomenės narius ir skatina 

priklausyti bendruomenėms. Galime teigti, jog bendruomenė įstatymuose kaip pavienis ţodis minimas 

retai, daţniausiai naudojamas su epitetu, paţyminiu. Taip pat atskleidţiama, kad bendrija tai ţodţio 

bendruomenė sinonimas. 

 

1.2. Bendruomenei būdingi tipai ir funkcijos 

 

Išanalizavę kas yra bendruomenė galime dar labiau gilintis į jos sąvoką išskiriant tipus bei 

funkcijas.   

J. H. Dalton et al. (2007) išskiria du bendruomenės tipus: „vietos bendruomenė“ (Locality-based 

Community) ir „santykių bendruomenė“ (Relational Community). Autoriai apibūdina, kad Locality-

based Community yra „tradicinė bendruomenės samprata, kuri įtraukia kaimynus, maţus miestelius, 

miestus, kaimo vietoves“ (p. 172). Taigi vietos bendruomenė remiasi geografine padėtimi. Santykių 

bendruomenė – kita bendruomenės rūšis, kuri skiriasi nuo vietos bendruomenės. Jei pastaroji 

apibūdinama remiantis gyvenamąja vieta, tai santykių bendruomenė pateikiama priešingai. Jai neturi 

įtakos geografiniai duomenys, atvirkščiai, puoselėjami tarpusavio santykiai, bendruomeniškumo 

jausmas (Dalton, Elias, Wandersman, 2007). Anot I. Leliūgienės ir J. Sadausko (2011)  „skiriami 

kriterijai, pagal kuriuos yra klasifikuojamos bendruomenės.“ Mokslininkai išskiria „bendruomenių 

tipologizaciją“ lemiančius kriterijus: bendrus tikslus, tarpasmeninius santykius ir kt. (p. 1288). Pasak J. 

Pivorienės (2010) bendruomenių tipų gali būti trys: „geografinė / teritorinė“ (išsiskiriama gyvenamoji 

vieta), „interesų / funkcinė“ (bendruomenėje ţmonės buriami tų pačių interesų, „bendros veiklos“ 

dėka) ir „mišri“ (jai būdingi abiejų bendruomenių kriterijai) (Šinkūnienė, 2012, p. 22). Jei paţvelgtume 
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į mus supančią aplinką galėtume lengvai pastebėti mus supančias skirtingas bendruomenes: religines 

(vyskupijos, parapijos bendruomenė), profesines, draugų, švietimo (universiteto, mokyklos 

bendruomenė), rajono administracijas (savivaldybės, seniūnijos bendruomenė), interesų (politinė 

bendruomenė), artimųjų (šeimos, giminės bendruomenė), geografines (miesto, kaimo).  

Vadinasi mus supa daug bendruomenių, skirstomų pagal tam tikrus tipus. Nustatėme, kad 

bendruomenės gali būti klasifikuojamos pagal geografinę padėtį, interesus bei būti mišrios (ţr. 1 pav.). 

Paveikslėlyje pavaizduoti ir J. H. Dalton et al. (2007) išskirti tipai. 

 

2 pav. Bendruomenės tipai 

 

  Suvokdami bendruomenės reikšmę, išskirdami tipus, galime išnagrinėti ir funkcijas. 

Mokslininkas R. L. Warren (1983) išskiria penkias bendruomenės atliekamas funkcijas: 

1. Gaminimas, paskirstymas, vartojimas 

2. Socializacija 

3. Socialinė kontrolė 

4. Socialinis dalyvavimas 

5. Savitarpio pagalba“ (Berns, 2007, p. 389).  

J. R. Šinkūnienė (2012) kaip bendruomenės uţdavinį išskiria ţmogaus ugdymą, teigia, kad 

bendruomenė turi ţmogui „suteikti <...> galimybes nuolat tobulėti“ (p. 14). Reikia paminėti ir tai, kad 

bendruomenės gali ne tik ugdyti ţmogų teigiamai, tačiau būti ir neigiamo pobūdţio, kuriamos 

blogiems tikslams pasiekti (pvţ.: įvairios sektos, gaujos ir kt.). 

Taigi galime išskirti, kad bendruomenės skirstomos pagal teritoriją, interesus ir mišrios. 

Kiekviena ţmonių grupė būdama bendruomenė gali būti susibūrusi dėl kilnių ir ne tikslų, bet visoms iš 

Interesai 

Santykių bendruomenė 
(Relational Community) 

Teritorija 
Mišri 

Bendruomenė 

Vietos bendruomenė 
(Locality-based 

Community) 
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jų būdingos tam tikros funkcijos (paskirstymas, socializacija, pagalba ir t.t.). Jų nustatymas leis 

įsigilinti į darbo problemą pritaikant mokyklai aktualius tipus ir funkcijas. 

 

1.3. Bendruomeniškumas ir jį lemiantys faktoriai 

 

Nė vienas ţmonių kolektyvas, susibūrimas ar sąjunga neapsieina be tam tikrų jungiančių dalykų. 

Išaiškinome, kad bendruomenę jungia bendri tikslai, vertybės, interesai ar geografinė padėtis, tačiau 

bendruomenėse taip pat gali veikti ir tam tikri bruoţai. Vienas iš jų tai  – bendruomeniškumo jausmas. 

R. M. Berns (2007) teigimu bendruomenė – platesnė uţ šeimą, aplinka, kurioje formuojasi draugiški 

ryšiai, atsiranda vadinamasis „bendruomeniškumo jausmas“ (p. 388). Šis objektas gali būti 

analizuojamas tiek filosofų, tiek sociologų bei politikų (Leliūgienė, 2012). Bendruomeniškumas yra 

tarsi idealas, kuris pasirodo spaudoje, vyriausybės politikoje, mokyklų misijos tvirtinimuose ir kitose 

skirtingose aplinkose (Pretty et al. 2007). J. R. Šinkūnienė (2012) teigia, kad „bendruomeniškumą 

apibrėţti teoriškai sunku“ dėl to, kad kiekviena bendruomenė gali šią sąvoką suvokti skirtingai, o tai 

priklauso nuo termino suprantamumo  (p. 32).  Remiantis Longman (2006) anglų k. ţodynu 

bendruomeniškumas tai jausmas, kai priklausoma bendruomenei. S. Nefas (2010) bendruomeniškumo 

jausmą apibūdina kaip vertybę, kuri aiškina, kad tai „narių jausmas, kad jie priklauso ir, kad jie yra 

svarbūs vienas kitam bei įsipareigojimas būti kartu“ (p. 42-43). V. Pilipavičius (2011) teigia, kad 

„bendruomeniškumas visada buvo vienas veiksnių, formuojančių gyvenimo būdą, tautiškumą ir 

etnokultūrą bei valstybingumo sanklodą“ (p. 169).   

R. Dobranskienė (2002) teigdama, kad „bendruomeniškumas labai svarbus ţmogaus gyvenimo 

vertės, prasmės išgyvenimui, draugiškumo, tarpusavio supratimo, pareigingumo ugdymui ir saviugdai“ 

išskyrė bendruomeniškumo aspektus: artimesnis ryšys su kitais ir jų bei savęs paţinimas, uţuojautos, 

draugiškumo puoselėjimas, tinkamas mikroklimatas mokymuisi, bendravimui, tarpasmeniniams 

uţdaviniams spręsti (p. 14). Autorė taip pat nurodo, kad bendruomeniškumas gali turėti ir neigiamų 

aspektų: uţsidarymas tų pačių ţmonių būryje kuria ribotumą, per didelis gilinimasis į asmeninius 

reikalus, didelės laiko sąnaudos sprendţiant paprastus organizacinius uţdavinius, problemas. Taip pat 

remiantis tos pačios autorės mintimis bendruomeniškumas gali būti ir negatyvus (pvţ.: „grupinis 

nusikalstamumas“), nes nusikaltėliams „būdingas stiprus bendruomeniškumo jausmas, atsidavimas, 

tarpusavio parama“ (p. 14). Uţsienio atstovai J. H. Dalton, M. J. Elias, A. Wandersman (2007) taip pat 

teigia, jog bendruomeniškumo jausmas gali būti ir neigiamas. Teigia, kad tam tikri nariai gali ignoruoti 

įvairovę bendruomenės viduje, kuriant neteisingumą. B. Bishop et al. (2007) priduria, kad 
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bendruomeniškumo jausmas gali būti suprantamas kaip neigiamas aspektas, priverčiantis individus 

elgtis ţalingai. Išryškėja nagrinėjamos sąvokos teigiami ir neigiami faktoriai.  

Didelę įtaką bendruomeniškumo jausmo sąvokai turėjo ankstyvųjų autorių darbai. Uţsienio 

atstovai McMillan ir Chavis (1986) atkleidė, kad bendruomeniškumas tai narių jausmas, kad jie 

priklauso ir yra svarbūs vienas kitam ir bendrai bendruomenei ar grupei, ir jų bendras įsitikinimas, kad 

per jų įsipareigojimą bus kartu patenkinti jų poreikiai. Autoriai (1986) pateikė keturis 

bendruomeniškumo jausmo elementus:  

1 lentelė. Bendruomeniškumo jausmo elementai.  

 

Šaltinis: McMillan, Chavis (1986, p. 4). 

 

Pateikta McMillan ir Chavis (1986) teorija atskleidţia bendruomenės prasmės suvokimą 

keturiais elementais, o pasak Chavis, Lee ir Acosta (2008) šia teorija remiasi bendruomeniškumo 

indeksas. Bendruomeniškumo indeksas daţniausiai naudojamas bendruomeniškumo jausmui įvertinti, 

kurį apibrėţė Chavis et al. (1986) (Abfalter, Zaglia, Mueller, 2011). Tai 12 sakinių sudarytas 

klausimynas leidţiantis individui paneigti arba pritarti parašytam punktui (Cicognani et al., 2007). 

Individui prieš atliekant klausimyną reikia išsirinkti miesto bendruomę, kurios atţvilgiu atsakinės į 

pateiktus punktus (tai gali būti miesto bendruomenė, kurioje gimė ar studijuoja). Atsakymai 

apskaičiuojami specialia formule, kurią galimą suskirstyti pagal jau minėtus bendruomeniškumo 

jausmo elementus (p. 103). Rezultatai leidţia ištirti, kuri bendruomenė yra labiau svarbesnė individui 

(Cicognani et al., 2007). 

•tai priklausymo jausmas, tarpusavio pasitikėjimas, 
asmens emocinis saugumas bendruomenėje, dalijimasis 
asmeniniais dalykais su kitais 

Narystė 

•tai reiškia, kad bendruomenėje įtaka veikia abipusiai: 
asmuo daro įtaką savo grupei, o ji daro įtaką jiems Įtaka 

•jausmas, kai narių poreikiai patenkinami naudojant 
išteklius gautus per narystę grupėje. Narystė padeda 
tenkinti visus ţmogiškuosius poreikius, bendros vertybės 
sukuria aplinką, kurioje vyksta socialiniai mainai, 
tarpusavio parama 

Integracija ir poreikių 
vykdymas  

•būtina sąlyga autentiškai bendruomenei: ji galima tik 
daţnai bendraujant, ypač svarbius įvykius kartu 
išgyvenant ir remiasi istorine atmintimi, kuri priimama 
kaip grupės ir asmens bendra istorija 

Bendras emocinis 
ryšys  
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Remiantis italų autoriaus S. Tartaglia (2006) įţvalgomis galime teigti, kad bendruomeniškumo 

jausmas paaiškina santykius, kurie atskleidţia individo teigiamą būseną, saugumo jausmą ir tam tikrus 

socialinius veiksmus. R. M. Berns (2007) išskiria, kad ţmogus vienas yra niekas, jam reikia 

bendruomenės, būtent tai yra bendruomeniškumo svarba. Anot Heller (1984) bendruomeniškumas tai 

santykių jausmas tarp bendruomenei priklausančio nario ir pačios bendruomenės (Duffy, Wong, 2003). 

Taip pat Duffy ir Wong (2003) priduria, kad bendruomeniškumo jausmas priklauso individo jausmui, 

kai narys turi tam tikrų panašumų su kitais nariais ir dėl to priklauso bendruomenei. Dar viena italų 

tautybės atstovė S. Pisciotta (2003) bendruomeniškumo jausmą apibūdina kaip emocinį ryšį tarp 

bendruomenės narių, kuris motyvuoja individus priklausyti bendruomenei ir jaustis jos dalimi. O 

Cicognani et al. (2007) aiškina, kad bendruomeniškumo jausmas naudojamas skirtingų bendruomenių 

jausmams įvardinti. Tai apima tiek formalias tiek neformalias socialines organizacijas, apribotas 

fizinės ar geografinės vietos, kaip vietos bendruomenė, miestas, miestelis, kaimynystė ar mokykla. 

Anot Fisher, Sonn, Bishop (2002) bendruomeniškumas yra kaip procesas, kuriame nariai kartu veikia, 

piešia tapatumą, socialinį palaikymą ir daro gerą įnašą naudingą visiems. Remiantis Fisher et al. 

(2002) bendruomeniškumo jausmas yra laikomas pagrindine konstrukcija bei kaip centrine verte ar 

idealu bendruomenės psichologijoje (Cicognani, 2008). Kiek kitokį apibrėţimą pateikia Bishop et al. 

(2007). Autoriai analizuojamą sąvoką įvardina kaip aiškiai pageidaujamą valstybę, kuri duoda 

galimybę kurti nuomonę apie ţmones, gyvenančius šalia mūsų, panašius į mus savo troškimais, 

patirtimi. Taigi apibendrinus šių uţsienio autorių mintis galime teigti, kad bendruomeniškumas tai 

maţiausiai dviejų individų arba individo ir bendruomenės ryšys, kuriantis teigiamą mikroklimatą bei 

nusakantis bendruomenei priklausančių narių jausmus.  

Bendruomenei susikurti reikalingi tam tikri kriterijai, sąlygos, tas pats galioja ir 

bendruomeniškumui (Leliūgienė, 2012).  Remiantis Šlapkausku (2000) galime išskirti keletą veiksnių, 

lemiančių bendruomeniškumo atsiradimą visuomenėje: formalių ir neformalių bendruomenių 

atsiradimas, artimos gyvenamosios vietos ir veiklos veiksnys, panašūs ar vienodi individų interesai, 

veikla, ţmonių tapatumas (Leliūgienė, 2012).  R. J. Chaskinas et al. (2001) pateikdamas  svarbiausius 

bendruomenės bruoţus („įsipareigojimą“, „gebėjimą spręsti problemas“, „priėjimą prie išteklių“) 

nurodo ir bendruomeniškumo jausmą, kuris gali stiprėti ar silpnėti kaip ir kiti bruoţai (Šinkūnienė, 

2012, p. 35).  

Galime apibendrinti, kad bendruomeniškumas yra apibrėţiamas skirtingai kiekvienos 

bendruomenės. Atkreipėme dėmesį į uţsienio šalių sąvokos formuluotes. Išanalizavome, kad šis 

jausmas gali turėti tiek neigiamų (nusikalstamumo pagrindu veikiančios grupuotės), tiek teigiamų 

bruoţų (kaimo, mokyklos, miesto bendruomenės). Išnagrinėjome, kad bendruomeniškumą lemia 

draugiški ryšiai, narių įsipareigojimas bendruomenei ir pripaţinimas, kad nariai yra vienas kitam 
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svarbūs. McMillan ir Chavis dėka susipaţinome su bendruomeniškumo indeksu, bendruomeniškumo 

elementais (naryste, įtaka, integracija ir poreikių vykdymas, bendras emocinis ryšys), kuriuos galime 

laikyti vienais iš faktorių, lemiančiais bendruomeniškumą. Apibrėţta bendruomeniškumo sąvoka 

leidţia suprasti bendruomeniškumo reikšmę, gilintis į darbo problemą, o bendruomeniškumo indeksas 

svarbus atliekant darbo tyrimą, ruošiant anketinę apklausą.  

 

1.4. Mokyklos bendruomenė ir jos narių vaidmuo siekiant 

bendruomeniškumo 

 

Jau išsiaiškinome bendruomenės ir joje gimstančio bendruomeniškumo jausmą kaip 

savarankiško dalyko prasmę. Pasirinkus darbo objektą – mokykla kaip bendruomenė – būtų kryptinga 

aptarti šių dviejų ţodţių junginį ir išanalizuoti jo sandarą.   

Reikia paminėti, kad mokyklos bendruomenės samprata buvo pradėta plėtoti anksti, tas lėmė 

susidaryti sąvokos istorijai. Dar Senovės Graikijoje mokyklos buvo laikomos laisvalaikio vietomis, 

kuriose ţaidţiama, bendraujama ar net ilsimąsi (Dobranskienė, 2002). Anot J. Ţilionio (2005) Platonas 

įkurdamas mokyklą ją pavadina akademija ir suteikia galimybę mokytis nemokamai. Nepaisant to, į 

filosofo mokymosi įstaigą patekdavo ne bet kas, nemokamas mokslas būdavo suteikiamas tik tiems, 

kuriems taip pat nereikėjo uţsidirbti pinigų pragyvenimui kaip ir Platonui (Ţilionis, 2005). J. 

Vaitkevičius (2001) teigė, kad jaunosios kartos ugdymas Senovės Graikijoje buvo paremtas 

savanoriškumu, ugdymo visuotinumu, visuomeniškumu, demokratiškumu ir idėjiškumu 

(Grincevičienė, Grincevičius, Grincevičiene, 2011). Anksčiau mokyklų bendruomenės būdavo kur kas 

maţesnės. XII a. susiformavusias pasaulietines municipalines mokyklas sudarydavo tik vienas 

mokytojas nuo kurio intelekto priklausydavo visos mokyklos įvaizdis (Ţilionis, 2006). Taigi 

suprantame, kad mokyklos bendruomenės samprata bėgant metams vis kito. Keitėsi sandara 

(dabartines mokykla sudaro daug daugiau nei vienas darbuotojas), moksleiviai priimami ne pagal 

finansinius išteklius.    

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011) supaţindina, kad mokykla tai „juridinis asmuo, 

valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, <...>, kurio pagrindinė veikla yra 

formalusis arba (ir) neformalusis švietimas“ (str. 1). Remiantis lietuvių autore R. Dobranskiene (2002) 

mokykla tai „ugdomoji bendruomenė, nes jos nariai susieti bendrais tikslais, darbu“, „specifiškai 

suorganizuota bendruomenė, jaunosios kartos visapusiško mokymo, auklėjimo, ugdymo ir lavinimo 

veiksnys“ (p. 32). J. Redding (2006) teigia, kad mokyklos bendruomenės terminas apibūdina ryšį tarp 

ţmonių, glaudţiai susijusių su mokykla – moksleivių, mokytojų, administracijos, tėvų.  Mokykla 
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neegzistuoja vakuume, tai socialinė institucija, kuri turi dalyvauti kuriant ir įgyvendinant švietimo 

tikslus (Landers, Myers, 1977). Anot T. Sergiovanni (1994) bendruomenė yra tarsi kaklaraištis, kuris 

jungia mokinius ir mokytojus kartu dėl bendrų vertybių ir idealų. 

Bendras mokyklos tikslas remiantis S. Jankevičiumi (2008) yra mokyti individą, ugdyti jo 

gebėjimus sprendţiant visuomenines ir asmenines problemas, drąsinti kreipti dėmesį į gyvenimo 

siunčiančius iššūkius, mokėti juos priimti. Panašiai mokyklos sąvoką pateikia ir R. M. Berns (2007), 

kuri teigia, kad „mokykla – tai vieta, kurioje vaikai įgyja formalių ţinių apie savo visuomenę“ (p. 33).  

J. Lauţikas (1993) suformulavo tris mokyklos bendruomenės aspektus:  

1. Mokykla skirta jauno ţmogaus ugdymui, kitų tikslams pasiekti (pvţ.: dvasiniai, gyvenimiški 

tikslai), ţmogaus gyvenimas tampa tik priemonė tolimesniam tikslui pasiekti. Ugdymo 

pagrindu laikoma bendruomenės idealai, o ne individo gyvenimas. 

2. Mokykla – tarsi vieta ruošianti jaunimą tolimesniam gyvenimui, kuris yra ţmogaus tikslas.  

Tai lyg institucija suteikianti reikalingų ţinių. 

3. Mokykla – gyvenimo vieta, kurioje atsiskleidţia individualybė, visavertis gyvenimas. 

Tokioje mokykloje gyvenama dabartimi ir kartu rengiamasi ateičiai (Dobranskienė, 2002) 

Mokyklos bendruomenės turi būti suplanuotos ir įgyvendinamos aktyvios partnerystės dėka, su 

bendra misija, abipusiais tikslais bei apimdamos mokyklos atstovus, tėvus, bendruomenės lyderius 

(The Children‘s Aid Society, 2011).   

Švietimo įstatymas (2011) atskleidţia mokyklos sandarą, remiantis pirmu įstatymo straipsniu 

„mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti 

asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų“ (1 str.). Taigi galime išskirti keturias 

mokykloje egzistuojančių individų grupes: mokytojai, mokiniai, tėveliai ir kiti darbuotojai. Mes 

išskirsime tris: mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Kiekvienas iš jų turi tam tikras atsakomybes, kurios 

praktiškai turėtų būti vykdomos.  

Kalbant apie mokytojus R. M. Berns (2007) manymu pedagogai yra tarsi autoritetai 

moksleiviams, jų elgesys gali motyvuoti mokinius, keisti jų elgesį, skatinti gerai mokytis ir puoselėti 

gabumus. Simonaitienė (2007) priduria, kad mokytojai turi įtakos klasės formavimui (p. 131). Galime 

teigti, kad jie taip pat turi įtakos ir patiems moksleiviams. „Mokytojai ţino, kad tai, ką jie daro, 

sąlygoja jų mokinių elgesį“ (Arends, 2008, p. 121). Taip pat galime pridurti, kad mokytojų tarpusavio 

bendravimas turėtų būti pavyzdys. M. Barkauskaitė ir J. Struktinskaitė (1999) teigia: „klasės auklėtojui 

skaudi pačios mokyklos ir kolegų sukuriama priešprieša. Pedagoginis procesas ugdytiniams turi ne tik 

perteikti ţinias, bet sudaryti sąlygas nuostatoms, vertybėms, pasaulėţiūrai ir pasaulėjautai formuotis 

kiekvieno dėstomo dalyko pamokose“ (p. 20). Galime spręsti, kad bendruomeniškumo jausmo 
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funkcionavimo galima pasigesti ir mokytojų tarpe, svarbu suvienyti pedagogus ir įkvėpti juos siekti 

bendruomeniškumo.  

Mokyklai reikalingas tėvų iniciatyvumas, mokykla negali pasiekti bendrų tikslų, kai iš tėvų 

jaučiamas neigiamas poţiūris įstaigos atţvilgiu (Berns, 2007). Reikia pripaţinti, kad tėvų dalyvavimas 

bendruomenėje gerina vaikų mokymąsi, namų darbą ir mokyklos lankymą, tačiau tėveliai vis abejoja 

įsijungimo į bendruomene nauda (The Children‘s Aid Society, 2011). Taip pat tėvų aktyvesniam 

dalyvavimui mokyklos bendruomenėje įtakos turi ir mokyklos pastangos. 

R. M. Berns (2007) išskiria tris būdus kaip šeima gali prisijungti prie mokyklos gyvenimo 

kūrimo: 

1. „priimamais sprendimais darydami įtaką mokymo programai ir politikai 

2. dalyvaudama veikloje – šeimos nariai gali dirbti klasėje uţ uţmokestį ar savanoriškai 

3.  bendradarbiaudama su mokykla – priţiūrėdama, kaip vaikas mokosi ir taip padėdama 

mokyklai įgyvendinti tikslus“ (p. 244).   

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011) nurodo, kad tėvai privalo bendradarbiauti su 

mokyklos vadovu, mokytojais ir kitais bendruomenės nariais (str. 47). Anot R. M. Berns (2007) šeima 

ir mokykla turi bendradarbiauti, nes tik palaikant ryšius pavyks „nustatyti vaikui tinkamus tikslus“ ir 

„aptarti švietimo ir auklėjimo nuostatas“ (p. 245). Pasak R. M. Berns šeimos nariai sąveikauja su 

mokykla tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai, kai vienas iš šeimos narių ateina į mokyklą pasikalbėti su 

vadovavimą atliekančiais asmenimis, o netiesioginė sąveika, kai šeima prisideda prie mokyklos 

priimant sprendimus dėl įvairių personalo ar lėšų panaudojimo klausimų. J. Jehl et al. (2001) teigia, 

kad tėvai, savo ruoţtu, turėtų statyti santykius su kitais tėvais ir dirbti išvien, kad padarytų mokyklas 

labiau atsiliepiančias ir atsakingas visai mokyklinei bendruomenei. E. N. Patrikakou (2008) pateikė tris 

tėvų dalyvavimo tipus: dalyvavimas namie, dalyvavimas mokykloje ir namų-mokyklos 

komunikavimas. Komunikacija yra pagrindinis elementas formuojantis tėvų dalyvavimą šiose trijose 

aplinkose ir didinantis šeimos bei mokyklos bendradarbiavimą, dvipusę komunikaciją. Remiantis O. 

Moles ir A. F. Fege (2011) tėvai komunikuojantys su mokykla nebūtinai turi  būti mokyklos 

biurokratijos dalimi, tačiau mokyklos valdţia turėtų suteikti galimybes tėvams dirbti su mokyklomis 

įtraukiant juos kaip partnerius individualiai palaikančius moksleivius (Redding, Murphy, Sheley, 

2011).  

Pagrindinė mokyklos bendruomenės sudedamoji dalis tai klasės, kurias sudaro mokiniai. B. 

Simonaitienė (2007) remdamasi tyrimais pateikė, kad „mokiniai veikia vieni kitus, taip pat ir savo 

mokytojų elgesį“ (p. 131). Mokinys privalo laikytis sudarytos mokymo sutarties, jos reikalavimų, 

lankyti mokyklą, siekti gerų mokymosi rezultatų, „gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės 

narius“ (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 2011, str. 46).  



19 
 

Mokykloje tiek mokiniai, tiek tėveliai ir mokytojai turi nuspręsti kaip jie vykdys savo rolę 

bendraudami su mokyklos bendruomene tarpusavyje (Sergiovanni, 1994). Galime teigti, kad kiekvieno 

iš jų indelis kuriant bendruomeniškumą yra būtinas. Visos mokyklos bendruomenės grupės (tėveliai, 

mokytojai, moksleiviai) turi prisijungti norint jausti bendruomeniškumo funkcionavimą mokymosi 

įstaigoje. Išanalizavome, kad kiekvieno iš jų pastanga gali būti skirtinga.  

 

1.5. Bendruomeniškumo funkcionavimas mokykloje  

 

Dabar jau ţinome kas sudaro mokyklos bendruomenę, kokia jos sandara ir tikslai. Mokykla 

būdama kaip bendruomenė turi galimybę puoselėti bendruomeniškumo jausmą. Išanalizuokime kaip 

bendruomeniškumas funkcionuoja mokykloje.  

J. R. Šinkūnienės (2012) teigimu bendruomeniškumas nyksta dėl modernaus gyvenimo būdo. 

Gyvenant technologijų amţiuje sunku puoselėti bendruomenę mokykloje. I. Ţiemytė (2011) teigia, 

„jog tikrosios bendruomenės, palaikančios artimus ţmogiškus ryšius, nyksta. Vis daţniau bendraujame 

tik virtualioje erdvėje, kur lengvai patenkiname vienus ar kitus poreikius“. Remiantis I. Ţiemyte 

(2011) galima teigti, kad mokyklos bendruomenėje bendruomeniškumas suvokiamas kaip mokytojų ir 

mokinių tarpusavio ryšys. Juk bendraujama tiesiogiai, renkamasi į mokyklą, pamokos vyksta 

mokymosi įstaigoje, o ne internetinėje erdvėje. Ţinoma, mokyklos taip pat tobulėja ir stengiasi įdiegti 

informacines technologijas, internetą, jo pagalba komunikuoti, bet reikia įvertinti ir tai, kad pamokos 

nevyksta nuotoliniu būdu, pasitelkiant interneto pagalbą, viskas vyksta realiai.  

Plėtodami bendruomeniškumo sampratą suţinojome, kad šis jausmas gali būti tiek naudingas, 

tiek ir ne (pvţ.: nuskalstamos grupuotės), bet tenka pripaţinti, kad mokyklos pasiruošusios kurti 

bendruomeniškumą savo aplinkoje turėtų sulaukti naudos dėl savo paskirties, teigiamo mokymosi 

įstaigos tikslo. Anot E. Schaps (1998), G. G. Wehlage (1989), E. Schaps, M. S. Watson ir C. Lewis 

(1996) mokykloms ţengusioms pirmą ţingsnį bendruomeniškumo link ir jį įvertinusioms išryškėjo 

tokie dţiuginantys faktoriai:  

- Sumaţėjęs nusikalstamumas  

- Sumaţėjęs tabako naudojimas bei narkotinių medţiagų 

- Geresni lankomumo rezultatai 

- Padidėjęs malonumas klasėse, mokykloje ir noras padėti kitiems mokytis 

- Didesnis pasitikėjimas, motyvacija ir savigarba 

- Didesnė konfliktų sprendimo įgūdţių plėtra (Kennedy, 2007). 
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Šie išskirti teiginiai tikrai atkreipia dėmesį į bendruomeniškos mokyklos funkcionavimą. 

Remiantis R. Kennedy
 
(2007) darbe išsakytu poţiūriu galima teigti, kad bendruomeniškumas padeda 

išspręsti mokykloje esančias problemas ir siekti geresnių tiek mokslo, tiek socialinių rezultatų. Bei 

tobulina mokyklos darbtuotojus, mokinius ir net tėvus. Tačiau J. R. Šinkūnienė (2012) priduria, kad 

„bendruomenės dvasia ir tarpusavio supratimas – tai ilgalaikio ir sunkaus darbo rezultatas“ (15 p.) 

Galime paţymėti, kad ir Lietuva turi kuo pasidţiaugti. Bendruomeniškumo mokyklose siekiama 

rengiant projektus. Remiantis internetinės svetainės „Mokytojo dienoraštis“ duomenimis 2012 m. 

pradėtas Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamas projektas „T klasė“, kuris išskiria 

svarbiausius mokyklos bendruomenės dalyvius: mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Akcentuoja šių 

narių tarpusavio atitrūkimą, bendravimo stoką, kultūrą, tradicijas ir gebėjimus kreipti dėmesį į kritiką. 

Šio projekto pagrindinis tikslas stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio ryšį pasitelkiant 

susijusias veiklas, kurios uţtikrina ilgalaikį rezultatą. Taip pat projekto įgyvendinimas turėtų lemti ir 

pastaruoju metu esamą neigiamą visuomenės nuostatą. „T klasė“ skatina didinti mokyklos 

bendruomenės glaudesnį ryšį, pabrėţiama, kad atitrūkimas tarp bendruomenės narių yra aktualus 

visuomenės interesas. Remdamiesi jau pasiektais projekto rezultatais mokyklos dalyvaujančios 

projekte surengė nemaţai renginių, kurie skatina bendruomeniškumą, glaudţius santykius (tėvelių 

įsijungimas į pamokų vedimą, organizuojamos ekskursijos į tėvelių darbovietes, išvykos, talkos). Anot 

B. Simonaitienės (2007) „tikrajam bendradarbiavimui būdingas komandinis mokymasis, 

konsultavimas, veiklos tobulinimo tyrimas, kolegiški aptarimai arba profesinis dialogas, planavimas, 

abipusis stebėjimas ir grįţtamasis ryšys“ (p. 21). Galime teigti, kad ir šiame projekte komandinis 

darbas, dialogas, ryšys tarp bendruomenės narių leidţia funkcionuoti bendruomeniškumui ir teikti 

naudą.  

Kitas projektas „Tėvai – tėvams: mokyklos bendruomenės stiprinimo link“ pradėtas organizuoti 

2006 m. gavus F. Eberto fondo (Vokietija) paramą ir pradėtas įgyvendinti 2007 m. Projekto tikslas – 

„tėvų bendruomenės, kaip sudedamosios mokyklos bendruomenės dalies, stiprinimas rengiant 

mokymus, tėvų aktyvumo skatinimas“ (Bitlieriūtė, 2012 p. 8). Nemaţai dėmesio buvo skirta atrankai, 

buvo siekiama suformuoti motyvuotą ir iniciatyvos nebijančių tėvelių grupę. Buvo atrinkti 25 tėveliai, 

tačiau dėl asmeninių ir kitokių prieţasčių liko 15 labiausiai motyvuotų. Projektas truko keturis metus, 

kurių metu vyko tėvelių mokymai. Mokymuose dalyviai buvo supaţindinami su Lietuvos švietimo 

sistema, Švietimo įstatymu, mokyklos valdymo principais. Taip pat tėveliai plėtojo bendravimo, 

viešojo kalbėjimo ţinias. Dalyviai grįţę į mokyklas turėjo pritaikyti savo ţinias praktikoje 

pasidalindami įgytomis ţiniomis su kitais mokyklos tėveliais. Rezultatas – „suburta stipri iniciatyvių 

tėvų grupė, kuri gali tapti rimta paspirtimi mokyklų bendruomenės“ (Bitlieriūtė, 2012, p. 9). Padarinys 

patvirtina R. Dobranskienės (2002) mintį, kad „mokyklos bendruomenėje yra sąlygos visapusiškam 
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asmenybės ugdymui“ (p. 32). Šiuo atveju tėveliai turėjo galimybę puoselėti savo sugebėjimus, o per 

juos turėti įtakos mokyklos bendruomenėje puoselėjamui bendruomeniškumo funkcionavimui.   

Remiantis B. Simonaitienės (2007) ţodţiais „mokyklos tampa atviresnės, aktyviai dalyvaudamos 

tarptautiniuose projektuose, įsiliedamos į bendruomenės, seniūnijų veiklą ir renginius“ (p. 21), todėl 

galime daryti išvadą, kad mokyklos bendruomenės narių neabejingumas projektams lemia 

bendruomeniškumo funkcionavimą, o jo dėka mokyklos durys atsiveria visiems bendruomenės 

nariams ir skatina veikti bendruomenės labui.  

Kaip bendruomeniškos mokyklos pavyzdys gali būti Metsokangas Comprehensive mokykla 

Suomijoje. 2008 m. Oulu mieste įsikūrusi švietimo įstaiga 2012 m. priėmė 540 vaikų mokytis nuo 1 – 

9 klasės. Šioje mokykloje pabrėţiamas problemų sprendimas, įgūdţių lavinimas per inovatyvias 

priemones, šiuolaikinių technologijų turėjimas ir būsimų studijavimas. Vienas iš pagrindinių aspektų 

tai bendruomeniškumo jausmo stiprinimas siekiant gerovės ateityje. Teigiama, kad pasidalinimas, 

nuomonės išreiškimas apie mokslą tampa lengvesnis puoselėjant bendruomeniškumą. Vieni iš 

labiausiai lavinamų įgūdţių tai bendradarbiavimas, diskutavimas, skaitymas ir naujų technologijų 

naudojimas (Metsokangas Comprehensive School).  

Galime daryti išvadą, kad bendruomenės sąvoka mokslininkų suprantama skirtingai, tačiau 

išanalizavus apibrėţimus pastebime bendrų bruoţų (geografinė padėtis, tos pačios vertybės). Tad 

bendruomene galime vadinti vienodų interesų ar kitų vienijančių bruoţų turinčią individų grupę. 

Įprastai bendruomenėje vyrauja bendruomeniškumo jausmas galintis funkcionuoti ne tik teigiamo, bet 

ir neigiamo pobūdţio bendruomenėse. Bendruomeniškumas yra naudingas, nes gali padėti spręsti  

iškilusias problemas, skatinti siekti geresnių mokslo rezultatų, tobulinti mokyklos darbuotojus, 

mokinius ir jų tėvelius. Vienus iš bendruomeniškumo faktorius, lemiančius šio jausmo funkcionavimą 

galime laikyti bendruomeniškumo elementus (narystę, įtaką, integraciją ir poreikių vykdymą, bendrą 

emocinį ryšį). Taip pat išskyrėme pagrindinius mokyklos bendruomenės narius: mokinius, jų tėvelius 

ir mokytojus. Kiekvieno iš jų indėlis siekiant bendruomeniškumo funkcionavimo yra reikalingas. 

Bendruomenės narių išskyrimas turės įtakos darbo tyrimui, kuriame ir bus pasirinktos trys išvardintos 

narių grupės. Pateikti pavyzdţiai padės formuluojant rekomendacijas.  
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2. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS 

BENDRUOMENIŲ KOMUNIKACIJA 

 

2.1. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas su vietos bendruomenės 

organizacijomis 

 

Aptarėme, kaip mokyklose bendruomenės nariai komunikuoja ar turėtų komunikuoti 

tarpusavyje. Taip ir mokykla kaip bendruomenė gali bendradarbiauti ir prisijungti prie įvairiausių 

organizacijų, institucijų ar vietos bendruomenių organizacijų veiklos. Šiuo atveju mes išanalizuosime 

mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijų galimybę bendradarbiauti.  

Visų pirma, nustatykime vietos bendruomenės reikšmę. Remiantis I. Leliūgiene ir J. Sadausku 

(2011) vietos bendruomenė yra bendruomenės tipas, kuris tai pat jungia bendrų interesų turinčius 

ţmones, gyvenančius apibrėţtoje teritorijoje. S. Nefas (2007) apibrėţia, kad tai „grupė ţmonių, 

gyvenančių ir veikiančių apibrėţtoje teritorijoje, susijusių bendru interesu ir vidiniu jausmu, kad jie 

priklauso tai ţmonių grupei“ (p. 75). Kaip poţymiai vietos bendruomenei apibūdinti išskiriama 

teritorija ir bendrų interesų puoselėjimas. Vietos savivaldos įstatyme (1994) nėra apibrėţta vietos 

bendruomenės organizacijų sąvoka. Įstatymas pateikia artimų sąvokų: vietos savivaldos, 

bendruomeninės organizacijos, gyvenamosios vietovės bendruomenės, apibrėţimus. Mes vietos 

bendruomenenės organizaciją laikysime taip pat teritorijos apibrėţtą ţmonių grupę, siejamą bendrų 

interesų (baţnyčios parapijas, miesto kultūros centrus, bibliotekas, neformaliojo ugdymo skyrius ir ne 

pelno siekiančias, visuomenines ir kitas organizacijas, švietimo ir ne tik įstaigas).  

Kiekvienas mokinys ar kitas mokyklos bendruomenės narys turėtų būti atviras veikloms, 

neuţsidaryti vien mokyklos įstaigos plotmėje, bet mėginti ugdyti save skirtingo pobūdţio veiklose, 

būti visuomeniškam, bendradarbiauti su vietos bendruomene. „Neuţtenka gyventi tam tikroje 

teritorijoje, jausti prieraišumą tai teritorijai, turėti tam tikrų interesų. „Reikia veiksmo, ţmonių, 

veikiančių vietos bendruomenės labui“ (Nefas ir kt., 2011, p. 152). Daţnai girdime sakant, kad 

mokykla neleidţia atsiskleisti moksleiviui, naikinamas jo kūrybingumas, unikalumas, tad 

prisijungimas prie vietos bendruomenės sudarytų sąlygas atsiskleisti kūrybiškai, tobulėti ir būti 

išskirtiniu. G. Kvieskienės (2003) teigimu mokykla nėra pajėgi tinkamai plėtoti laisvalaikio, 

saviraiškos ar kitų programų. Todėl vietos bendruomenės organizacijos gali jai pagelbėti. Nors 

mokyklos gali pasiūlyti įvairiausio pobūdţio būrelius, tačiau jie organizuojami tų pačių bendruomenės 

narių, dingsta galimybės susipaţinti su kitais asmenimis. Ţinoma, švietimo įstaiga turėtų skatinti ir 
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populiarinti dalyvavimą vietos bendruomenės organizacijų veiklose. Juk ne kiekvienas mokinys ţino 

apie vykstančias veiklas uţ mokyklos ribų. Mokyklos pareiga turėtų būti juos supaţindinti. Tikėtina, 

kad uţ tai atsakingi galėtų būti mokytojai ar administracija. Pasak B. Simonaitienės (2007) „tai ką daro 

mokytojai nulemia mokinių veiklą“ todėl jų dalyvavimas vietos bendruomenės organizacijose – 

pavyzdys moksleiviams (p. 21). LR Švietimo įstatyme (2013) aiškinama, kad mokykla turi būti atvira 

vietos bendruomenei. Mokykla turi siekti bendradarbiauti su vietos bendruomene ir tuo pačiu skatinti 

mokyklos bendruomenės narius paţinti ją bei komunikuoti. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos 2011 – 2013 m. strateginiu veiklos planu (2011) galime teigti, kad ministerija 

kreipia dėmesį į moksleivių neformalų ugdymą. Veiklos plane dėstoma, kad bus siekiama vaikus 

pritraukti dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose. Socialinius gebėjimus ugdyti taip pat 

rekomenduoja 2013 – 2014 mokslo metų pradinio ir 2014 – 2015 vidurinio ugdymo programos 

bendrasis ugdymo planas.  

Bendradarbiaujant bendruomenėms gaunama ir tam tikra nauda. Pasak E. Motiejūnienės ir L. 

Ţadeikaitės (2009) bendruomenių bendradarbiavimas sudaro sąlygas nariams susidurti su naujomis 

idėjomis, aplinka, technologijomis. Valstybinėje švietimo 2013 – 2022 metų strategijoje 

bendradarbiavimas išskiriamas kaip vienas iš vertybinių Lietuvos paţangos strategijos „Lietuva 2030“ 

principų. Remiantis J. Jehl (2001) mintimis teigiame, kad moksleiviai gali būti naudingi vietos 

bendruomenės organizacijoms savo įţvalgomis, entuziazmu, o bendradarbiaujant bendruomenės tampa 

daug tvirtesnės dėl kuriamo pasitikėjimo. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 

(2011) parengtas projektas „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ taip pat plėtoja mokyklos 

komunikaciją įtraukiant ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenės organizacijas. Svarbu dar ir tai, 

kad bendradarbiautų ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir jų tėveliai. Tokiu atveju nauda dar padidėtų, nes 

mokiniai kartu su tėveliais galėtų dalyvauti vietos bendruomenės organizacijų veiklose ir per tai 

puoselėtų savo šeimos, kuri taip pat yra tam tikra bendruomenė, santykį, susidarytų sąlygos 

bendruomeniškumo funkcionavimui. R. M. Berns (2007) atskleidė, kad „vaiko socializacija prasideda 

šeimoje. Mokykla praturtina šį procesą suteikdama formalių ţinių. Bendras pastangų rezultatas didele 

dalimi priklauso nuo šeimos ir mokyklos ryšių“ (p. 243).  

Mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijos gali bendradarbiauti dalyvaujant kiekvienos 

organizuojamose veiklose. Viena iš veiklos krypčių kurioje mokyklos bendruomenė gali komunikuoti 

su vietos bendruomenės organizacijomis – socialinė veikla. Įprasta, kad mokyklos mastu mokinai 

skatinami lankyti meninius, sportinius ir kt. būrelius, o vietos bendruomenės organiazcijose visi 

mokyklos bendruomenės nariai galėtų būti kviečiami prisijungti prie vietos bendruomenės organizacijų 

puoselėjamos socialinės veiklos. Mokyklos bendruomenė galėtų komunikuoti su vietos baţnyčios 

parapija. Įprastai mokykla bendradarbiauja su baţnyčios parapija padedant ruoštis sakramentų 
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priėmimui, puoselėjamas dorovinis ugdymas. Bendradarbiavimas galėtų pasireikšti per renginių 

organizavimą įtraukiant tiek mokytojus, mokinius ir jų tėvelius bei dvasininkus (Advento vakarai, 

piligriminiai ţygiai, kelionės).  

Bendradarbiavimas su ne pelno siekiančiomis organizacijomis („Caritas“, „Maltos Ordinas“, 

„Sotas“, „Gelbėkit vaikus“), prisidedant prie projektų įgyvendinimo, savanoriaujant maisto akcijose, 

lankant vienišus ţmones, vaikus ir t.t. Taip pat komunikuojant su Kultūros centrais. Mokinių 

aktyvumas centro rengiamose veiklose, būreliuose, jaunimo grupėse, mokytojų ar tėvelių 

prisijungimas rengiant viešas paskaitas, ar tiesiog reklamuojant, siūlant organizuoti mokyklai aktualaus 

pobūdţio renginius.  

Remiantis R. D. Good (2004) išsakytomis mintimis, mokykla galėtų bendradarbiauti ir su miesto 

policija. Organizuojant seminarus mokykloje, ekskursijas ar net sudarant sąlygas moksleiviams 

domėtis policijos veikla įkūrus informacinį būrelį. Tai skatintų abipusį pasitikėjimą, lavintų moksleivių 

gebėjimus tinkamu laiku kreiptis pagalbos ar net nenusikalsti. Anot autorių I. Zaleskienės ir L. 

Ţadeikaitės (2012) socialinė veikla yra neatskiriama ugdymo dalis apimanti mokinių socialinės ir 

pilietinės kultūros pagrindus. Tad mokyklos bendruomenės partnerystė su socialinę veiklą 

kuriančiomis vietos organizacijomis skatintų ne tik artimesnį narių ryšį, kuris leistų funkcionuoti 

bendruomeniškumui bendruomenių tarpe, bet ir ugdytų asmenines narių savybes, brandą, pilietiškumą.  

Bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene gali būti naudingas vietos bendruomenės 

organizacijoms. Aktyvūs moksleiviai, mokytojai, su sukaupta patirtimi būtų laukiami vietos 

bendruomenės organizacijų veikloje, jie potencialūs nariai galintys atnešti bendruomenei naudos. 

Mokykla gali pasiūlyti ir kitų išteklių: medţiagos ar įrangos, kuri būtų prieinama vietos bendruomenės 

nariams (Nefas, 2007). 

Gyvename kaitų amţiuje, kai ţmonės migruoja iš vienų kraštų į kitus, tai pavyzdys, kad 

bendradarbiauti galime ir platesniu mastu ne tik komunikuojant su vietos bendruomenės 

organizacijomis, bet uţmezgant ryšį ir su kitomis šalimis. R. Dobranskienė (2002) pateikia 

bendradarbiavimo su uţsienio mokykla patirtį. Ne tik mokyklos administracija gali tobulėti, keičiantis 

informacija su uţsienio švietimo įstaiga, bet ypatingai moksleiviai gali patirti naudą. Tam tikram laikui 

išvykti mokytis svetur, praktiškai pritaikyti įgytas uţsienio kalbos ţinias, susidurti su naujos kultūros 

iššūkiais, įvertinti savo šalies mokymo sistemą. Tokie veiksniai turi daug įtakos asmenybės ugdymui.  

ES skiria ypatingą dėmesį moksleivių mobilizacijai, suteikia galimybę jaunimui dalyvauti 

tarptautiniuose mokymuose, paţinti naujas kultūras, kalbas. ES finansuoja mokyklų partnerysčių 

projektus– Comenius. Comenius projektai skirti mokyklų bendradarbiavimui. Jų metu dviejų valstybių 

mokiniai ir mokytojai turi parengti bendrą bendradarbiavimo gaminį pasirenkant atitinkamą temą iš 

meno, kalbų, mokslo, Europos pilietiškumo ar kt. sričių. Taip pat kiekviena, projekte dalyvaujanti 
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mokykla, turi suorganizuoti klasių mainus, kurių metu moksleiviai maţiausiai 10 dienų mokosi 

svetimšalėje mokykloje ir gyvena moksleivių šeimose (Švietimo mainų paramos fondas, 2013). 

„Dauguma valstybinių programų reikalauja, kad mokykla ir šeima bendradarbiautų“ (Berns, 2007, p. 

244). Remiantis R. M. Berns galime teigti, kad ir tarptautiniu mastu vykdomi projektai reikalauja 

bendradarbiavimo. Ši partnerystė įtraukia ne tik mokinius, mokytojus, bet ir jų tėvelius (organizuojant 

savo vaiko išvyką ar atveriant namų duris kitataučiui). Toks bendradarbiavimas taip pat kuria ir 

glaudesnį ryšį tarp mokyklos bendruomenės narių.  

Galime teigti, kad mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijų bendradarbiavimas yra būtinas 

skatinant laisvalaikio uţimtumą. Partnerystė tarp mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijų gali 

daryti įtaką mokinių asmenybės formavimuisi, supaţindinat juos su skirtingomis vietos veiklomis. 

Mokytojai turėtų būti asmenys informuojantys apie veiklas bei rodantys pavyzdį savo aktyvumu. 

Mokyklos bendruomenė gali bendradarbiauti ir uţsienio mastu, dalyvaujant projektuose su uţsienio 

valstybėmis. Partnerystė įtraukia ir visą mokyklos bendruomenę įskaitant ir tėvelius. Taigi 

bendradarbiavimas vienareikšmiškai teikia abipusią naudą bendruomenių nariams, leidţia jiems 

tobulėti bei bendruomeniškumui funkcionuoti. Mokyklos partnerystė su vietos bendruomenės 

organizacijomis ar uţsienio valstybėmis yra aktuali nagrinėjant darbo problemą, nes svarbu 

išanalizuoti, kas turi įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui.  

 

2.2. Savivaldybės vaidmuo kuriant bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje  

 

Mokyklai kaip savarankiškai švietimo institucijai veikti neuţtenka. Jai reikalingos ir kitos 

įstaigos, padedančios veikti, viena iš jų – savivaldybė. Nagrinėjant darbo temą aktualu ţinoti, koks yra 

savivaldybės indėlis mokyklos bendruomenės veiklai ir bendruomeniškumo funkcionavimui.   

A. Astrauskas (2004) pateikia,, kad „savivaldybė tai ypatinga ţmonių bendruomenė <...>, 

tvarkanti dalį visuomenės bendrųjų reikalų“ (p. 10). Anot A. Astrausko „savivaldybė yra teritoriniu 

pagrindu organizuota politinė ţmonių bendruomenė, gyvuojanti nepriklausomai nuo kitų toje 

teritorijoje esančių ţmonių socialinių grupių“  (Paulikas, p. 32).  

Remiantis LR Vietos savivaldos įstatymu (1994) „savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės 

teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, 

įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą 

savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir 

įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo“ (3 str.). Remiantis Švietimo įstatymu (1991) 

savivaldybės institucijos yra priskiriamos prie švietimo valdymo subjektų. Daţnai savivaldybės sąvoka 
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yra maišoma su vietos savivalda, kuri apibūdindama „įstatymo nustatyto valstybės teritorijos 

administracinio vieneto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą savivaldos 

teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėţtą kompetenciją“ (LR 

Vietos savivaldos įstatymas, 3 str.).  

Švietimo įstatymas (1991) supaţindina, kad mokyklos bendruomenės nariai gali prisijungti prie 

švietimo valdymo buriantis tiek į mokinių, mokytojų, tėvų ar kt. sąjungas, organizacijas, vykdant tam 

tikrus jų veiklos nustatytus uţdavinius (63 str.). Įstatymas parodo, kad mokyklos gali prisidėti prie 

švietimo valdymo kūrimo. Švietimo įstaigos vadovas laikomas švietimo valdymo subjektu. 61 str. 

supaţindina, kad mokyklos bendruomenės nariai yra atstovaujami savivaldybės švietimo taryboje. 

Mokyklos bendruomenė ir savo viduje gali turėti savivaldos institucijų. Aukščiausioji iš jų – mokyklos 

taryba, kuri atstovauja mokinius, mokytojus, tėvelius. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos 

savivaldos institucijos įtraukiančios mokytojus, mokinius ar tėvelius.  

Remiantis LR Švietimo įstatymu (1991) galime išskirti atitinkamas savivaldybės pareigas 

švietimo valdymo srityje. Savivaldybė įgyvendina švietimo politiką savivaldybėje, nustato ilgalaikius 

švietimo vystymo tikslus, priemones jiems pasiekti, steigia ugdymo mokyklas (ikimokyklinis, pradinis, 

pagrindinis ir kt.). Savivaldybės vykdomoji institucija tyrinėja švietimo būklę, teikia dėmesį švietimo 

pagalbos tiekimui mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vykdo mokyklų administracijos (vadovų, 

pavaduotojų ugdymui), mokytojų įvertinimą, tikrina vaikų mokymąsi pagal privalomąją švietimo 

programą, jų pasiekimus, vykdo mokinių sveikatinimo programas, supaţindina Švietimo ir mokslo 

ministeriją, visuomenę apie švietimo situaciją savivaldybėje. Remiantis 28 straipsniu savivaldybės 

bendradarbiaudamos su Švietimo ir mokslo ministru ir Vyriausybe rūpinasi specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais, uţtikrindami mokymosi įstaigų pakankamumą, aplinką, socialinės ar 

psichologinės pagalbos teikimu.  

Galime pagrįsti, kad valstybės teritorijos administracinis vienetas bendradarbiauja su švietimo 

įstaiga, vykdydamas aukštesnių institucijų nurodymus, įgyvendindamas įstatymą. Suprantame, kad 

savivaldybė dėl savo atsakomybių ir mokyklos veiklos nagrinėjimo turi daug įtakos švietimo 

bendruomenei. 

Remiantis Švietimo įstatymo (1991) 33 straipsniu nurodančiu, kad savivaldybės pateikia vaikų, 

nelankančių mokyklos skaičių bei kartu su mokykla ieško galimybių jiems tapti švietimo programos 

dalyviais. Pagal tai savivaldybė bendradarbiauja su mokykla ir su vaikais, tikėtina, kad su būsimais 

moksleiviais.   

Savivaldybė priimdama sprendimus ar nevykdydama įstatymų gali neigiamai paveikti mokyklos 

bendruomenę. str.  (Švietimo įstatymas, 1991) nurodo, kad moksleiviai į mokymosi įstaigą turi būti 

veţami nustatyta lengvata. Vienas iš pavyzdţių tai Vilniaus savivaldybės įstatymo nevykdymas 
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(Saukienė, 2013). Miesto savivaldybė atsisakė šiais metais vykdyti transporto kompensaciją, dėl 

sukauptų skolų vėţėjams, ir neapmokėti moksleivių veţiojimų į mokyklas. Tokia situacija priverčia 

tėvelius likti nepatenkintais ne tik savivaldybe, bet ir mokykla. Tėveliai gali manyti, kad ir mokykla 

prisidėjo prie sukeltų nesklandumų. Nepasitenkinimas nekuria bendruomeniško ryšio, atvirkščiai, jį 

naikiną ir kuria tėvų pasipiktinimą bei nepasitikėjimą.  

Kitas pavyzdys Radviliškio rajono savivaldybės sprendimas tiekti maistą švietimo įstaigoms iš 

Kretingos. Tai lėmė maisto kainų pakėlimą. Galime suprasti, kad tėveliams kyla nepasitenkinimas, tai 

liečia ir šeimos biudţeto planavimą, kiek galima skirti moksleiviui pietums mokykloje. Svarbiausia tai, 

kad tėvai gali kaltinti ne tik savivaldybę, bet ir mokyklą ar net mokytojus, kurie neturėjo įtakos šiam 

sprendimui. Kadangi tai liečia ir tėvelius savivaldybė galėjo spręsti šį klausimą kartu su visa mokyklos 

bendruomene, o ne priimti jį savarankiškai (Lietuvos rytas, 2013). Savivaldybė šia situacija uţkerta 

kelią bendruomeniškumui mokykloje funkcionuoti. 

Apibendrinant, savivaldybės rūpinasi mokyklos veikla, jos valdymu, priima sprendimus, juos 

vykdo. Sprendimų priėmimas ir vykdymas turi įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui mokykloje. 

Vykdant įstatymą bendradarbiaujama su mokykla jos bendruomenės nariais, tai lemia 

bendruomeniškumo funkcionavimą. Savivaldybės vaidmuo gali būti ir neigiamas, kai mokyklos 

bendruomenė tampa nepatenkinta savivaldybės veikla mokyklos labui.  

Taigi, išnagrinėjome, kad mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijų bendradarbiavimas yra 

būtinas norint ugdyti moksleivius, kitus mokyklos bendruomenės narius, lavinti jų įgūdţius, formuoti 

asmenybes. Bendradarbiavimas teikia abipusią naudą bendruomenėms ir sudaro sąlygas 

bendruomeniškumo funkcionavimui. Savivaldybė įstatymų numatyta tvarka rūpinasi mokyklos 

bendruomene, komunikuodama su bendruomenės nariais prisideda prie bendruomeniškumo 

funkcionavimo, tačiau įstatymų nevykdymas gali trikdyti bendruomeniškumui mokykloje. 

Savivaldybės įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui mokykloje išanalizavimas yra naudingas 

nagrinėjamai temai, nes tai padės darbo problemai išspręsti bei suprasti aplinkinių (šiuo atveju 

savivaldybės) įtaką. Išanalizuota teorinė medţiaga padės ištirti benduormeniškumo faktorius ir jų 

funkcionavimą mokymosi įstaigoje – mokykloje.   
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3 pav. Teorinis darbo faktorių modelis   

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas tarpusavyje 

Bendruomenės narių (mokinių, 

mokytojų, tėvelių) bendravimas 

tarpusavyje, draugiškų santykių 

kūrimas 

 

Tarpusavio parama 

Bendras tikslas 

Asmens saugumas 

bendruomenėje 

 

Renginiai, bendrų įvykių 

išgyvenimas kartu 

 

 

Bendradarbiavimas, pripažinimas, 

komunikacija organizuojant 

renginius, suburiant bendruomenės 

narius kartu,  

 

Švietimas, mokslo siekimas, 

tobulėjimas 

 

Bendruomenėje narys turi jaustis 

saugus 

 

Nariai, priklausantys bendruomenei, 

turi vienas kitam padėti, vienas kitą 

paremti 

 



29 
 

 

3. DARBO METODOLOGIJA IR EMPIRINIO TYRIMO BENRUOMENIŠKUMO 

FAKTORIAI IR JŲ FUNKCIONAVIMAS MOKYKLOJE ANALIZĖ 

 

3.1. Darbo metodai  

 

Mokslinės literatūros analizė ir sintezė. Metodas atlliktas remiantis R. Tidikiu (2003), kuris 

teigia, kad analizės dėka „atskleidţiami tyrimo kintamųjų ryšiai“ (p. 377), o sintezė, „besiremianti 

analizės duomenimis, uţbaigia įrodymą: ji parodo, kaip iš anksčiau nustatytų tvirtinimų išplaukia 

įrodymas“ (p. 437). Šiame darbe analizė atlikta analizuojant tiek lietuvių, tiek uţsienio autorių 

literatūrą baigiamojo darbo tema, o sintezė – jungiant išanalizuotą medţiagą į vieną, gilinantis ir 

ieškant bendros išvados. 

Apibendrinimo metodas. „Apibendrinimas nusako bendruosius teiginius, dėsningumus, 

principus“ (Tidkis, 2003, p. 387). Metodas buvo naudojamas teorinėje ir metodologinėje dalyje. 

Padėjo suformuluoti bendrus skyrių, poskyrių bei viso darbo teiginius, sisteminti gautus empyrinius 

duomenis.  

Anketinė apklausa. Tidikis (2003) teigia, kad anketos dėka „pateikus keletą klausimų, greitai 

galima gauti daugybę informacijos“ (p. 474). Metodas tinkamas pasirinktai problemai nagrinėti, 

kadangi padėjo atskleisti, kokia yra bendra nuomonė apie tiriamą problemą. Sudaryti trys skirtingi 

klausimynai skirti mokiniams, mokytojams, tėveliams. Remiantis A. Valackiene (2004) anketinė 

apklausa gali būti kelių rūšių. Atliektos šios apklausos: „respondentų apklausa tiesiogiai bendraujant 

su jais“ ir „respondentų apklausa naudojantis pašto paslaugomis“ (p. 80). Anketa tėveliams patalpinta 

internetinėje svetainėje. Visas anketas sudaro „uţdari ir atviri“, „tiesioginiai ir netiesioginiai“ 

klausimai, leidţiantys išreikšti savo nuomonę (Kardelis 2002, p. 90–91). Mokinių imtis – 76, mokytojų 

– 29, tėvelių – 86. Respondentų skaičius apskaičiuotas remiantis Paniotto formule (Kardelis, 2007). 

Gauti duomenys apskaičiuoti Excel programa ir pavaizduoti diagramų pavidalu. Tokio pobūdţio 

tyrimas atliktas Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje, tai suderinta su gimnazijos direktore Ţ. Onaitiene. 

 

 

 

 

3.2.  Empirinio tyrimo atlikto Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje metodologija  
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Radviliškio Vaiţganto gimanizos charakteristika. Radviliškio Vaiţganto gimnazija – 

Radviliškio rajono švietimo įstaiga, gimnazijos statusą gavusi 1996 m. Pagal LR Švietimo įstatymą 

(1991) „mokykla privalo uţtikrinti ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, atvirumą 

vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą bei sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės 

švietimą“ (43 str.).  

Gimnazijoje dirba 42 mokytojai, 1 psichologė ir 1 socialinė pedagogė bei kiti su mokykla susiję 

darbuotojai (ūkvedys, buhalterė ir kt.). Yra 13 gimnazinių klasių, kurias sudaro 308 gimnazistai.  

 

Tyrimo tikslas – atskleisti bendruomeniškumo faktorius, jų funkcionavimą Radviliškio 

Vaiţganto gimnazijoje, išanalizuojant mokyklos bendruomenės narių poţiūrį. 

Tyrimo uţdaviniai:   

1. Remiantis išanalizuota teorija apie bendruomenišką lemiančius faktorius ir jų funkcionavimą 

mokykloje, sudaryti deramus anketos klausimynus mokyklos bendruomenės nariams 

(mokytojams, mokiniams, tėveliams). 

2. Atlikti anketinę apklausą Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje.  

3. Anketinės apklausos duomenų pagalba išanalizuoti bendruomeniškumo funkcionavimą 

Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje.  

4. Išskirti respondentų grupių gautus atsakymus (mokytojai, mokiniai, tėveliai) 

5. Gautų duomenų, rekomendacijų ir išvadų pateikimas Radviliškio Vaiţganto gimnazijai.  

Hipotezės:  

H1 – Bendruomeniškumo funkcionavimas turi įtakos mokyklos bendruomenės nariams, kadangi 

tada bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, svarbūs, mokykloje jaučiama teigiama atmosfera.  

H2 – Mokyklos bendruomenės nariai nebendradarbiauja tarpusavyje ir todėl nevyksta 

komunikacija, nesprendţiamos problemos kartu.  

 

H3 – Bendruomeniškumas mokykloje funkcionuoja silpnai, nes labai retai yra organizuojami 

renginiai ir nėra bendros veiklos bendruomenės nariams 

 

Tyrimo objektas – mokykla kaip bendruomenė. 

Bendruomeniškumo faktorių funkcionavimui Radviliškio Vaiţganto gimanazijoje nustatyti buvo 

taikytas kiekybinis metodas. Atlikta mokyklos bendruomenės narių anketinė apklausa. Paruoštos trys 

skirtingos anketos skirtos trims gimnazijos bendruomenės narių grupėms (mokytojams, mokiniams ir 
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jų tėveliams). Popierinio formato anketa buvo tiesiogiai išdalinta mokiniams, korespondentas siekiant 

tyrimo objektyvumo, sklandumo dalyvavo anketų pildymo metu. Tėveliams anketos pateiktos 

popieriniu formatu ir internetinėje svetainėje. Tėveliai apie jas informuoti elektroninėje vaiko paţymių 

knygelėje bei perdavus tėveliams skirtą popierinį kvietimą uţpildyti internetinę anketą, apklaustiems 

mokleiviams. Popierinio formato anketos tėveliams išdalintos po mokykloje vykusio teminio 

seminaro. Mokytojams anketos perduotos asmeniškai.  

Anketos sudarytos iš uţdarų ir atvirų tipo klausimų. Respondentams reikėjo iš pateiktų atsakymų 

pasirinkti jų nuomonei artimiausią. Kiekvienoje anketoje pateiktas bent vienas atviras klausimas taip 

sudarant galimybė asmeninei nuomonei išreikšti įrašant savo atsakymą. Visas anketas sudarė įţanginė 

dalis (kreipimąsis į respondentą, anketos rengėjas ir tikslas, pildymo instrukcija, prašymas anketą 

uţpildyti, anonimiškumo nurodymas). Tyrimas atliktas 2013 m. spalio mėnesį. 

Tyrimo populiacija ir imties apibūdinimas.  

Kiekybiniam tyrimui atlikti pasirinkta Radviliškio Vaiţganto gimnazijos bendruomenės nariai: 

mokytojai, moksleiviai bei jų tėveliai. Respondentų skaičius apskaičiuotas remiantis K. Kardelio 

(2007) pateikta Paniotto formule: n = 1/(∆² + 1/N).  

n = 1/ (∆
2 

+ 1/N); 

n – reikiamas apklausti respondentų skaičius;  

∆ – paklaida;  

N – tiriamos visumos dydis.  

 

Skaičiuojant imties dydį su 5% standartine paklaida dalyvaujančių tyrime moksleivių skaičius su 

yra 175, mokytojų 38, o tėvelių – 244. Tyriamųjų grupė yra labai homogeniška (visi dirba vienoje 

vietoje, tyriamieji yra tos pačios mokyklos nariai), suderinus su darbo vadovu S. Nefu, paklaidą 

didiname iki 10%.  

 

Apskaičiuojant mokinių imties dydį:  

N = 308 (mokinių skaičius)  

n = 1/(0,10
2
 +1/308) = ~ 75,75  

n = ~ 76   

 

Apskaičiuojant mokytojų imties dydį:  

N = 42 (mokytojų skaičius)  

n = 1/(0,10
2
 +1/42) = ~ 29,41  

n = ~ 29   

 

Kadangi nėra ţinomas tikslus tėvelių skaičius, apskaičiuosime padauginę moksleivių skaičių iš 

dviejų. Galbūt ne visi vaikai turi abu tėvelius, bet tai nebus trukdis tėvelių nuomonei apie 

bendruomeniškumą mokykloje suţinoti.  

N = 308  2 = 616 
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n = 1/(0,10
2
 +1/616) = ~ 86,21  

n = ~ 86   
 

Formulė rodo, kad tyrime turi būti apklausti 76 moksleiviai, 29 mokytojai ir 86 tėveliai, jog būtų 

uţtikrintas imties reprezentatyvumas ir patikimumas.  

Surinkus reikiamą anketų skaičių iš moksleivių bei mokytojų, sulaukus reikiamo tėvelių anketų 

skaičiaus internetinėje apklausoje, tyrimas buvo sustabdytas ir pradėta surinktų duomenų analizė. 

Tyrimui atlikti buvo skirta savaitė. Laikas buvo ribojamas, pasiekus reikiamą respondentų skaičių 

internetinės svetainės apklausoje priega prie tėvelių internetinio klaisimyno buvo uţdaryta. Tyrimas 

buvo pasiekiamas šia nuoroda: http://www.publika.lt/apklausa-15-52682332ee668.html ir apsaugotas 

slaptaţodţiu siekiant, kad anketos būtų uţpildytos tik tos mokyklos tėvelių ir nebūtų prieinamos 

kitiems asmenims. Tyrimo klausimų sąrašas pateiktas darbo prieduose (ţr. 1, 2, 3 priedus). Duomenys 

buvo apdorojami Microsoft Office Excel programa. Tyrimui atlikti ir suorganizuoti buvo panaudotos 

tiesioginės materialinės sąnaudos: popierinio formato anketų spausdinimui, naudotos asmeninės darbo 

autorės lėšos. Surinkti duomenys panaudoti šio bakalaurinio darbo analizei apibendrinti.  

 

3.3. Empirinio tyrimo atlikto Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje analizė  

 

Tyrimo rezultatai.  

H1 hipotezei paaiškinti buvo uţduoti atitinkami klausimai bendruomenės nariams. Pirmas 

klausimas buvo vienodas visiems bendruomenės nariams (mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams). 

 

 

4 pav. Vaiţganto gimnazijos įvertinimas pagal moksleivius 

83% 

1% 13% 

3% 

Kaip jūs bendrai vertinate Vaiţganto gimnaziją?  

Teigiamai Neigiamai Vidutiniškai Neţinau

http://www.publika.lt/apklausa-15-52682332ee668.html
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Bendrai moksleiviai savo mokyklą – Radviliškio Vaiţganto gimnaziją – vertina teigiamai (ţr. 4 

pav.). 63 respondentai atsakė teigiamai, kuriuos sudaro 83% visų apklaustųjų. Vos vienas moksleivis 

teigė vertinantis mokyklą neigiamai (1%). Vidutiniškai mokymosi įstaigą vertina 10 respondentų ir tik 

2 moksleiviai neţinojo kaip įvertinti. Taigi galime daryti išvadą, kad daugiausiai yra teigiamai savo 

mokyklą vertinančių moksleivių.   

 

 

5 pav. Vaiţganto gimnazijos įvertinimas pagal tėvelius 

 

Tėvelių nuomonė yra panaši su moksleivių. 58 tėveliai savo vaikų mokyklą vertina teigiamai, 

likusieji, kuriuos sudaro 33% visų apklaustų tėvelių – vidutiniškai (ţr. 5 pav.).  

Didţioji dalis mokytojų  (86% visų apklaustų mokytojų) atsakė vertinantys savo darbo įstaigą 

teigiamai, tik 4 pareiškė mokyklą vertinantys vidutiniškai, tai sudaro 14%.  

Taigi visi bendruomenės nariai bendrai Vaiţganto gimnaziją vertina teigiamai. Remiantis gauta 

procentine informacija teigiamai labiausiai vertina mokytojai (86%), paskui mokiniai (83%) bei 

galiausiai tėveliai (67%). 

 

67% 

33% 

Kaip jūs bendrai vertinate Vaiţganto gimnaziją?  

Teigiamai Neigiamai Vidutiniškai Neţinau



34 
 

 

6 pav. Moksleivių moralinės pagalbos sprendimas mokykloje  

 

Antruoju moksleiviams skirtos anketos klausimu buvo bandoma išaiškinti ar moksleivis iškilus 

problemai, ieškant patarimo ar kt. turėtų pas ką kreiptis mokykloje. 44 respondentai atsakė taip, kad 

mokykloje būtų asmuo, į kurį galėtų kreiptis (ţr. 6 pav.). 13 moksleivių abejoja ir atsakė nelabai, tai 

sudaro 17%  apklaustų moksleivių. 10 moksleivių teigė, kad ne ir 9 neţinojo, ką pasirinkti.  

Galime teigti, kad daugiau nei pusė apklaustų moksleivių ţinotų pas ką kreiptis moralinei pagalbai 

išspręsti.  

 

H1 hipotezei išaiškinti buvo uţduotas dar vienas klausimas moksleiviams.  

 

7 pav. Moksleivių ryšys su mokytojais  

58% 
13% 

17% 

12% 

Jei jums reiktų moralinės pagalbos (pvţ.: sprendţiant kur 

studijuoti, susipykus, ištikus bėdai šeimoje ir pan.) ar būtų 

mokykloje asmuo, į kurį kreiptumėtės?   

Taip Ne Nelabai Neţinau

86% 

1% 13% 

Ar jaučiate teigiamą ryšį su mokytojais?  

Taip Ne Nelabai
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7 pav. pateikiama ar moksleiviai jaučia teigiamą ryšį su mokytojais. 65 moksleiviai atsakė taip, 10 

teigė, kad nelabai jaučia teigiamą ryšį su mokytojais, buvo vienas iš apklaustų moksleivių, kuris teigė, 

kad nejaučia teigiamo ryšio.  

Mokytojams taip pat buvo uţduotas klausiams apie teigiamą ryšį. Ar jie jaučia jį su mokiniais. 

Visi 29 apklausoje dalyvavę mokytojai vieningai atsakė taip.  

Galime daryti išvadą, kad moksleiviai ir mokytojai taip pat teigiamai vertina tarpusavio ryšį, nes 

didţioji dalis moksleivių atsakė, kad jaučia teigiamą ryšį tarp mokytojų. Iš likusių 14% kitaip atsakusių 

moksleivių  galime spręsti, kad yra mokinių, kurių nesutaria su mokytojais, su jais nebendradarbiauja. 

 Mokytojams skirtose anketose buvo pateiktas antras klausimas siekiant ištirti ar mokytojai sutaria 

tarpusavyje. Visi apklaustieji vieningai atsakė taip, kad sutaria su kitais mokytojais, savo kolegomis. 

Tarpusavio sutarimas parodo, kad mokytojai gali bendradarbiauti.   

 

 

8 pav. Moksleivių svarba mokyklos bendruomenės narių tarpe 

 

Teorijoje analizavome, kad bendruomenės nariai turi jaustis svarbūs. Anketose moksleiviams 

buvo uţduotas klausimas siekiant išsiaiškinti ar moksleiviai jaučiasi saugūs bendruomenės narių tarpe. 

Remiantis 8 pav. moksleivių atsakymai vienodai pasiskirstė tarp tų, kurie jaučiasi svarbūs ir tų, kurie 

nelabai. Tik 6% apklaustų moksleivių teigė, kad jaučiasi nesvarbūs.  

Galime teigti, kad neišryškėja aiški nuomonė ar moksleivis jaučiasi svarbiu bendruomenės narių 

tarpe ar ne. Gauti vienodi skaičiai parodo, kad tiek pat yra svarbiai besijaučiančių moksleivių bei 

abejojančių ar jie yra svarbūs mokyklos bendruomenės narių tarpe.  

Klausimai pateikti bendruomenės nariams apie bendrą gimnazijos nuomonę, moralinę pagalbą, 

teigiamą ryšį su mokytojais, mokiniais, sutarimą mokytojų tarpe, mokinių svarbą mokyklos 

48% 

6% 

48% 

Ar jaučiatės svarbiu mokyklos bendruomenės narių 

tarpe?  

Taip Ne Nelabai
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bendruomenėje padėjo patvirtinti H1 hipotezę. Kad bendruomeniškumo funkcionavimas turi įtakos 

bendruomenės nariams, kad jam funckionuonant uţtikrinimamas narių saugumo, svarbuvo jausmas, 

kuriama teigiama, pozityvi aplinka. Srendţiant iš gautų atsakymų, kad vyrauja teigiamas ryšys 

mokinių ir mokytojų tarpe, tačiau mokiniai nesijaučia uţtikrintai svarbiais. Galime spręsti, kad 

bendruomeniškumo funkcionavimui šie faktoriai kaip bendradarbiavimas, pripaţinimas tur įtakos jo 

funkcionavimui.  

 

H2 hipotezei išaiškinti anketose buvo pateikti 5 klausimai. Vienas iš jų apie technologijų įtaką 

bendruomeniškumo funkcionavimui.  

 

 

9 pav. Informacinių technologijų įtaka bendruomeniškumo funkcionionavimui moksleivių poţiūriu  

 

Moksleivių anketose buvo pateiktas klausimas padedantis išsiaiškinti apie bendruomeniškumo 

funkcionavimo trikdţius. Konkrečiai išskirtos informacinės technologijos, kurių įtaką aptarėme 

teorinėje dalyje. Beveik pusė apklaustųjų – 48 moksleiviai, teigė, kad informcinės technologijos neturi 

įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui, tai sudaro 63% apklaustųjų. 4 moksleiviai pareiškė, kad 

turi įtakos. Tarp likusių 24 moksleivių 16 paţymėjo, kad nelabai ir 8 neţino.  

Apibendrinant, galime teigti, kad remiantis moksleivių nuomone, informacinės technologijos 

neturi įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui, tai reiškia, kad jos neslopina šios vertybės gyvavimo 

mokykloje. 

 

5% 

63% 

21% 

11% 

Kaip manote, ar informacinės technologijos trukdo 

bendruomeniškumui funkcionuoti?  

Taip Ne Nelabai Neţinau
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10 pav. Mokytojų bendradarbiavimas su mokinių tėveliais  

 

Kaip ţinome, kad bendruomenės nariai siekdami bendruomeniškumo funkcionavimo turi vieni su 

kitais bendradarbiauti. Akivaizdu, kad mokiniai su mokytojais susiduria labai daţnai, kiekviena 

pamoka neatsiejama be bendradarbiavimo. Mokytojams ir tėveliams skirtose anketose buvo uţduotas 

klausimas kaip daţnai jie bendrauja vieni su kitais.  

Mokytojų atsakymuose vyrauja atsakymas „rečiau“. Šį atsakymą pasirinko 12 mokytojų, tai 

sudaro 41% apklaustų mokytojų. Vienodai po šešis mokytojus teigė, kad jie su tėveliais bendrauja 

kartą ar daugiau per savaitę ir du kartus per mėnesį. Tai remiantis 10 pav. sudaro po 21% apklaustųjų. 

Likę 5 mokytojai teigė, kad su tėveliais susisiekia kartą per mėnesį, apskaičiavus procentais šis šis 

skaičius sudaro 17% apklaustų mokytojų.  

 

 

11 pav. Tėvelių bendradarbiavimas su mokytojais 

21% 

21% 

17% 

41% 

Kaip daţnai bendraujate su mokinių tėveliais?  

Kartą ar daugiau per savaitę Du kartus per mėnesį

Kartą per mėnesį Rečiau

11% 6% 

24% 
59% 

Kaip daţnai bendraujate su mokytojais?  

Kartą ar daugiau per savaitę Du kartus per mėnesį

Kartą per mėnesį Rečiau
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Daugiau nei pusė tėvelių teigia, kad su mokytojais bendrauja retai, t.y. rečiau nei kartą per mėnesį. 

Atsakymo variantą pasirinkko 58 tėveliai, kuriuos sudaro 59% apklaustų tėvelių. 21 respondentas 

atsakė, kad su mokytojais bendradarbiauja kartą per mėnesį. Likę 17% pasirinko pirmus du atsakymo 

variantus. 5 respondentai pareiškė bendraujantys su mokytojais du kartus per mėnesį, tai sudaro 6%. 9 

tėveliai pasirinko pirmą atsakymą – kartą ar daugiau per savaitę, tai sudaro 11% apklaustų tėvelių.   

Galime teigti, kad mokytojų ir tėvelių nuomonės sutampa. Dominuoja tokio pat atsakymo 

pasirinkimas. Abi respondentų grupės labiau išskyrė, kad bendradarbiauja rečiau nei kartą per mėnesį. 

Tai įrodo, kad bendruomenės nariai nekomunikuoja daţnai. O bendradarbiavimas bendruomenės narių 

tarpe neatsiejamas nuo bendruomeniškumo funkcionavimo.  

 

 

12 pav. Tėvelių bendradarbiavimas tarpusavyje sprendţiant su mokykla susijusius reikalus  

 

Taip pat labai svarbu išanalizuoti kaip tėveliai bendradarbiauja su kitų mokinių tėveliais. Trečiasis 

tėveliams skirtos anketos klausimas atskleidţia ar tėveliai bendradarbiauja tarpusavyje sprendţiant su 

mokykla susijusius reikalus. 53 apklaustų tėvelių atsakė, kad bendradarbiauja, tai sudaro daugiau nei 

pusė apklaustųjų – 62%. Likę 33 respondentai tėigė, kad nebendradarbiauja, tai sudaro 38% 

apklaustųjų.  

Reikia pabrėţti, kad tėvelių anketose taip pat buvo uţduotas klausimas ar jie bendradarbiauja su 

savo atţalomis sprendţiant su mokykla susijusius reikalus. Šiuo klausimu siekiama išaiškinti ar 

mokyklos bendruomenei nariams priklausantys moksleiviai ir tėveliai bendradarbiauja trapusavyje. 

Visi apklausti tėveliai vieningai teigė, kad bendradarbiauja su savo vaikais sprendţiant su mokykla 

susijusius reiklaus.  

62% 

38% 

Ar bendraujate su kitų mokinių tėveliais sprendţiant 

su mokykla susijusius reikalus 

Taip Ne
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Galime teigti, kad tėveliai tarpusavyje bendradarbiauja sprendţiant su mokykla susijusius reikalus, 

nes šiam teiginiui pritarė daugiau nei pusė apklaustų tėvelių. Taip pat išaiškėjo, kad tėveliai 

bendradarbiauja, spęsdami su mokykla susijusius klausimus, ne tik tarpusavyje, bet kartu ir su savo 

vaikais. Tai vienas faktorių skatinančių bendruomeniškumui funkcionuoti.  

 

13 pav. Tėvelių prisidėjimas prie mokyklos sprendimų priėmimo 

 

Taip pat teorinėje dalyje įsitikinome, kad svarbu, jog tėveliai bendradarbiautų su mokykla 

tiesiogiai prisijungiant prie mokyklos sprendimų priėmimų. Šeštasis tėveliams skirtos anketos 

klausimas padeda išanalizuoti ar tėveliai prisideda prie mokyklos sprendimų priėmimo. 78 tėveliai 

atsakė, jog prisideda prie mokyklos sprendimų priėmimo, tai sudaro 91% apklaustų tėvelių (ţr. 13 

pav.). Likę 8 teigia neprisidedantys.  

Taigi, galime daryti išvadą, kad tėveliai prisideda prie mokyklos sprendimų priėmimo. Tai 

akivaizdu, nes dauguma atsakė teigiamai, o tik maţa dalis vos 9% tėvelių pasirinko atsakymą ne.  

Vadinasi, H2 patvirtinama, nes bendruomenės nariai – tėveliai, tarpusavyje bendradarbiauja, jų 

teigimu, jie prisideda prie mokyklos sprendimų priėmimo, juolab, tėveliai komunikuoja su savo 

vaikais mokyklos klausimais. Galime įţvelgti, kad tiek tėveliai, tiek mokytojai bendradarbiauja 

tarpusavyje rečiau nei du kartus per mėnesį. Galime patvirtinti iškeltą H2 hipotezę, kad 

bendradarbiavimui vykstant komunikuojama tarpusavyje ir sprendţiamos problemos. 

 

H3 hipotezei išaiškinti pateikti kiti 5 klausimai visiems bendruomenės nariams: mokiniams, 

mokytojams ir tėveliams. Klausimai susiję su renginių, projektų organizavimu, jų informavimu bei 

bendruomenės narių dalyvavimu juose. Bandoma išanalizuoti ar H3 hipotezė, kuri teigia, kad 

91% 

9% 

Ar prisidedate prie mokyklos sprendimų priėmimo? 

Taip Ne
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bendruomeniškumas mokykloje funkcionuoja silpnai, nes labai retai yra organizuojami renginiai ir 

nėra bendros veiklos bendruomenės nariams, yra patvirtinta ar paneigiama.  

 

 

14 pav. Renginių organizavimas mokyklos bendruomenėje mokinių poţiūriu  

 

Moksleiviams skirtame klausimyne šeštuoju klausimu bandoma ištirti renginių organizavimo 

daţnumą mokyklos bendruomenėje.  Moksleivių atsakymai pasiskirstė taip: daugiausiai moksleiviai 

teigė, kad renginiai organziuojami kartą per mėnesį, tai teigusių buvo 35 moksleiviai t.y. 46%. 27 

moksleiviai pasirinko atsakymą nurodantį, kad regniniai mokyklos bendruomenėje organizuojami du 

kartus per mėnesį, apskaičiavus tai sudaro 35% apklaustų moksleivių. Maţiausiai buvo pasirinkti tokie 

atsakymai: rečiau (11%), pasirinko 8 moksleiviai ir likę 6 moksleiviai (8%) – kartą per ar daugiau per 

savaitę.  

Apibendrinant, galime teigti, kad mokinių nuomone mokyklos bendruomenėje renginiai 

organizuojami kartą per mėnesį. Organizuojamų renginių daţnumas lemia bendradarbiavimą tarp 

bendruomenės narių bei kuria teigiamą mokyklos atmosferą.  

8% 

35% 

46% 

11% 

Kaip daţnai organizuojami renginiai mokyklos 

bendruomenėje?  

Kartą ar daugiau per savaitę Du kartus per mėnesį

Kartą per mėnesį Rečiau



41 
 

 

15 pav. Projektų, įtraukiančių mokyklos bendruomenę, organizavimas mokytojų poţiūriu  

 

Projektai kaip ir renginiai yra labai svarbūs siekiant bendruomeniškumo funkcionavimo. 

Mokytojams buvo pateiktas klausimas ar mokykloje organizuojami projektai, įtraukiantys mokyklos 

bendruomenę. 27 mokytojai atsakė, jog taip, tai sudaro 93% apklaustųjų, ir tik 2 pasirinko, kad  

neorganizuojami, tai sudaro vos 7% apklaustų mokytojų.  

Galime teigti, kad Vaiţganto gimnazijoje yra galimybė įsitraukti kiekvienam bendruomenės nariui 

į organizuojamus projektus, nes jie įtraukia ne tik mokytojus, mokinius, bet ir jų tėvelius.  

 

Išaanalizavus, kad Vaiţganto gimnazijoje renginiai ir projektai yra organizuojami, kyla klausimas 

ar tėveliai juose dalyvauja. Penktas klausimas tėveliams skirtose anketose būtent tai ir padeda ištirti 

(ţr. 16 pav.). Net 65 tėveliai teigia dalyvaujantys mokyklos organizuojamuose renginiuose, tai sudaro 

76% apklautųjų. Teigiantys, jog nedalyvauja mokyklos renginiuose sudaro 24%, t.y. 21 tėvelį.  

 

16 pav. Tėvelių dalyvavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose  

93% 

7% 

Ar mokykloje organizuojami projektai, įtraukiantys 

mokyklos bendruomenę?  

Taip Ne Neţinau

76% 

24% 

Ar dalyvaujate mokyklos organizuojamuose 

renginiuose? 

Taip Ne
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Galime teigti, kad tėveliai daugiau dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose nei 

nedalyvauja. Nes daugiau atsakiusių, jog dalyvauja mokyklos renginiuose. Tai parodo, kad Vaiţganto 

gimnazijoje besimokančių moksleivių tėveliai yra neabejingi mokyklos renginiams.  

 

 

17 pav. Mokyklos informavimas apie vietos bendruomenės organizacijų veiklas, mokinių poţiūris. 

 

Teorijoje aptarėme, kad mokykla turi informuoti apie vietos bendruomenės organizacijų veiklas. 

Moksleivių anketose 7 klausimu bandoma išanalizuoti ar Radviliškio Vaiţganto mokykla informuoja 

apie tai savo moksleivius. Teigiamai atsakė net 65 mokiniai, kuriuos sudaro 86% apklaustų 

moksleivių. Vos vienas moksleivis teigė, kad mokykla neinformuoja, 4 – nelabai ir 6 moksleiviai 

pasisakė neţinantys.  

Apibendrinant, galime spręsti, kad Vaiţganto gimnazija informuoja moksleivius apie vykstančas 

vietos bendruomenės organizacijų veiklas, nes net 86% atsakiusių moksleivių pasirinko teigiamą 

atsakymą. Tai padeda moksleiviams tobulėti, keistis informacija su kitais ir bendradarbiauti.  

 

Visiems bendruomenės nariams anketose buvo pateiktas klausimas leidţiantis išreikšti jų asmeninę 

nuomonę, kas galėtų sustiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje. 

Moksleiviai labai aktyviai atsakė į šį klausimą pateikdami savo nuomonę. Daugiausiai moksleivių 

anketos klausime dominavo siūlymas organizuoti įvairesnio pobūdţio renginius, projektus, 

pritraukiančias popamokines veiklas, atsikartojo pasiūlymas organizuoti diskusijas. Vienas iš siūlymų 

buvo „daugiau renginių, kur reikia bendrai veikti, dalyvavimas projektuose“, „bendros akcijos, 

renginiai“, „daryti daugiau renginių, kur galėtų susirinkti visa gimnazija“, „renginiai, padedantys 

susipaţinti“, „bendros išvykos“, „daugiau visuomeniškos veiklos, skatinimo dalyvauti konkursuose ir 

86% 
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projektų veikloje“, „aktyvesnė veikla“, „jaunimui aktualios ir linksmos paskaitos“. Taip pat atsakyme 

buvo pasiūlyta, kad stiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje gali ir „įvairūs renginiai, 

įtraukiantys visus gimnazijos mokytojus, mokinius ir skatinantys dirbti kartu“, „renginiai, kurių metu 

reikia dirbti komandoje“, „tie, kurie jau kaţką organizuoja galėtų priimti į savo būrį naujų ţmonių, 

kviesti naujus veidus, kad susipaţintų“, „sumaišytų klasių grupinis darbas“. Tokie atsakymai 

atskleidţia moksleivių norą bendradarbiauti. Moksleiviai išskiria ir tam tikro pobūdţio renginius, 

padedančius stiprinti benduromeniškumo funkcionavimą, tai „sportinės varţybos“, „daugiau sporto 

renginių“, „varţybų įvairovė“. Keletas iš savo nuomonę pateikusių, teigia, kad „gimnastikos salės“ 

atsiradimas turėtų įtakos, galėtų stiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą.  

Moksleivių nuomone taip pat įtakos turi ir „renginiai, kuriuose dalyvautų tiek ketvirtokai, tiek 

pirmokai, kad renginiuose būtų maišomos klasės“, „renginiai, kur visi gimnazistai gali dalyvauti vienu 

metu“. Tai skatintų bendradarbiavimą, kuris ypatingai svarbus bendruomeniškumo funkcionavimo 

gerinimui. Moksleivių nuomone, „geras bendravimas“, „bendravimas vienas su kitu“, 

„bendradarbiavimas“, „pastangos labiau bendrauti“, „didesnis bendravimas su kitais mokyklos 

mokiniais ir mokytojais“, „komandiškas darbas“, „bendradarbiavimas vieniems su kitais“, „uţduotys 

grupėse“, „dalyvavimas bendroje gimnazijos veikloje, bendravimas“ gali padėti sustiprinti 

bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje. 

Pabrėţiami ne tik renginiai, bet moksleiviai taip pat paţymi ir patį jų norą dalyvauti įvairesnėse 

veiklose, tai parodo, kad moksleivis mano, jaučiasi atsakingas, kad jis pats gali prisidėti prie 

bendruomeniškumo stiprinimo mokykloje („bendras visų mokinių indėlis į renginius, akcijas ir 

visuomeninę veiklą“, „mokinių noras prisidėti prie mokyklos gyvenimo“, „mes patys“, „mokiniai turi 

norėti ir stengtis“). Moksleivių nuomone bendruomeniškumą gali stiprinti „mokiniai, mokytojai“, jie 

„patys su mokytojų pagalba“, „kievienas mokinys padedami mokytojų“, „įgyvendinti geras idėjas 

mokinių labui“). Galime suprasti, remiantis moksleivių nuomone, kad mokiniai ir mokytojai turi siekti 

bendruomeniškumo funkcionavimo mokykloje. Pastebime ir tai, kad moksleiviai išskiria tik mokytojus 

ir save pačius, atsakymų tarpe nėra išsakyta, kad ir kiti bendruomenės nariai, darbo temos atveju –  

tėveliai, turėtų prisidėti prie bendruomeniškumo funkcionavimo gerinimo mokykoje. Nors vienoje iš 

anketų pateikiama, kad ne tik mokytojai gali turėti įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui, bet ir 

psichologai. Taip pat buvo pateiktos dvi moksleivių nuomonės teigiančios, kad reikia pakeisti „kai 

kuriuos mokytojus“. Tai parodo nepasitikėjimą ar nepasitenkinimą tam tikrais pedagogais. Galime 

spręsti, kad tarp jų nėra teigiamo ryšio, nesutariama. Tokia nuomonė leidţia teigti, kad nėra tarpusavio 

bendradarbiavimo, kuris svarbus bendruomeniškumo funkcionavimui. Tačiau tai pareiškė vos du 

moksleiviai, kai likusieji 74 yra kitokios nuomonės. 
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Moksleiviai savo anketose išskyrė ţmogiškas savybes, kurios gali sustiprinti bendruomeniškumo 

funkcionavimą mokykloje. „Tolerancija vieni kitiems, leidimas kiekvienam norinčiam labiau 

pasireikšti, išklausymas“, „supratingumas, vienybė“, „būti visiems maloniais ir padėti vienas kitam, 

kai yra sunku“, „bendras ţmonių suvokimas ir pagarba“, „mokinių draugiškumas, pagalba“, „mokytojų 

gerumas, supratingumas“, „pasitikėjimas <...> santykiai su bendruomenės nariais“, „didesnis pozityvas 

ir verţlumas“, „poţiūrio keitimas (nebesilaikyti tų senų/senamadiškų poţiūrių)“.  

Taip pat moksleivių nuomone, įtakos turėtų ir pastangos keisti tuos moksleivius, kurie griauna 

mokyklos ramybę, moksleivių lygybės puoselėjimas, jų neskirstymas.  

Ţinoma, keletas moksleivių teigė, kad nereikia nieko keisti ar gerinti. Pasak moksleivio 

„mokykloje viskas yra labai gerai“. Tokių nuomonių buvo vos dvi iš visų 76 atsakiusių moksleivių.  

 

Tėvelių nuomonė dėl bendruomeniškumo stiprinimo mokykloje panaši su mokinių. Jie taip pat 

teigia, kad reikia organizuoti daugiau įvairių renginių, susirinkimų, konferencijų. Taip pat „išvykos, 

ekskursijos“, „bendri reikalai“, „specializuotų vakarų praleidimas“, „daugiau renginių, kurie yra susiję 

su mokyklos gyvenimu“ gali turėti įtakos Radviliškio Vaiţganti gimnazijos bendruomeniškumo 

funkcionavimui stiprinti.   

Tėveliai taip pat patvirtina, kad bendradarbiavimas gali turėti įtakos. Jie teigia, kad reikia 

organizuoti ekskursijas kartu su vaikais, bendradarbiauti tiek su jais, tiek su mokytojais („bendravimas 

su mokytojais ir mokiniais“, „bendrai mokinių, tėvų ir mokytojų sprendţiami klausimai, 

neabejingumas“, „tėvų aktyvumas, <...>, be abejonės, mokinių ir mokytojų santykiai yra be galo 

svarbūs“, „bendras darbas“).  

Tėvelių nuomone, jų tarpusavio bendradarbiavimas taip pat gali turėti įtakos („daţnesni renginiai 

kur būtų kviečiami ir tėvai“, „tėvų susirinkimai“). Taip pat „tėvų įjungimas į mokykloje sprendţiamus 

dalykus, nes jie tiesiogiai liečia vaikus ir šeimas“, „tėvų aktyvumas“, „administracijos didesnis 

bendravimas su tėveliais (bet ne popierinis), su gimnazistais – lankstesni problemų sprendimai 

(mokslo reikalai, profesijos pasirinkimo aktualijos, maitinimo problemos ir t.t.)“. 

Taip pat tėveliai išskiria mokyklos administracijos įtaką bendruomeniškumo stiprinimui, 

„mokyklos valdţios politika“, jos iniciatyvumas.  

Išsakyti ir keletas tokių kraštutinių atsakymų, kurie nurodo, kad niekas negali padėti 

bendruomeniškumo funkcionavimui Vaiţganto gimnazijoje, nors teigiama ir priešingai, kad 

bendruomeniškumo gimnazijoje uţtenka.  

Moksleivių tėveliai išskiria, kad pagarba, „nuomonės gerbimas“, „ţmonių lankstumas, 

prisitaikymas“ gali turėti įtakos.  
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Vienas iš atsakymų teigia, kad mokykloje reiktų kreiptį ypatingą dėmesį į patyčias „kelti į viešumą, 

kreiptis į tėvus, veikti ir mokytojams, taikyti drausmines priemones skriaudikams“. Tai parodo, kad 

norima spręsti problemas kartu, bendradarbiauti kuriant kokybiškesnę mokyklos aplinką visiems, 

stiprinant bendruomeniškumo funkcionavimą.  

 

Mokytojai taip pat pasidalino savo nuomone apie tai, kas gali stiprinti bendruomeniškumo 

funkcionavimą mokykloje. Pagrinde siūlomi bendrų, „įvairių, visapusiškų“ renginių, veiklos 

organizavimas, projektinė veikla, „integruotų programų rengimas“, „daugiau bendrų renginių kartu su 

mokiniais“, renginiai skirti visiems bendruomenės nariams: mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams, 

„renginiai, kurie duotų naudos kiekvienam kolektyvo nariui“, „įvairūs neformalūs uţsiėmimai“, 

„išvykos, ekskursijos, seminarai“.   

Taip pat mokytojai išskiria mokyklos vadybos įtaką. Mokytojai atsakyme pateikė ne tik 

pasiūlymus, kas galėtų stiprinti bendruomeniškumo funckionavimą, bet išskiria ir bendruomeniškumo 

slopinimo faktorius. Įvadinama mokyklos administracijos vadybos stoka („netinkama mokyklos 

administracijos vadyba“), skatinimas atlygiu („mokytojai šiuo laikmečiu viską turi organizuoti uţ 

idėjas, o tai nelabai skatina“).  

Galime išskirti dar vieną grupę atsakymų, kuriuose pabrėţiamos ţmogiškos savybės tai 

„geranoriškumas, tolerancija“, „tarpusavio supratimas“, „atjauta, pagalba“, „geranoriška pagalba 

vienas kitam“, „pagarba“, „pasitikėjimas“, būtent šios savybės mokytojų nuomone gali padėti 

sustiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje.  

Išskiriamas ir bendradarbiavimas: „bendras darbas organizuojant renginius, tartis su mokytojais ir 

bendruomenės nariais, o ne įsakyti tai daryti“, „nuoširdūs mokytojų tarpusavio santykiai“, „glaudūs 

ryšiai, bendravimas“, „glaudūs ryšiai su tėvais, mokiniais, mokytojais“. Mokytojai pabrėţia ir aplinkos 

įtaką bendruomeniškumo funkcionavimui sustiprinti, kad aplinka turi būti maloni bendruomenės 

nariams („mikroklimatas, geri santykiai“, „teigiamas, pozityvus poţiūris į kitus narius ir jų nuomonę“, 

„noras padėti kitiems, noras išreikšti save“, „geras spichologinis klimatas (kiekvienas mokinys, 

kiekvienas mokytojas ar darbuotojas turi jausti, koks jis svarbus gimnazijai“, „ţodis „lygybė“ turi būti 

tikras, o ne tik parašytas“). Mokytojai pateikia ir saugumo jausmo svarbą, būtent, kad saugumo 

jausmas dėl darbo, „uţtikrintas darbo krūvis“ gali turėti įtakos bendruomeniškumo funkcionavimui 

mokykloje.  

Teorijoje buvo teigiama, kad mokytojai turėtų ypatingą dėmesį kreipti į bendruomeniškumo 

funkcionavimą. Vaiţganto gimazijos mokytojams anketose buvo pateiktas klausimas, padedantis 

suprasti kaip jie prisideda prie bendruomeniškumo funkcionavimo mokykloje. Atsakė, kad dalyvauja 

ar/ir organizuoja renginius, projektus, šventes ar išvykas, veda mokymus, stengiasi bendradarbiauti 
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(„bendraujant su tėvais“), „įtraukti savo mokinius į kuo įvairesnę veiklą (projektai, konkursai ir pan.)“, 

prisideda rašant straipnius į viešą spaudą, dalyvaujant „kitų organizuojamuose projektuose 

renginiuose“, grupės metodinėse veiklose. 

 

2 lentelė. Bendruomeniškumo funkcionavimo stiprinimas pagal mokyklos bendruomenės narius   

  
Mokiniai Mokytojai Tėveliai 

Organizavimas 

Įvairių renginių, akcijų, 

projektų, išvykų 

organizavimas 

Įvairūs visapusiški 

renginiai, neformalūs 

uţsiėmimai, konferencijos 

Susirinkimų, išvykų, 

specializuotų vakarų 

organizavimas 

Bendradarbiavimas 

Renginiai skirti mokiniams 

ir mokytojams bendrai, 

tarpklasiniai uţsiėmimai, 

bendravimas su kitais 

mokyklos mokiniais 

Daugiau renginių skirtų 

mokyklos bendruomenės 

nariams: mokiniams, 

mokytojams ir tėveliams 

Bendradarbiavimas su 

mokytojais ir mokiniais 

sprendţiant klausimus, 

tėvelių neabejingumas, jų 

komunikacija 

Žmogiškosios 

savybės 

Tolerancija, supratingumas, 

vienybė, pagalba, verţlumas 

ir didesnis pozityvas 

Tolerancija, 

geranoriškumas, atjauta, 

pagalba, pasitikėjimas 

Pagaba, nuomonės 

gerbimas, lankstumas 

Iniciatyva 

Mokinių indėlis į mokyklos 

gyvenimą, noras, pastangos, 

iniciatyvumas renginių 

atţvilgiu 

Mokyklos valdţios 

politikos tobulinimas 

Mokyklos valdţios 

politika, jos įtaka 

 

Taigi, ištyrėme bendruomenės nuomonę bendruomeniškumo funkcionavimo stiprinimo klausimu. 

Buvo pateikti mokytojų, mokinių bei jų tėvelių siūlymai nurodantys, kas galėtų keisti esamą 

bendruomeniškumo funkcionavimo situaciją. Moksleiviai akcentavo įvairensio pobudţio renginių  

organizavimą, bendradarbiavimą tarp kitų gimnazistų bei mokytojų. Išskyrė ir savo iniciatyvumą 

siekiant bendruomeniškumo funkcionavimo. Tėvelių nuomone bendruomeniškumo funkcionavimą 

sustiprinti Vaiţganto gimnazijoje gali bendri renginiai, susirinkimai, konferencijos. Teigia, kad 

bendradarbiavimas tiek su mokiniais, mokytojais, tiek su kitų moksleivių tėveliais yra svarbus. 

Remiantis mokytojų nuomone taip pat reikia daugiau įvairesnių renginių, įtraukiančių ne tik mokinius 

ir mokytojus bet ir jų tėvelius. Pabrėţiamas visų bendruomenės narių bendradarbiavimas. Mokytojai 

išskiria ir ţmogiškasias savybes: toleranciją, pagarbą, pagalbą ir t.t. Teigia, kad Vaiţganto gimnazijos 

tinkama administracijos veikla turi įtakos bendruomeniškumui mokykloje funkcionuoti. Pedagogai, 

dirbantys gimnazijoje, teigia, kad prisijugia prie bendruomeniškumo funkcionavimo stiprinimo 
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dalyvaudami ir organizuodami renginius, kviečiant aktyvai dalyvauti moksleivius ar net jų tėvelius, 

bendradarbiaujant tiek su jais, tiek su kolegomis.  

Galime daryti išvadą ir teigti, kad H3 hipotezė yra paneigta, remiantis uţdarais klausimais. 

Bendruomenėje renginiai yra organizuojami apytiksliai kartą per mėnesį, vyksta projektai, įtraukiantys 

mokyklos narius, informuojama apie kitus renginius rajone, bendruomenės nariai prisideda prie 

mokyklos renginių savo dalyvavimu, organizavimu. Remiantis atviruose klausimuose pateikta 

nuomone, galime patvirtinti H3 hipotezę. Kadangi akcentuojami įvairesnio pobūdţio renginiai, jų 

daţnumas, įtraukimas visų bendruomenės narių, tai parodo, kad bendruomenės nariams, nors ir 

atsakius, kad organizuojami renginiai, remiantis atvirais klausimais galime spręsti, kad jų nepakanka. 

Apibendrinant H3 hipotezė yra patvirtinama, kad bendruomeniškumas mokykloje funkcionuoja silpnai, 

nes labai retai yra organizuojami renginiai ir nėra bendros veiklos bendruomenės nariams.  

Taigi, hipotėzių dėka, ištyrėme bendruomeniškumo funkcionavimą Radviliškio Vaiţganto 

gimnazijos bendruomenėje. Patvirtinome, kad bendruomeniškumo funkcionavimas turi įtakos 

mokyklos bendruomenės nariams, kadangi tada bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, svarbūs, 

mokykloje jaučiama teigiama atmosfera. Išanalizavome, kad H2 hipotezė yra teisinga, kad mokyklos 

bendruomenės nariai nebendradarbiauja tarpusavyje ir todėl nevyksta komunikacija, nesprendţiamos 

problemos kartu. Taip pat patvirtinome, kad bendruomeniškumas mokykloje funkcionuoja silpnai, nes 

labai retai yra organizuojami renginiai ir nėra bendros veiklos bendruomenės nariams. 

Galime daryti išvadą, kad darbe išanalizavome bendruomenės sąvoką, kurioje, nors mokslininkų 

pateikiama skirtingai, tačiau išryškėja bendri bruoţai: geografinė padėtis, vienodi interesai). 

Bendruomenė tai vieta, kurioje gali funkcionuoti bendruomeniškumas. Išaiškinome, kad jis gali būti 

tiek naudingas, tiek funkcionuoti ţalingose grupuotėse. Darbe išryškėja bendruomeniškumo faktoriai 

tokie kaip bendravimas bendruomenės narių tarpe, renginių, išvykų organizavimas visiems 

bendruomenės nariams, bendras tikslas, asmens saugumas bendruomenėje, tarpusavio parama. 

Išskyrėme, kad mokyklos bendruomenę sudaro mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Kiekvieno iš jų 

pastanga yra reikalinga siekiant bendruomeniškumo funckionavimo. Nustatėme, kad mokyklos ir 

vietos bendruomenės bendradarbiavimo svarbą, kad bendradarbiavimas yra naudingas tiek mokyklos 

bendruomenei, tiek kitoms. Išanalizavome savivaldybės įtaką mokyklos atţvilgiu. Savivaldybė turi 

daug įtakos mokyklos bendruomenei dėl atsakomybės įstatymų vykdymo. Savivaldybės numatyti 

įstatymai gali būti nepalankūs mokyklos bendruomenei ir trukdyti bendruomeniškumo puoselėjimui 

joje. Tyrimu pavyko išsiaiškinti ar bendruomeniškumas funkcionuoja Radviliškio Vaiţganto 

gimnazijoje. H1 hipotezė patvirtina, kad bendruomeniškumui turi įtakos bendruomenės narių jaučiamas 

saugumas, svarbumas bei teigiama aplinka. Nustatėme, kad bendruomenės nariams 

nebendradarbiaujant nevyksta sprendimų priėmimas, nekomunikuojama tarpusavyje. Išaiškinome, kad 
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renginių organizavimas, kuris daugumos Vaiţganto gimnazijos mokinių nuomone, vyksta kartą per 

mėnesį neuţtikrina bendruomeniškumo funkcionavimo ir lemia jo silpnumą bei nesudaro galimybės 

bendruomenės nariams susiburti kartu.  
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IŠVADOS 

 

1. Nėra vienos vieningos bendruomenės sampratos, nes mokslininkai pateikia skirtingus 

bendruomenės paaiškinimus. Bet išskiriami bendri sąvokai būdingi bruoţai: geografinė padėtis, 

vienodų vertybių, interesų puoselėjimas, gynimas. Taigi bendruomenė tai ţmonių grupė 

jungiama tos pačios geografinės padėties arba bendrų interesų. 

 

2. Kiekviena bendruomenė bendruomeniškumą apibrėţia skirtingai, nes bendruomenės nariai 

įvairiai suvokia jį ir paaiškina. Bendruomeniškumas tai bendruomenėje puoselėjamas jausmas, 

kuris skatina draugiškus santykius, tarpusavio supratimą, svarbą tarp bendruomenės narių. 

 

3. Bendruomeniškumą lemią draugiški ryšiai, narių įsipareigojimas bendruomenei ir 

pripaţinimas, kad nariai yra vienas kitam svarbūs, nes narys turi jausti teigiamą atmosferą 

bendruomenėje ir ţinoti, kas jis rūpi kitiems nariams. 

 

4. Bendruomeniškumas gali būti ne tik teigiamas, bet ir turėti neigiamų bruoţų: nusikalstamų 

grupuočių narių bendrystės stiprinimas.  

 

5. Bendruomeniškumas mokykloje yra naudingas, nes gali padėti įveikti iškilusias problemas, 

skatinti siekti geresnių mokslo, socialinių rezultatų, tobulinti mokytojus, mokinius ir jų 

tėvelius. 

 

6. Mokyklos bendruomenė turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, nes bendradarbiavimas tarp visų 

bendruomenės narių: moksleivių, mokytojų ir tėvelių, padėtų bendruomeniškumui 

funkcionuoti. Mokyklos nariai turėtų nuspręsti kaip prisidėti prie savo bendruomenės, nes 

kiekvieno nario vaidmuo yra būtinas kuriant bendruomeniškumą. 

7. Savivaldybė rūpindamasi mokyklos veikla, valdymu prisiima atsakomybę uţ sprendimų 

priėmimą ir jų vykdymą. Sprendimų planavimas ir įgyvendinimas turi įtakos 

bendruomeniškumo funkcionavimui mokykloje, nes tai tiesiogiai liečia mokyklos 

bendruomenės narius, skatina savivaldybės ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.  
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8. Tyrimo rezultatai parodė, jog labai svarbus kiekvieno bendruomenės nario indėlis. Tiek 

mokytojų, mokinių ar tėvelių iniciatyva: organizuojant renginius, susirinkimus, išvykas 

bendruomenės nariams, yra svarbi bendruomeniškumo funkcionavimo stiprinimui.  
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REKOMENDACIJOS 

 

1. Mokiniams rekomenduotina rodyti savo norą dalyvauti įvairaus pobūdţio uţsiėmimuose,  

išreikšti iniciatyvą renginių organizavime, ugdyti norą bendrauti su kitais bendruomenės nariais 

pamokų, renginių metu. Bendradarbiauti su kitomis klasėmis organizuojant renginius, dirbant 

grupėmis. Teikti pasiūlymus auklėtojams bendradarbiauti ir jungti klases bendrai veiklai. 

Stengtis būti iniciatyviems, nebijoti prisiimti atsakomybės ir per tai puoselėti 

bendruomeniškumą mokykloje, nes tai skatintų kitus mokyklos bendruomenės narius prisidėti, 

veikti kartu. 

 

2. Mokytojai tur siekti tarpusavio bendradarbiavimo organizuojant, dalyvaujant renginiuose, nes 

teigiamas ryšys mokytojų tarpe gali būti pavyzdys kitiems bendruomenės nariams.  

 

3. Mokytojai turi būti pavyzdţiais kitiems bendruomenės nariams savo aktyvumu, dalyvavimu 

mokyklos ir vietos bendruomenės organizacijų renginiuose. Dalyvauti ne tik patys, bet agituoti 

pokalbių, renginių metu moksleivius būti aktyvesniais, dalyvauti įvairiose veiklose. Tai 

sudarytų sąlygas bendradarbiavimui tarp moksleivių bei mokytojų ir stiptintų 

bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje.  

 

4. Siekdami kuo daugiau bendradarbiauti ir paţinti vieni kitus, mokytojai turėtų skatinti 

komandinį mokinių darbą pamokų metu, inicijuoti mišrius (vaikų ir tėvelių) susirinkimus, 

renginius, nes tai padėtų geriau paţinti kitus bendruomenės narius.  

 

5. Tėveliai turėtų būti iniciatyvesni įsitraukiant ir dalyvaujant mokyklos veikloje, nebūti 

abejingiems ir daugiau dėmesio skirti jos reikalams. Pačių iniciatyvą reguliariai bendrauti su 

mokytojais, nes tai turėtų įtakos jų vaikų formavimui, tobulėjimui bei bendruomenės 

paţinimui.  

 

6. Mokyklos administracija, kaip aukščiausioji mokymosi įstaigos grandis, turėtų inicijuoti 

įvairaus pobūdţio renginius bendruomenės nariams, skatinti mokytojus premijomis organizuoti 

projektus ar kitokias veiklas, kviečiančias prisijungti visą mokyklos bendruomenę, nes tai 

sudarytų sąlygas mokyklos bendruomenės nariui paţinti vienas kitą, komunikuoti.  
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Abromaitytė A. (2013) Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas mokykloje / Viešojo 

administravimo bakalauro darbas.  Vadovas doc. dr. S. Nefas. – Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas, 2013. – p.PUSLAPIAI 

 

ANOTACIJA 

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojama bendruomeniškumo faktorių ir jų funkcionavimo  

mokykloje tema. Teorinėje dalyje nagrinėjama bendruomenės samprata ir bendruomeniškumas, jį 

lemiantys faktoriai. Aptariama mokyklos bendruomenė, jos narių vaidmuo bei mokyklos 

bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, savivaldybe. Praktinėje dalyje tiriami 

bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas Radviliškio Vaiţganto gimanzijoje, ištiriamas 

gimnazijos bendruomenės narių poţiūris.  

Pagrindiniai ţodţiai: bendruomenė, bendruomeniškumo faktoriai, funkcionavimas, mokyklos 

bendruomenė. 

 

ANOTATION 
 

Bachelor thesis analyzes the subject of sense of community factors and their functions at school. 

The theoretical part deals with the concepts of community and the sense of community, also, 

determinant factors. It is discussed about school community, its members and the role of school‘s co-

operation with other organizations and local government. In the practical part, there is an investigation 

of sense of community factors and their functioning at Radviliškis Vaiţgantas gymnasium made, as 

well as, evaluation of gymnasium community members’ approach to consolidation of sense of 

community accomplished. 

Key words: community, sense of community factors, functioning, the school community.  
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Abromaitytė A. (2013) Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas mokykloje / Viešojo 

administravimo bakalauro darbas.  Vadovas doc. dr. S. Nefas. – Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas, 2013. – p.PUSLAPIAI 

 

SANTRAUKA 

 

Bendruomeniškumas kaip vertybė rekalauja daug pastantų, kad ji funkcionuotų. Mokykla – tai 

bendruomenė, kurioje bendruomeniškumas turėtų būti puoselėjamas, tačiau susiduriama ir su silpnu 

bendruomeniškumo funkcionavimu mokykloje. Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas 

mokykloje – baigiamasis bakalauro darbas, kuriame analizuojami bendruomeniškumo faktoriai, jų 

funkcionavimas mokykloje, mokyklos bendruomenės narių vaidmuo ir bendradarbiavimas su vietos 

bendruomenės organizacijomis.  

Atsiţvelgiant į darbe keliamus uţdavinius ir tikslą atskleidţiama bendruomeniškumo samprata, 

analizuojama bendruomeniškumo mokykloje nauda, mokyklos bendruomenės narių vaidmuo kuriant 

bendruomeniškumą, atskleidţiama savivaldybės įtaka puoselėjant bendruomeniškumo funckionavimą 

mokykloje.  

Empiriniu tyrimu siekiama ištirti bendruomeniškumo faktorius ir jų funkcionavimą konkrečioje 

švietimo įstaigoje – Radviliškio Vaiţganto gimnazijoje, išanalizuoti mokyklos bendruomenės narių 

poţiūrį šiuo klausimu. Atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 76 mokiniai, 29 mokytojai ir 86 

tėveliai. Tyriamieji atsakė į klausimus susijusius su bendruomeniškumo funkcionavimo problema. 

Taip pat buvo suteikta galimybė visiems respondentams išreikšti savo nuomonę atviro pobūdţio 

klausime, kaip jų nuomone, galima sustiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje. 

Rezultatai parodė, jog labai svarbus kiekvieno bendruomenės nario indėlis. Tiek mokytojų, mokinių ar 

tėvelių iniciatyva yra svarbi bendruomeniškumo funkcionavimo stiprinimui. Ypatingą dėmesį 

respondentai išreiškė bendrų veiklų, renginių, išvykų organizavimui, galimybei bendradarbiauti 

bendruomenės nariams tarpusavyje. Galime daryti išvadą, kad Radviliškio gimnazija, nors 

bendruomenės narių nuomone, vertinama teigiamai, tačiau pasigendama bendruomeniškumo 

stiprinimo, jo puoselėjimo.  

Pagrindiniai ţodţiai: bendruomenė, bendruomeniškumo faktoriai, funkcionavimas, mokyklos 

bendruomenė. 
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SUMMARY 

 

Abromaitytė A. (2013) Sense of community factors and their functioning at the school / Public 

administration bachelor thesis. Supervisor assoc. doc. dr. S. Nefas. – Vilnius: Faculty of Politics and 

Management, Institute of Public Administration, Mykolas Romeris universitety, 2013. – 

p.PUSLAPIAI 
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1 priedas 

ANKETA 

„Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas mokykloje“ 

 

Mieli Vaižganto gimnazijos moksleiviai! Esu Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo 

instituto, IV kurso studentė Aistė Abromaitytė. Mano tikslas ištirti bendruomeniškumo funkcionavimą 

ir jį lemiančius faktorius Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Man svarbu sužinoti apie 

bendruomeniškumo funkcionavimo įtaką mokyklos bendruomenės nariams (mokiniams, mokytojams, 

tėveliams). 

 

Anketa yra anoniminė, konfidenciali, todėl nurodyti savo vardo, pavardės nereikia.  

 

Pažymėkite vieną iš pateiktų atsakymų. Iš anksto ačiū už atvirumą ir skirtą laiką! 

 

1. Kaip jūs bendrai vertinate Vaiţganto gimnaziją?  

a) Teigiamai 

b) Neigiamai 

c) Vidutiniškai  

d) Neţinau 

 

2. Jei jums reiktų moralinės pagalbos (pvz.: apsisprenţiant kur studijuoti, susipykus, ištikus bėdai 

šeimoje ir pan.) ar būtų mokykloje asmuo, į kurį kreiptumėtės? 

a) Taip  

b) Ne  

c) Nelabai 

d) Neţinau  

 

3. Ar jaučiate teigiamą ryšį su mokytojais?  

a) Taip  

b) Ne  

c) Nelabai 

 

4. Ar jaučiatės svarbiu mokyklos bendruomenės narių tarpe?  

a) Taip  

b) Ne  

c) Nelabai 

 

5. Kaip manote, ar informacinės technologijos trukdo bendruomeniškumui funkcionuoti?   

a) Taip 

b) Ne  

c) Nelabai  

d) Neţinau  

 

6. Kaip daţnai organizuojami renginiai mokyklos bendruomenėje?  

a) Kartą ar daugiau per savaitę 

b) Du kartus per mėnesį 
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c) Kartą per mėnesį  

d) Rečiau   

 

7. Ar mokykla informuoja apie vietos bendruomenės organizacijų veiklas? 

a) Taip  

b) Ne  

c) Nelabai 

d) Neţinau  

 

8. Jūsų nuomone, kas gali sustiprinti bendruomeniškumą mokykloje? (Parašykite) 

 

 

 

Patikrinkite, ar nepalikote neatsakytų klausimų. Jūsų nuomonė labai svarbi! 

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje ir linkiu sėkmės! 
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2 priedas 

ANKETA 

„Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas mokykloje“ 

 

Mieli Vaižganto gimnazijos mokytojai! Esu Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo 

instituto, IV kurso studentė Aistė Abromaitytė. Mano tikslas ištirti bendruomeniškumo funkcionavimą 

ir jį lemiančius faktorius Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Man svarbu sužinoti apie 

bendruomeniškumo funkcionavimo įtaką mokyklos bendruomenės nariams (mokiniams, mokytojams, 

tėveliams). 

 

Anketa yra anoniminė, konfidenciali, todėl nurodyti savo vardo, pavardės nereikia.  

 

Pažymėkite vieną iš pateiktų atsakymų. Iš anksto ačiū už atvirumą ir skirtą laiką.  

 

1. Kaip jūs bendrai vertinate Vaiţganto gimnaziją?  

a) Teigiamai 

b) Neigiamai 

c) Vidutiniškai 

h) Neţinau 

 

2. Ar sutariate su kitais mokytojais, savo kolegomis?  

a) Taip  

b) Ne  

c) Nelabai  

 

3. Ar jaučiate teigiamą ryšį su mokiniais?  

d) Taip  

e) Ne  

f) Nelabai  

 

4. Kaip daţnai bendraujate su mokinių tėveliais?  

a) Kartą ar daugiau per savaitę 

b) Du kartus per mėnesį 

c) Kartą per mėnesį  

d) Rečiau   

 

5. Ar mokykloje organizuojami projektai, įtraukiantys mokyklos bendruomenę?  

a) Taip 

b) Ne 

c) Neţinau  

 

6. Kokiais būdais prisidedate prie bendruomeniškumo funkcionavimo mokykloje? (Parašykite) 
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7. Jūsų nuomone, kas gali sustiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje? (Parašykite) 

 
 

Patikrinkite, ar nepalikote neatsakytų klausimų. Jūsų nuomonė labai svarbi! 

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje ir linkiu sėkmės! 
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3 priedas 

ANKETA 

„Bendruomeniškumo faktoriai ir jų funkcionavimas mokykloje“ 

 

Mieli Vaižganto gimnazijos moksleivių tėveliai! Esu Mykolo Romerio universiteto viešojo 

administravimo instituto, IV kurso studentė Aistė Abromaitytė. Mano tikslas ištirti bendruomeniškumo 

funkcionavimą ir jį lemiančius faktorius Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Man svarbu sužinoti apie 

bendruomeniškumo funkcionavimo įtaką mokyklos bendruomenės nariams (mokiniams, mokytojams, 

tėveliams). 

 

Anketa yra anoniminė, konfidenciali, todėl nurodyti savo vardo, pavardės nereikia.  

 

Pažymėkite vieną iš pateiktų atsakymų. Iš anksto ačiū už atvirumą ir skirtą laiką! 

 

 

1. Kaip jūs bendrai vertinate šią mokyklą?  

e) Teigiamai 

a) Neigiamai 

b) Vidutiniškai  

c) Neţinau 

 

2. Kaip daţnai bendraujate su mokytojais?  

a) Kartą ar daugiau per savaitę 

b) Du kartus per mėnesį 

c) Kartą per mėnesį  

d) Rečiau   

 

3. Ar bendraujate su kitų mokinių tėveliais sprendţiant su mokykla susijusius reikalus? 
a) Taip 

b) Ne  

 

4. Ar bendraujate su savo vaiku sprendţiant su mokykla susijusius reikalus? 
a) Taip  

b) Ne  

 

5. Ar dalyvaujate mokyklos organizuojamuose renginiuose? 

a) Taip 

b) Ne  

 

6. Ar prisidedate prie mokyklos sprendimų priėmimo?  

a) Taip 

b) Ne  

 

7. Jūsų nuomone, kas gali sustiprinti bendruomeniškumo funkcionavimą mokykloje? (Parašykite) 
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Patikrinkite, ar nepalikote neatsakytų klausimų. Jūsų nuomonė labai svarbi! 

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje ir linkiu sėkmės! 

 


