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Metodinė informacinė literatūra praktikos vadovams verslo įmonėse parengta įgyvendinant 

projektą „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės 

įmonėse“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-067). Leidinys skirtas verslo įmonių darbuotojams, 

kuriems yra priskiriama atsakomybė tapti praktikos vadovais. Čia pateikiama teorinė medžiaga 

bei praktiniai pavyzdžiai, galintys padėti verslo įmonių darbuotojams pasirengti tapti 

profesionaliais praktikos vadovais. 

 

Projektą kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos pramonininkų konfederacija 

 

 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Socialinio fondo ir  
Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis 

 

 

 

Leidinyje pateikta medžiaga yra autorinis kūrinys. Draudžiama leidinyje pateiktą informaciją naudoti kuriuo 
nors pavidalu be autorių sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti šaltinį. 

 
Leidinio turinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas ES pozicija. 
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UŽSAKOVAS: 
 
 

 
 
Lietuvos pramonininku konfederacija 

A.Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius 
Tel.: (8~5) 243 10 67, faksas: (8~5) 212 52 09 
El. paštas: sekretoriatas@lpk.lt 
www.lpk.lt 
 
 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija - savarankiška ir nepriklausoma organizacija 

savanoriškumo principu jungianti šakines ir regionines Lietuvos pramonės įmonių asociacijas, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ginanti Lietuvos verslo bei pramonės interesus. 

Vykdydama savo veiklą, LPK akcentuoja mokslo ir pramonės suartėjimą, kaip būtiniausią 

sąlygą, siekiant pramonės konkurencingumo Europos ir pasaulinėse rinkose. Siekdama mokslo ir 

verslo bendradarbiavimo, LPK nuolat domisi mokymo kokybe ir specialistų rengimo praktika 

aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose, siekia palaikyti dialogą su akademine bendruomene, 

nuolat atlieka įvairius tyrimus, kurių rezultatai padeda geriau suprasti esamas problemas bei 

ieškoti galimų sprendimų, leidžia teikti pasiūlymus tiek mokslo įstaigoms, tiek verslui dėl 

programų sudarymo ir mokslo kokybės gerinimo, dėl galimo glaudesnio verslo ir mokslo 

bendradarbiavimo. 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija tikisi, kad parengta „Metodinė informacinė literatūra 

praktikos vadovams verslo įmonėse“ padės pramonės įmonėms profesionaliau ir efektyviau 

vykdyti aukštųjų mokyklų studentų praktinį mokymą įmonėse, prisidės prie aukštojo mokslo 

kokybės gerinimo rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus. 

 

 
Tikimės, kad tik bendrų verslo ir mokslo organizacijų pastangų dėka, pasieksime geriausio 

rezultato! 
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VYKDYTOJAS: 

 
 

 

 

UAB "ETKC" (Ekonomini ų ir teisinių konsultacijų centras) 

K. Donelaičio g. 79-1, LT-44249 Kaunas 
Tel.: (8-37) 321114, faksas: (8-37) 322467 
El. paštas: etkc@etkc.lt  
www.etkc.lt  
 
 
 
 
Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras (UAB „ETKC“) – nuo 2003 metų sėkmingai 

veikianti nepriklausoma konsultacijų įmonė, teikianti verslo, teisines konsultacijas bei mokymo 

paslaugas. Ekonominių ir teisinių konsultacijų centrui vadovauja soc. m. dr. Dalius Raškinis, 

Vytauto Didžiojo Universiteto docentas, Lietuvos Auditorių rūmų Audito kokybės kontrolės 

komiteto narys. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turintys specialistai. 

Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras yra parengęs visą eilę mokslo tiriamųjų darbų LR 

ūkio ministerijai, asocijuotoms verslo struktūroms, įgyvendinęs ne vieną mokymų projektą 

pramonės, statybos, paslaugų sektoriaus asociacijų įmonėms. Be valstybinio ir viešojo sektoriaus 

Ekonominių ir teisinių konsultacijų centro paslaugomis naudojasi ir privačios verslo įmonės. 

Metodinė informacinė literatūra praktikos vadovams verslo įmonėse parengta remiantis 

sėkminga Ekonominių ir teisinių konsultacijų centro patirtimi suaugusiųjų mokymo srityje, 

pasitelkiant aukštos kvalifikacijos ekspertus. 
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Asta Januškevičiūtė Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos magistro 

kvalifikacinį laipsnį. Nuo 1999 m. yra sukaupusi vadovavimo patirtį personalo valdymo ir 

administravimo srityse, nuo 2003 m. dirba konsultaciniame sektoriuje. Pagrindinės kompetencijų 

sritys: organizacijos kultūra, žmogiškųjų santykių valdymas, personalo vadyba, mentorystė. Nuo 

2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete dėsto kursą ,,Mentorystė (socialinio pedagogo, 

laisvalaikio pedagogo) darbe”. Yra sukūrusi programą nuotoliniu būdu ,,Mentorystės (efektyvios 

sąveikos tarp teorijos ir praktikos) įgyvendinimo galimybės organizacijoje ir mentoriaus 

(profesionalaus lyderio) parengimas“. Nuo 2006 m. dalyvauja įgyvendinant pramonės, statybos 

ir paslaugų sektorių asociacijų žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektus, finansuojamus Europos 

Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. 

 

DIANA MA ČIUIKIEN Ė 

Diana Mačiuikienė – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto 

Socialinės sanglaudos katedros lektorė; VšĮ ,,Dianos socialinių paslaugų centras” direktorė. 

Vilniaus pedagoginiame universitete Diana Mačiuikienė įgijo Socialinės pedagogikos bakalauro 

ir socialinio darbo (socialinių institucijų vadybos) magistro kvalifikacinį laipsnį. Mokslinių 

interesų sritys: profesinė etika, profesinis informavimas ir konsultavimas, socialinė mentorystė ir 

tutorystė, socialinis konsultavimas. 

 

ASTA VALIUKONIEN Ė 

Ekonominių ir teisinių konsultacijų centro projektų vadovė Asta Valiukonienė Vytauto Didžiojo 

universitete įgijo verslo vadybos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį. Pagrindinės 

kompetencijų sritys: mokslinių tiriamųjų-taikomųjų darbų rengimas, paskaitų verslo įmonių 

atstovams vedimas verslo vadybos, projektų planavimo ir valdymo temomis. Konsultaciniame 

sektoriuje dirba nuo 2004 metų. Nuo 2006 m. dalyvauja įgyvendinant pramonės, statybos ir 

paslaugų sektorių asociacijų žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektus, finansuojamus Europos 
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METODIN ĖS INFORMACIN ĖS MEDŽIAGOS STRUKTŪRA 

 
 
 
Metodinę informacinę literatūrą praktikos vadovams verslo įmonėse (Toliau – metodinę 

medžiagą) sudaro šios pagrindinės dalys: 

 

I.  Įvadinė dalis: 

Įvadinę dalį apima metodinės medžiagos 1-as ir 5-as skyriai. Įvadinėje dalyje aptariama 

tutoriaus samprata Lietuvos švietimo sistemoje, pagrindiniai praktikos organizavimo 

aspektai. Didelis dėmesys skiriamas atsakomybės tarp praktikos proceso dalyvių 

apibrėžimui, praktikos vadovo vaidmenų identifikavimui. Šioje dalyje taip pat aptariami 

pagrindiniai praktikos vadovo verslo įmonėje atrankos etapai, aprašyta parengimo dirbti 

praktikos vadovu specifika. 

 

II.  Mokomoji medžiaga (būtinųjų pagrindinių kompetencijų ugdymui ir tobulinimui) 

Mokomoji medžiaga pagrindinių praktikos vadovų verslo įmonėse kompetencijų ugdymui ir 

tobulinimui pateikta 6-ame ir 7-ame skyriuose. Šiuose skyriuose aptariamos pagrindinės 

praktikos vadovo verslo įmonėje darbo formos ir metodai, aprašomos pagrindinės 

kompetencijos, jų specifika bei reikšmė praktikos vadovo darbe. 

 

III.  Globotinių (studentų) vertinimo būdai ir metodai 

Praktikantų vertinimo būdai ir metodai aptariami 8-ame metodinės medžiagos skyriuje. Šioje 

dalyje didelis dėmesys skiriamas vertinimo proceso analizei, pagrindiniams vertinimo 

principams, kriterijams, aptariami galimi vertinimo būdai ir metodai. 

 

IV.   Rekomendacijos ir išvados 

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos pateikiamos 9-ame metodinės medžiagos skyriuje.  

 

 

Metodinės medžiagos pabaigoje pateikiamas literatūros šaltinių sąrašas 
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1. ĮVADAS 
 

Žinių ekonomika grįstos visuomenės kūrimo svarba, žinių ir kvalifikacijos deficitas, 

aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis gamybai užtikrinti, jai tobulinti ir plėtoti nuo pat 

pirmųjų Pramonininkų konfederacijos atkūrimo dienų (1989 m. birželio 17 d.) skatino aukštųjų 

mokyklų ir pramonininkų sąveiką. Todėl ryšiai tarp aukštųjų mokyklų ir ūkio subjektų vystėsi 

intensyviai, darėsi glaudesni bei neatsiejami1. 

Nuo 2004 metų Lietuvos pramonininkų konfederacija su šalies universitetais įgyvendino 

ne vieną praktikų organizavimo pramonės įmonėse projektą. Pažymėtina, kad praktikų 

organizavimą itin apsunkino bendros sistemos nebuvimas, pažangių, inovatyvių praktinio 

mokymo metodų trūkumas, o pramonininkų ir aukštųjų mokyklų partnerystė praktikų 

organizavimo srityje stokoja kryptingumo, nuoseklumo ir išbaigtumo. Be to, pramonės įmonių 

praktikų vadovai, kuriems paskiriami praktikantai (studentai) susiduria su visa eile užduočių, 

kurios sprendžiamos remiantis atskiro vadovo subjektyvia patirtimi ir nuožiūra, nėra sukurtos 

vieningos sistemos, praktikantų įgytų praktinių profesinių kompetencijų pramonės įmonėse 

vertinimui.  

Siekdama spręsti šias problemas, Lietuvos pramonininkų konfederacija su akademiniais 

ir verslo partneriais įgyvendina projektą „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“, kurio esmė – sukurti vieningą praktikų organizavimo 

modelį, atitintantį verslo ir mokslo poreikius, įdiegti elektroninę praktikų organizavimo 

nacionaliniu mastu sistemą, kurios dalimi taptų kuo didesnė pramonės įmonių ir šalies mokslo 

įstaigų dalis. 

„Metodinės informacinės literatūros praktikos vadovams verslo įmonėse“ parengimas 

(toliau – mokomoji medžiaga)  – viena sudėtinių projekto „Studentų praktikų organizavimo 

modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“ dalių. 

Mokomoji medžiaga skirta verslo įmonių darbuotojams, kuriems yra priskiriama 

atsakomybė tapti praktikos vadovais. Čia pateikiama teorinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai, 

galintys padėti verslo įmonių darbuotojams pasirengti tapti profesionaliais praktikos vadovais. 

                                                           
1 B. Lubys (2005). Pramonininkų ir universitetų partnerystė: laimėjimai ir problemos. 
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2. TUTORIAUS SAMPRATA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOJE 
 

Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas bei jos tobulinimas, įgalinantis dalyvauti darbo 

rinkoje (kaip darbo ieškančių kvalifikuotų specialistų), yra bet kurios šalies švietimo sistemos 

pirmaeilė funkcija. 

Kaip teigia V. Jakavičius, V. Laurėnas (1997), R. E. Brown, S. Fry, T. Marshall (2000) ir 

kt., studento mokymosi kokybė susijusi su studijų sėkme, kuri, anot kai kurių mokslininkų, 

priklauso nuo daugelio veiksnių: savarankiško darbo patirties, intelekto, dalykinio pasirengimo, 

žinių, sugebėjimų, psichinės būsenos, motyvacijos, valios pastangų, pasitenkinimo; asmeninių 

dalykų – socioekonominio statuso, lyties, kalbos; motyvacijos mokytis. Taigi, mokymosi kokybė 

priklauso nuo paties studento. Tačiau, reikėtų pabrėžti, kad studento studijų sėkmė priklauso ir 

nuo išorinės aplinkos, t.y. aukštosios mokyklos sudaromų sąlygų, įtakojančių studento veiklos 

kokybišką realizavimą. Todėl ypatingas dėmesys yra skiriamas švietimui – praktikos atlikimo 

kokybės gerinimui: tutoriaus ir mentoriaus rengimui. 

Tutoriaus ir mentoriaus sąvoka dažniausiai vartojamos švietimo sistemoje. Tačiau, norint 

aktyviai įtraukti verslo sektorių, užtikrinantį praktikos atlikimo kokybę, yra būtina kalbėti apie 

tokių darbuotojų-tutorių, darbuotojų-mentorių parengimą įmonėse. 

Tutorius skirtingose valstybėse ir jų ugdymo institucijose apibrėžiamas skirtingai. Vienur 

tutorius suprantamas labiau kaip studentų korepetitorius, kitur – kaip universiteto dėstytojas, 

kuruojantis studento ugdymą(si) gana siauroje srityje. Tačiau apibendrinus galima teigti, kad 

mentorystės dalyviai yra (1 pav.): 

 

 

 

 

1 pav. Mentorystės proceso dalyviai 

A. Januškevičiūtė (2010) 

Tutorius Mentorius 

Globotinis  

Dalyko 
vadovas 

Praktikos 
vadovas 
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Tutorius  – profesinę priežiūrą atliekantis darbuotojas. Jie išskiriami: praktikos vadovas ir 

dalyko vadovas 

Praktikos vadovas (praktikos koordinatorius, universiteto tutorius, vyriausiasis tutorius). 

Jo funkcijos yra koordinuoti pedagoginės praktikos organizavimą, konsultuoti ugdymo 

institucijų vadovus ir mentorius, atsakyti už studentų praktinių profesinių (ne dalykinių) 

kompetencijų įgijimą bei vertinimą; 

Dalyko vadovas, atsakingas už studento dalykinių praktinių kompetencijų įgijimą ir 

vertinimą. 

O. Monkevičienės (2000) 

 

 

Mentorius – patyręs darbuotojas (dažniausiai pedagogas), individualiai globojantis 

studentą ar pradedantį dirbti darbuotoją (pedagogą), skatinantis jo asmeninę saviugdą bei 

profesinių praktinių kompetencijų tobulėjimą, laiduojantis integracijos į įmonę (ugdymo 

instituciją) ir karjeros sėkmę.  

Rudney, Guillaume, 2003; Jonson, 2002 

 

 

Globotinis – studentas, atliekantis praktiką verslo įmonėje. 

 

 

Verslo srityje yra artimesnė tutoriaus sąvoka kaip: praktikos vadovo, korepetitoriaus, 

kuruojančio studentą profesinėje bei socialinėje srityje, atliekančio priežiūrą, vykdančio 

konsultaciją bei vertinančio praktikoje įgytų socialinių bei profesinių įgūdžių kokybę. 

 

 

Praktikos vadovas verslo įmonėje (toliau Praktikos vadovas) – verslo įmonės vadovo 

paskirtas kvalifikuotas darbuotojas, gebantis vadovauti praktikai, perteikiant globotiniam 

reikiamas profesines bei socialines žinias, įgūdžius, kompetencijas. 

A. Januškevičiūtė (2010) 
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Užsienio tutorių (praktikos vadovų) ir mentorių rengimo pagal sudarytas programas patirtis 

yra daug didesnė nei Lietuvoje. Anot G. Alred, B. Garvey, R. Smith (2006), dvi profesinės 

organizacijos nustatė standartus mentoriavimo ir instruktavimo praktikai: Europos mentoriavimo 

ir instruktavimo tarnyba (The european mentoring and coaching council, EMCC) ir 

Privilegijuotas personalo ir raidos institutas (The chartered institute of personnel and 

development, CIPD). Mentorystės ir instruktavimo programas įgyvendina universitetai, 

institutai, kolegijos, mentoriaus profesinio tobulėjimo centrai, mokytojo vadybinių kompetencijų 

centrai, mokytojų asociacijos, nepriklausomi centrai ir t.t. (Pedagoginės stažuotės mentorių ir 

tutorių rengimo metodika, 2007).  

Lietuvoje tutorių ir mentorių rengimo praktika yra vykdoma siauriau ir taikoma kol kas tik 

švietimo sektoriuje: universitetuose, kvalifikaciniuose centruose, VšĮ “Atsakingo verslo ir 

mentorystės institute”. Kryptingai parengtų praktikos vadovų verslo sektoriuje Lietuvoje dar 

nėra, kaip ir nėra sukurta jiems praktikos vadovų  rengimo programos. Tokia  programa sukurta 

tik švietimo institucijų mentoriams. Kompetencijų, reikalingų praktikos vadovams verslo 

įmonėje, yra įgyjama per atskirus švietimo institucijų programų dalykus, bei privačius ugdymo, 

kvalifikacijos kėlimo centrus. 

Praktikos vadovas verslo įmonėje turi būti ne vien tik savo srities profesionalu, bet ir geru 

pedagogu. Įmonė turi suteikti galimybes ir skirti pakankamai laiko, finansavimo atitinkamam 

darbuotojų praktikos vadovų pa(si)rengimui. Įmonės darbuotojai ne tik privalo būti tinkamai 

pasirengęs praktikos vadovavimui, bet taip pat turi norėti perteikti žinias ir dalintis savo 

profesine patirtimi, t.y. būti motyvuotais, lydėti, globoti ir stengtis padėti savo globotiniam 

profesiškai tobulėti. Iki šiol Lietuvoje nėra numatyta aiškios koncepcijos, dokumentų 

motyvuotam bendradarbiavimui tarp švietimo ir verslo sektorių. Taip pat nėra ir verslo sektoriui 

skirto finansavimo praktikos vadovų rengimui, todėl ir apie praktikos atlikimo efektyvumą anksti 

ir kalbėti. 

Užsienyje, pvz. Prancūzijoje, kvalifikacinėje sutartyje rašoma, kad praktikos vadovo 

paskyrimas praktikos metu yra privalomas pagal įstatymą. Įmonėje darbuotojui, prisiimančiam 

atsakomybę ugdyti globotinį, sutikus, išrenka įmonės vadovas, atsižvelgiant į darbuotojo 

kvalifikacijos lygį ir į siekiamus įgyvendinti tikslus. Jis įpareigojamas visos sutarties metu 

priimti, padėti ir vadovauti praktikai. Taip pat jo pareiga yra užtikrinti ir palaikyti ryšius su 

mokymosi institucija ir įmonės darbuotojais, kurie padės praktikantui įgyti profesinę 

kompetenciją. Praktikos vadovas dalyvauja praktikos sutarties sąlygų įgyvendinimo įvertinime. 

Darbdavys leidžia jam skirti pakankamai laiko darbui su globotiniu. Praktikos vadovas verslo 

įmonėje vienu metu negali turėti daugiau nei tris globotinius (Anužienė, 2000, p. 27). 
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3. GLOBOTINI Ų (STUDENTŲ) PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS IR 
PRAKTIKOS PROCESO DALYVI Ų ATSAKOMYB Ė 

 

3.1 GLOBOTINI Ų (STUDENTŲ) PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS 

 

Už studentų praktikos reglamento parengimą (bendrąsias nuostatas, studentų praktikos 

administravimo tvarką, praktikos proceso dalyvių funkcijų ir atsakomybės apibrėžtumą, 

praktikos vadovo vaidmenis ir funkcijas, praktikos atsiskaitymo ir įvertinimo kriterijų nustatymą, 

atsiskaitymą už praktiką) yra atsakinga kiekviena švietimo institucija individualiai.  

Analizuojant šveitimų institucijų praktikos strategijas, apibendrintai galima teigti, kad 

praktika  – studijų dalis, skirta būsimojo specialisto praktinio darbo įgūdžiams įgyti, o praktikos 

institucija  – švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatytus kriterijus ir sudaręs bendradarbiavimo sutartį su švietimo institucija.  

Įmonės, kurios aktyviai įsitraukia į bendradarbiavimą su švietimo institucijomis, teikiant 

pagalbą ugdant globotinių (studentų) praktinius darbo įgūdžius, turi atsižvelgti į savo įmonės 

vadybą naujai. Joje aiškiai turi atsispindėti papildomi darbuotojų funkciniai elementai: 

atskaitomybė, atsakomybė, pareigos, motyvacija, nauda ir kt. Organizuojant praktiką, verslo 

įmonių atstovams, švietimo institucijoms, praktikos proceso dalyviams sukuriamas aiškumo 

pagrindas. 

 

Praktikos proceso dalyvius galima apibrėžti:  švietimo institucijos tutorius, verslo 

įmonės praktikos vadovas ir globotinis (studentas). Kiekvienam jų atskirai yra priskiriamos 

pareigos, kartu ir atsakomybė. 

Remiantis užsienio Tomlinson, (2001) ir Lietuvos praktika V. Gudžinskiene ir D. 

Mačiuikiene (2009), R. Ruibiene ir A. Railiene (2006), Klaipėdos, Kauno, Šiaulių universitetų 

praktikos vadovais, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagoginių praktikų reglamentu (2010) 

praktikos vadovo pareigos: 

 

Praktikos vadovo pareigos: 

1. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp universiteto ir įmonių, bendradarbiauti su administracija ir 

universiteto praktikos vadovais, atlikti būtinas praktikos administravimo funkcijas;  

2. Supažindinti globotinį (studentą) su įmone, jos struktūra, funkcijomis, finansavimo 

šaltiniais, vadyba, dokumentais; 
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3. Garantuoti praktikos kokybę ir jos programos įgyvendinimą; 

4. Supažindinti studentą (globotinį) su pareigybės aprašymu, dokumentacija, 

bendradarbiavimo patirtimi, taikomais darbe metodais; 

5. Sudaryti sąlygas globotiniam (studentui) ugdytis praktines profesines kompetencijas; 

6. Aptarti praktikos programą; 

7. Padėti įgyvendinti numatytas praktikos užduotis ir tvirtinti praktikos veiklos 

aprašą/dokumentų aplanką, kuriame atsispindėtų praktikos veiklos pobūdis, tematika, 

laikotarpis joms atlikti bei numatomi rezultatai; 

8. Koordinuoti studento (globotinio) darbą; 

9. Skatinti bendradarbiavimą su kitais įmonės darbuotojais; 

10. Atstovauti globotinio (studento) interesams įvairiose praktinės veiklos situacijose, 

padėti spręsti iškilusias problemas; 

11. Konsultuoti įvairiais praktikos klausimais; 

12. Reflektuoti; 

13. Koordinuoti globotinio (studento) praktikos vertinimą; Įvertinti ir parašyti suminį 

pažymį į globotinio (studento) praktikos apskaitos ir įvertinimo dokumentą; 

14. Vykdyti globotinio (studento) profesinių kompetencijų įgijimo monitoringą; 

15. Teikti pasiūlymus dėl praktikos tobulinimo; 

16. Apie studento nedrausmingumo atvejus informuoti įstaigos, atsakingos už praktikantą, 

praktikos vadovą (tutorių); 

 

Švietimo įstaigos tutoriaus pareigos  

1. Organizuoti parengiamąjį darbą, kad numatyta praktikos programa vyktų sklandžiai, 

turiningai ir tvarkingai;  

2. Sudaryti sutartis su įmonėmis, priimančiomis globotinius (studentus); 

3. Bendradarbiauti su įmonėmis – partneriais ir informuoti globotinį (studentą) apie 

paskyrimo detales; 

4. Parengti rektoriaus įsakymo projektą dėl globotinių (studentų) leidimo į praktiką; 

5. Suderinti su įmonės vadovu praktikos vadovo kandidatūrą; 

6. Parengti praktikos grafikus; 

7. Organizuoti globotinių (studentų) instruktavimą apie praktiką ir jų pasirašymą saugos 

darbų, priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnaluose; 

8. Koordinuoti praktikos eigą, spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti su praktikos 

vadovais verslo įmonėse ar kitais andragogais, specialistais; 
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9. Komplektuoti visas praktikos užduotis bei metodinę medžiagą globotiniams 

(studentams). 

 

Globotinio (studento) pareigos: 

1. Laikytis praktikos nuostatų ir rekomendacijų; 

2. Nustatytu laiku vykdyti praktikos programą; 

3. Parengti praktikos veiklos aprašą/dokumentų aplanką; 

4. Laikytis įmonės, kurioje atlieka praktiką, vidaus ir darbo tvarkos taisyklių bei 

reikalavimų; 

5. Bendrauti ir bendradarbiauti su įmonės ir praktikos vadovais; 

6. Dalyvauti visuose praktikos klausimais organizuojamuose renginiuose; 

7. Laikytis profesinės etikos reikalavimų. 

 

Šalia pareigų žinojimo ir jų vykdymo praktikos vadovui taip pat svarbu užtikrinti 

visapusišką paramą ir pagalbą visiems praktikos proceso dalyviams. 

 

Parengta remiantis O. Monkevičiene, K. Stankevičiene, K. Baršauskiene (2007), yra 

sutiekiama ši parama (1 lentelė): 
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1 lentelė  

Praktikos vadovo paramos globotiniam (studentui) veiksmai 

PARAMA GLOBOTINIAM (STUDENTUI) SIEKIANT UGDYMO(SI) KOKYB ĖS 

Praktikos vadovas Globotinis (studentas) 

� Padeda integruotis į įmonę 

� Yra kaip modelis pradedančiajam 

� Teikia teorinę ir praktinę informaciją, 
konsultuoja, rekomenduoja 

� Padeda suprasti ir atlikti praktikos užduotis 

� Stebi veiklą ir vykdo aptarimą 

� Padeda išmokti planuoti 

� Siūlo išbandyti naujus darbo būdus ir 
principus 

� Tarpininkauja 

� Diskutuoja  

� Skatina refleksiją 

�  Skatina, palaiko, drąsina 

� Domisi įmone, kaip organizacija, jos 
tikslais, strategija 

� Mokosi planuoti savo darbą 

� Parengia praktikos aplanką  

� Mokosi iš kitų praktinės patirties 

� Ieško informacinių šaltinių, aiškinasi, 
priima sprendimus, konsultuojasi 

� Išbando ir reflektuoja 

PARAMA GLOBOTINIAM (STUDENTUI) ĮGYJANT IR TOBULINANT PRAKTINES 
PROFESINES KOMPETENCIJAS 

Praktikos vadovas Globotinis (studentas) 

� Remiasi parengtais profesinių ir dalykinių 
kompetencijų požymių aprašais, jų 
vertinimo kriterijais, metodikomis 

� Orientuojasi į rengimo tikslus, standartus  

� Padeda numatyti kompetencijų tobulinimo 
kryptis ir būdus, padeda siekti jų kokybės 

� Padeda išskirti stipriąsias ir tobulintinas 
profesinių ir dalykinių kompetencijų sritis 

� Padeda išmokti atpažinti, reflektuoti 
kompetencijas 

� Mokosi pagal požymiu atpažinti turimas 
kompetencijas 

� Mokosi įžvelgti laimėjimus ir 
nepakankamas kompetencijas 

� Tobulina kompetencijas 

A. Januškevičiūtė (2010) 

Siekiant efektyvios praktikos atlikimo, praktikos vadovas savo paramą turi užtikrinti viso 

praktikos atlikimo proceso metu.  
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KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Apibr ėžkite savo verslo įmonės atsakomybę praktikos 
organizavime. 

2. Kokie dokumentai, esantys jūsų verslo įmonėje, reglamentuoja 
kiekvieno praktikos proceso dalyvių pareigas? 
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3.2 PRAKTIKOS PROCESO DALYVI Ų ASMENINĖ IR GRUPINĖ ATSAKOMYB Ė 

 

Žinojimas, už ką esame atsakingi, ką turime daryti, ką galime savarankiškai nuspręsti, 

kokius sprendimus turime derinti tarpusavyje, sukuria saugumo jausmą, tarpusavio pasitikėjimą, 

o tai yra partneriško bendravimo pagrindas. 

Atsakomybę suprantame skirtingai dėl situacijos ypatumų (neapibrėžtumo ar kitimo), 

kiekvieno situacijos dalyvio individualių savybių (skirtingo iniciatyvumo, polinkio rizikuoti, 

kūrybiškumo) ir situacijos dalyvių tarpusavio sąveikos ypatumų (bendradarbiavimo ir konflikto). 

 

Reikia skatinti prisiimti ar ugdyti prisiimti atsakomybę. Jaučiantys atsakomybę asmenys 

yra labiau: 

• suinteresuoti,  

• kryptingesni,  

• žingeidesni užduočių atlikime,  

• labiau orientuoti į sudėtingų situacijų analizę, jų sprendimų ieškojimą,  

• atliekantys savirealizaciją. 

 

Kalbant apie atsakomybę, reikėtų išskirti asmeninę ir grupinę atsakomybę. Atsakomybės 

procese svarbus jos prisiėmimo momentas. Kada esame sprendimų priėmimo dalyviai, galime 

daryti jiems įtaką – išgyvename pozityvius jausmus. Kada gauname pavedimus prieš savo valią 

arba esame vertinami pagal rezultatus, prie kurių nesijaučiame prisidėję – išgyvename neigiamus 

jausmus. Jaučiamės atsakingi tik už tas pareigas, kurių prasmę suprantame ir kurios yra 

pastovios. Praktikos vadovas praktikos pradžioje turėtų pradėti pokalbį nuo vienodo tikslų 

supratimo, interesų bei poreikių suderinamumo. 

 

Rekomenduojama pasirengti ir nenumatytiems pokyčiams. Vykstant permainoms iškyla ir 

atsakomybės problema. Išspręsti šią problemą nesitariant su žmonėmis, kuriuos tos permainos 

paliečia, neįmanoma. Šiuo atveju yra rekomenduojamas visų praktikos proceso dalyvių 

susitikimas, kurio metu būtų galima išanalizuoti esamą situaciją ir priimti tinkamus sprendimus. 

Kitu atveju, kuomet yra nesitariama, situacijos dalyviai gali išgyventi nesaugumo, nesiskaitymo, 

pažeminimo, nuvertinimo, pasipiktinimo, priešiškumo jausmus. Atsakomybės prisiėmimas - 

procesas, reikalaujantis asmeninio aktyvumo, derinimo ir laiko. Todėl, siekdami gerų 

praktikos atlikimo rezultatų, visame praktikos atlikimo procese visi proceso dalyviai turi labai 

aktyviai bendradarbiauti ir į kiekvieną situaciją ar iškilusius sunkumus žiūrėti lanksčiai.  
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Merfio dėsnis teigia: ,,Projektui bus pritarta, jei nesėkmės atveju nebus galima apkaltinti 

nei vieno komisijos nario, o sėkmės atveju visi galės pretenduoti į dalį honoraro“.  

Bendradarbiavimas ir sudėtingos atsakomybės prisiėmimas priklauso nuo kiekvieno 

praktikos proceso dalyvio galimybių įvertinti savąją kompetenciją ir nesėkmės rizikos laipsnį, 

pasirinkti, daryti įtaką sprendimams ir gauti paskatinimą. 

Visi šie aspektai suvokiami individualiai, todėl, norint užtikrinti darnų procesą, būtina 

įsigilinti į kiekvieno dalyvio asmeninę situaciją ir bendradarbiauti. 

 

Taip pat egzistuoja ,,atsakomybės už kitą žmogų“ fenomenas, t.y. galima ir grupinė 

atsakomybė. Šioje vietoje galime kalbėti apie komandinio darbo principų taikymą visame 

praktikos procese. Visi praktikos proceso dalyviai turi dirbti kaip darni komanda, kurioje 

pagrindiniai elementai yra tarpusavio glaudus ryšys ir pasitikėjimas vienas kitu. Jis priklauso nuo 

pasitikėjimo kito žmogaus galimybėmis daryti sprendimus ir prisiimti atsakomybę. Atsakomybės 

už kitą žmogų fenomeno psichologinis mechanizmas yra identifikacijos procesas. Tačiau 

susitapatinimas reikšmingose situacijose gali didinti įtampą, paliesti atsakomybės jausmą, 

apsunkinti bendravimą, todėl turėtų būti vengtinas.  

Labai tamprus ryšys tarp asmeninės ir grupinės atsakomybės. Išsiaiškinę ryšius, galime 

geriau daryti įtaką procesams ir kurti sąlygas sudėtingai atsakomybei. Kitu žmogumi galima 

pasitikėti, rūpintis, jį galima vertinti, globoti, mokyti, konsultuoti, informuoti, pavaduoti, jam 

galima suteikti pagalbą, patarti. Atsakyti galima tik už savo jausmus, mintis, poelgius, 

sprendimus ir už tai, kokius ryšius kuriame su kitais žmonėmis, ką darome, kad tie ryšiai būtų 

geranoriški, už tai, kaip prisidedame prie bendrų procesų. Prisiimdami atsakomybę už kitą, 

kuriame jam nereikšmingumo, bejėgiškumo, priklausomybės, neatsakingumo už savo gyvenimą 

jausmą. Todėl svarbiau padėti kitam nuspręsti, paskatinti jį realizuoti savo sprendimus 

(Voišnienė, 1997).  

Praktikos proceso dalyvių atsakomybę pabrėžiantis dokumento projektas pateikiamas . 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Apibūdinkite asmeninę atsakomybę, kai esate vienas iš praktikos 
proceso dalyvių. 

2. Kas yra svarbu grupinėje atsakomybėje? Už ką turiu b ūti 
atsakingas grupėje, kaip praktikos proceso dalyvis? 
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 1: Praktikos vadovo su globotiniu (studentu) pirmojo kontakto 
dokumentavimo forma 

Nr. 2: Praktikos vadovo ir globotinio (studento) sutartis 

 

���� 
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Priedas Nr. 1 

PRAKTIKOS VADOVO SU GLOBOTINIU (STUDENTU)  
PIRMOJO KONTAKTO DOKUMENTAVIMO FORMA 

 

Parengta A. Januškevičiūtės, remiantis R .Ruibiene, A. Railiene, 2006 

 

Koki ą išankstinę informacij ą apie globotinį (studentą) turite? 

Kokiu tikslu vyks jūsų pirmasis susitikimas su globotiniu (studentu) ? 

 

Kokius duomenis esate surinkęs apie globotinį (studentą) iki pirmojo susitikimo? 

 

Pirmojo susitikimo su globotiniu (studentu)  planavimas 

Kaip ruošiatės pirmajam susitikimui su globotiniu (studentu)? 

 

Ar jums reikia pagalbos, pakomentuokite? 

 

Kur planuojate susitikti su globotiniu (studentu)? 

 

Kodėl pasirinkote būtent šią vietą? Kuo ji patogi? 

 

Kaip sieksite palankaus bendravimo? 

 

Ką ketinate papasakoti apie save? 

 

Ko ketinate klausti? 

 

Kokius savo lūkesčius ketinate jam  išsakyti? 

 

Kokius globotinio (studento) lūkesčius tikitės išgirsti? 

 

Kada planuojate kitą susitikimą? 

  

Kokius klausimus ketinate aptarti kitame susitikime? 
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Pirmojo susitikimo su globotiniu (studentu) refleksija 

Ar pavyko užmegzti palankius santykius? 

 

Ar pavyko pasiekti numatyto susitikimo tikslą, susitarimą. Pakomentuokite, kokį? 

 

Ar susitarėte dėl kito susitikimo? Pakomentuokite, kada ir kokiais tikslai jis vyks? 

 

Kaip jautėtės pirmojo susitikimo metu? 

 

Kaip jautėsi globotinis (studentas)? Iš ko tai pastebėjote? 

 

Apibendrinkite pirmojo susitikimo su globotiniu (studentu) patirt į: 

KĄ PLANAVOTE PRIEŠ 
SUSITIKIM Ą 

KAIP PASISEKĖ 
REALYB ĖJE 

KĄ KEISTUM ĖTE KIT Ą 
KART Ą 

 

1. 

2. 

3. 
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Priedas Nr. 2 

PRAKTIKOS VADOVO IR GLOBOTINIO (STUDENTO) SUTARTIS 

 

Parengta A. Januškevičiūtės, 2010 

 

Mes, praktikos vadovas .................................. .ir studentas .......................................   

 

Susitariame 

 

1. Nuoširdžiai, sąžiningai, geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti nuo........................ 

(stažuotės pradžios) iki ................................ (stažuotės pabaigos). 

2. Praktikos vadovas įsipareigoja užtikrinti praktikai atlikti reikalingas sąlygas. 

3. Laikytis įmonės tvarkos taisyklių. 

4. Organizuoti susitikimus pagal numatytą grafiką. 

5. Esant poreikiui, inicijuoti paramos, pagalbos ar konsultacijos susitikimus. 

6. Derinti tarpusavyje praktikos atlikimo užduotis: metodus, darbo būdus... 

7. Dalintis informacija, susijusia su praktikos atlikimu. 

 

 

 

Sutartis sudaryta 

Vieta 

Data, laikas 

 

 

Praktikos vadovas .................(parašas) 

Studentas    .............. (parašas) 
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4. PRAKTIKOS VADOVO VERSLO ĮMONĖJE VAIDMENYS 
 

 

Vaidmuo – ,,taisyklių rinkinys, apibrėžiantis, kaip žmonės, užimantys atitinkamą socialinę 

padėtį, turėtų elgtis konkrečioje situacijoje“ 

(Myers, 2008, p. 162). 

 

Vaidmuo apibrėžia aiškias pareigas, funkcijas, atsakomybės ribas. Todėl svarbu pačiam 

darbuotojui, paskirtam praktikos vadovu, aiškiai suprasti savo vaidmenį plačiau, ne tik, kaip 

vadovo.  

Praktikos vadovo vaidmenys atsiranda iš jam priskiriamų funkcijų. Remiantis G. I. Rudney, 

A. M. Guillaume (2003) yra išskiriamo šios funkcijos, kurios ir diktuoja skirtingus vaidmenis 

praktikos vykdymo metu. 

Funkcijos: 

1. Užduoties vykdymo stebėjimas, aptarimas; 

2. Veiklos planų peržiūrėjimas, globotinio (studento) konsultavimas; 

3. Refleksijos raštu medžiagos peržiūrėjimas; 

4. Globotinio (studento) idėjų ir problemų išklausymas, patarimų, grįžtamojo ryšio 

teikimas; 

5. Užduočių atlikimo stebėjimas, išvadų rengimas, praktikos kokybės vertinimas; 

 

Remiantis aukščiau išvardintomis funkcijomis, užsienio literatūra yra išskiriami šie 

praktikos vadovo vaidmenys (The mentor role, 2005; Jonson, 2002; Podsen, 2000): 

Administratorius (administrator)  

� Praktikos dokumentų tvarkymas, sisteminimas 

� Informacijos srautų valdymas tarp praktikos atlikimo proceso dalyvių 

� Užtikrinimas savalaikių užduočių perdavime 

 

Modelis (role model) 

� Demonstruojantis pozityvų požiūrį į profesiją ir veiklą 

� Turintis aiškią viziją ir formuluojantis realius tikslus bei lūkesčius 

 

 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

24 

 

� Palaikantis globotinio (studento) savianalizę, refleksiją, problemų sprendimą, veiksmo 

tyrimus siekiant profesinio tobulėjimo 

� - Savo pavyzdžiu skatinantis mokytis visą gyvenimą, nuosekliai tobulinti profesines 

kompetencijas 

 

Instruktorius (Coach) 

� Supažindina su įmonės taisyklėmis, darbo procedūromis, stebi jų laikymąsi 

� Perteikia naujus technologiniams įgūdžiams įgyti metodus, darbo būdus 

� Stebi ir analizuoja pasiekimus  

� Padeda išsiaiškinti profesinės raidos poreikius ir siekius 

� Moko vadybinių ir technologinių įgūdžių 

� Įžvelgia pasiekimus darbe, stiprina tobulėjimo motyvaciją 

� Stiprina tobulėjimo sėkmę  

� Informuoja apie įstaigos tikslus ir uždavinius 

 

Dalyko ekspertas (knowledge expert) 

� Teikia informaciją, susijusias su dalykine kompetenciją 

� Analizuoja, vertina globotinio (studento) įgytų žinių tobulėjimą 

� Vertinimo kriterijų nustatymas įgyjamai dalykinei kompetencijai 

 

Konsultantas (counselor) 

� Padeda identifikuoti interesus, kuriuos gali įgyvendinti derindamas su praktikoje numatytais 

tikslais 

� Ieško bendrų tikslų, interesų ir poreikių suderinamumo 

� Palaiko iššūkius, skatinančius tobulėti, padeda įvertinti grėsmes  

� Konsultuoja  

� Padeda identifikuoti ir suprasti sėkmingai karjerai būtinus gebėjimus, interesus, vertybes 

� Padeda įvertinti karjeros pasirinkimo tinkamumą 

� Padeda planuoti prasmingų tikslų kėlimą, siekiant profesinės brandos, strategijas 

� Kelia iššūkius, skatina tobulėti, padeda išvengti klaidų (Bloch, 1993) 
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Profesinės priežiūros (supervizorius) (advisor) 

� Formaliai ir neformaliai bendrauja siekdamas praktikos įgyvendinimo 

� Rekomenduoja kvalifikacijos kėlimo renginius 

� Rekomenduoja tinkamas karjeros raidos strategines kryptis 

� Sistemingai apžvelgia institucijos ir globotinio (studento) raidos planus 

� Padeda identifikuotis karjeros siekimo kliūtis ir pasirinkti jų įveikimo būdus 

 

Planuotojas (planner) 

� Planuoja savo, globotinio (studento) praktikos procesą 

� Kontroliuoja, kad užduotys ir kiti praktikai reikalingi veiksmai būtų atliekami nustatytu laiku 

� Perteikia globotiniui (studentui) savo planavimo valdymo įgūdžius 

 

Sprendimų pri ėmėjas (problem solver) 

� Pateikia įvairius metodus problemų sprendimui atrasti 

� Siekia bendradarbiavimo sudėtingose situacijose 

� Prisiima atsakomybę galutinių sprendimų priėmime 

� Įtakoja analizuoti situacijas, ieškant priežastinių ryšių 

� Skatina prisiimti atsakomybę sprendžiant įvairias sudėtingas situacijas 

� Skatina atlikti refleksiją 

 

Tyr ėjas (researcher) 

� Renka, apdoroja informaciją reikalingą sprendimams priimti 

� Fiksuoja ir saugo informaciją 

� Atlieka tyrimus, apibendrina duomenis, jų rezultatus pateikti švietimo institucijai 

 

Padėjėjas (helper): 

� Patikimas, rodantis globotiniui (studentui) pagarbą ir pasitikėjimą 

� Padeda esant įtemptoms situacijoms, besimokant ir profesiškai tobulėjant 

� Patirties ir informacijos šaltinis 

� Tarpininkauja renkant informaciją 

� Atidus, inicijuojantis, padrąsinantis, paremiantis 
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Partneris (asociate teacher, partner) 

� Skatina abipusį pasikeitimą informacija 

� Sukuria aplinką atvirai sąveikai 

� Išklauso problemas ar atitinkamai reaguoja 

� Veikia kaip įsiklausantis į įstaigos darbuotojų idėjas ir problemas (Fisher, 1994) 

 

Kolega (colleague, significant peer) 

� Atsakingas už planavimo ir mokymo kokybę, profesionalumą ir sėkmingą mokymo(si) 

patyrimą 

� Sužinantis idėjas, poreikius, susitarimus ir lūkesčius 

� Empatiškas kolega, kuris žino, jog mokymas(is) yra sudėtingas ir reikalaujantis daug 

pastangų procesas 

� Padedantis globotiniui (studentui) jaustis lygiaverčiu komandos nariu 

� Atpažįsta pasiekimus ir švenčia sėkmę 

 

Vadybininkas (manager) 

� Inicijuoja ir įgyvendina praktikos atlikimo gerinimą 

� Vertina pasiūlymus ir šalina atsiradusias problemas 

� Kontroliuoja ir tobulina praktikos atlikimo procesą 

� Organizuoja ir kontroliuoja reikiamų priemonių darbui aprūpinimą 

� Vertina ir gerina ugdymo(si) metodus 

 

Globėjas (caregiver) 

� Globoja globotinį (studentą) visos praktikos proceso metu 

� Empatiškai įsigilina į užduočių atlikimą ir asmeninį globotinio (studento) vystymąsi 

� Pataria, paskatina, padrąsina 

� Nukreipia tinkama linkme 

� Padeda kartu spręsti kylančias problemas 

 

Besimokantysis kartu (co-learner) 
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� Reflektuodamas kartu su globotiniu (studentu) analizuoja savo darbo kokybę ir siekia 

tobulumo 

� Ieško informacijos padedančios įgyti profesinių kompetencijų 

 

Tarpininkas (broker, facilitator) 

� Tarpininkauja tarp praktikos proceso dalyvių sprendžiant iškilusius sunkumus 

� Padeda įsitraukti į įmonės kolektyvą 

� Skatina bendradarbiauti ir komunikuoti su įmonės darbuotojais 

� Padeda atrasti kompromisą konfliktuojančioms pusėms 

 

Advokatas (advocate) 

� Atstovauja globotinio (studento) interesams  

� Ieško argumentų pagrindžiančių globotinio (studento) išsakytai nuomonei 

 

Vertintojas 

� Vertina globotinio (studento) veiklą, remiantis numatytais vertinimo kriterijais 

� Vadovaujasi vertinimo principais 

� Konstruktyviai išsako savo pastebėjimus 

� Numato kartu su praktikos proceso dalyviais tobulintinas sritis 

� Siekia refleksijos, savianalizės 

� Pildo vertinimo dokumentus 

 

Užsienio ir lietuvių literatūroje praktikos vadovo vaidmenys yra apibrėžiami skirtingai. 

Apibendrinant galima būtų teigti, kad praktiką profesinę priežiūrą atliekančio praktikos vadovo 

vaidmuo - supažindinti su verslo įmone, būti pavyzdžiui globotiniui (studentui), aptarti globos 

proceso eigą, procedūras, problemas bei pasiekimus, įžvelgti kompetencijų spragas ir jų 

tobulinimosi kelius, būti pagalbininku kolega pasiruošusiu kartu tobulėti bei atlikti savo veiklos 

vertinimą. 

 

Patyrusio darbuotojo pasirengimą atlikti praktikos vadovo vaidmenį galima įvertinti 

užpildžius anketą (pateikta priede). 

Viena iš pagrindinių tutoriaus, kaip įmonės vadovo, funkcijų - atrinkti tinkamus 

darbuotojus, galinčius tapti profesionaliais mentoriais. 
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KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Įvardinkite, kokios yra praktikos vadovo funkcijos? 

 

 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 3: Patyrusio darbuotojo pasirengimo ir įsipareigojimo atlikti 
praktikos vadovo vaidmenį vertinimas 

Nr. 4: Praktikos vadovo asmens savybių profilis 

 

 

 

 

���� 
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Priedas Nr. 3 

PATYRUSIO DARBUOTOJO PASIRENGIMO IR ĮSIPAREIGOJIMO ATLIKTI 

PRAKTIKOS VADOVO VAIDMEN Į VERTINIMAS  

 

Parengta remiantis J. B. Rowley. The good mentor. In educational leadership, May 1999, 20, p. 56 

 

Pažymėkite Jums tinkamą variantą 

Patyrusio darbuotojo pasirengimas ir įsipareigojimas atlikti  praktikos vadovo vaidmenį 

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu numatyti laiką susitikimams su globotiniu (studentu) 
 

   

Svarbu atkakliai padėti globotiniui (studentui), kad ir koks būtų jo 
priešinimasis bei nesėkmės 

   

Svarbu, kad atitiktų pasakyti žodžiai su veiksmais ir poelgiais 
 

   

Praktikos vadovui svarbu lankyti jo profesinės kompetencijos tobulinimui 
skirtus susitikimus, seminarus ir renginius 

   

Praktikos vadovui svarbu nuolatos atlikti profesinės kompetencijos 
savirefleksiją ir savęs vertinimą  

   

Požiūris į globotinį (studentą), kaip save tobulinančią asmenybę ir būsimą profesionalą 

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu pastebėti globotinio (studento) ugdymo(si) pastangas ir jo įtaką 
įmonei 
 

   

Svarbu gebėti suvokti globotinio (studento) poreikius 
 

   

Svarbu išskirti bendras pradedančių dirbti globotinių (studentų) 
problemas 

   

Svarbu praktiškai taikyti suaugusiųjų mokymo(si) teorijas 
 

   

Praktikos vadovas turi būti tolerantiškas 
 

   

Tarpasmeninio bendravimo ir sprendimų pri ėmimo reflektavimas 

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu gebėti reflektuoti, kokiu tikslu ir kada, kur ir kaip komunikuoti  
 

   

Svarbu bendrauti su globotiniu (studentu) jam priimtinu būdu 
 

   

Svarbu išlaikyti mentoriaus – globotinio (studento) ryšių konfidencialumą 
 

   

Svarbu būti atviru, vertinant savo profesinės kompetencijos pokyčius 
 

   

Svarbu gebėti modeliuoti efektyvios paramos būdus    
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Pasirengimas teikti informaciją bei instruktuoti  

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu teikti globotiniui (studentui) būtiną informaciją 
 

   

Svarbu dalintis savo profesine patirtimi 
 

   

Svarbu skatinti globotinį (studentą) planuoti komandinę veiklą ir 
organizuoti savo užduočių atlikimą 

   

Svarbu teikti informaciją apie verslo įmonės vadybos ir kt. naujoves  
 

   

Praktikos vadovas turi būti atviras naujoms idėjoms ir informavimo bei 
instruktavimo būdų modeliavimui 

   

Asmeninio ir profesinio tobulėjimo modeliavimas 

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu gebėti derinti mokymąsi ir mokymą 
 

   

Svarbu skatinti globotinį (studentą) degti praktikos vadovo pavyzdžiu  
 

   

Svarbu nuolatos tobulėti profesinėje srityje, siekiant būti kuo geresniu 
praktikos vadovu 

   

Svarbu gebėti konsultuoti apie profesinio augimo galimybes 
 

   

Svarbu gebėti pasinaudoti klaidomis, kaip asmeninio ir profesinio 
tobulėjimo postūmiu 

   

Tik ėjimo ir optimizmo demonstravimas 

 Taip Ne  Kartais 
Svarbu vadovautis nuostata skatinti ir drąsinti globotinį (studentą) 
 

   

Svarbu vadovautis nuostata globotiniui (studentui) išsakyti ambicingus 
lūkesčius  
 

   

Svarbu turėti pozityvią nuostatą profesijai 
 

   

Svarbu vengti kritikuoti (destruktyvia šio žodžio prasme) 
 

   

Svarbu gebėti modeliuoti asmeninį ir profesinį veiksmingumą 
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Priedas Nr. 4 

PRAKTIKOS VADOVO ASMENS SAVYBI Ų PROFILIS  

 

Pažymėkite, kiek Jums, kaip praktikos vadovui, būdingos nurodytos savybės (5 – nurodyta 

savybė labai ryški, 0 - silpna). Sujungdami pažymėtus skaičius, nubrėžkite savo asmens savybių 

profilį 

Ieškantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Motyvuotas 

Savikritiškas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Savimi pasitikintis 

Spontaniškas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Nuoseklus 

Atsargus 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Drąsus 

Palaikantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Globėjiškas 

Supratingas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Empatiškas 

Logiškas  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Kūrybiškas 

Skatinantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Iniciatyvus  

Santūrus 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Juokaujantis 

Pakantus  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Tolerantiškas 

Dominuojantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Lankstus 

Įsiklausantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Komunikabilus 

Palankus  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Draugiškas  

Lengvabūdiškas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Atsakingas 

Uždaras 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Atviras 

Oficialus 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Draugiškas  

Dalykiškas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Rūpestingas 

Emocionalus 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Susitvardantis 

Judrus  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Kantrus  

Ramus 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Aktyvus 

Sisteminantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Informatyvus 

Plepus  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Konkretus  

Vadovaujantis 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Bendradarbiaujantis 

Konfliktiškas 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Konstruktyvus 

 
Lentelė parengta A.Januškevičiūtės, remiantis VPU pedagogikos ir psichologijos fakulteto vaikystės 
studijų ir ugdymo pagrindų katedros  projektu ,,Studijų praktikos ir pradedančiųjų dirbti mokytojų globos 
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sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“ Sutarties Nr. 
ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258 http//www.mentoriai.vpu.lt dalomoji medžiaga 
Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės padeda praktikos atlikimo proceso metu? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės trukdo praktikos atlikimo proceso metu? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Kokios praktikos vadovo  asmeninės savybės padeda plėtoti profesinę kompetenciją? 
Išplėtokite savybių apibūdinimą. 

Savybė Savybių išplėtojimas, remiantis pavyzdžiais 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės padeda plėtoti socialinę kompetenciją? 
Išplėtokite savybių apibūdinimą. 

Savybė Savybių išplėtojimas, remiantis pavyzdžiais 
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Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės padeda plėtoti dalykin ę kompetenciją? 
Išplėtokite savybių apibūdinimą. 

Savybė Savybių išplėtojimas, remiantis pavyzdžiais 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės padeda plėtoti vadybinę kompetenciją? 
Išplėtokite savybių apibūdinimą. 

Savybė Savybių išplėtojimas, remiantis pavyzdžiais 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kokios praktikos vadovo asmeninės savybės padeda plėtoti informacijos valdymo 
kompetenciją? Išplėtokite savybių apibūdinimą. 

Savybė Savybių išplėtojimas, remiantis pavyzdžiais 
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5. PRAKTIKOS VADOVO ATRANKA IR PARENGIMAS 
VERSLO ĮMONĖJE 

 

Norėdami įgyti vieną ar kitą profesiją, studentai atlieka praktikas tiek švietimo įstaigose, 

tiek ir verslo sektoriuje. Tai inspiruoja kalbėti apie tinkamą praktikos vadovo parengimą 

Lietuvoje plačiąja prasme. Dažnai studentui atėjus į įmonę jam priskiriamas žmogus, įmonės 

darbuotojas, atsižvelgiant į jo profesinius gebėjimus, neįvertinant jo andragoginių sugebėjimų, 

kurie yra vieni svarbiausių profesinės patirties perdavimo procese. Norint užtikrinti ugdomosios 

praktikos įgyvendinimo efektyvumą, būtina kalbėti apie tinkamo kandidato į praktikos vadovus 

atrinkimą ir parengimą verslo įmonėse.  

 

Verslo sektoriaus praktikos vadovo parengimas yra sudėtingas, nes: 

1. Nėra sukurta vientisos praktikos vadovo parengimo įgyvendinimo programos verslo 

sektoriuje; 

2. Imlu laikui (mažiausiai metai studijų, norint įgyti andragoginių gebėjimų); 

3. Įmonės turėtų apmokyti didelį skaičių savo darbuotojų (profesijų/pareigybių įvairovė); 

4. Susiję su įmonės finansinėmis galimybėmis (apmokymas kainuoja, nėra sukurta 

kompensavimo mechanizmo); 

5. Nėra sukurta darbuotojų, tampančiais praktikos vadovais, motyvavimo sistemos. 

 

Praktikos vadovų atranka yra ypač svarbi, kad studentui praktika būtų efektyvi. Kas būtų, 

jeigu praktikos vadovu būtų priskirtas asmuo, kuriam nerūpi studento poreikiai? Ar atliekama 

studento praktika bus efektyvi? Greičiausiai, ne. Tuomet kyla klausimas, kokiais kriterijais 

vadovaujantis reikėtų priskirti mentorių vienam ar kitam globotiniui?  

Praktikos vadovo atrankos proceso elementus galima būtų pavaizduoti (3 pav.), 

A.Januškevičiūtės, 2010: 

 

 

  

 

 

 

 

3 pav. Praktikos vadovo atrankos proceso elementai 

Darbo vietos ir 
pareigybių aprašymas 

Kandidatų 
parinkimas 

Atranka   Sutikimo 
gavimas  

- Profesinė 
kompetencija 

- Socialinė 
kompetencija 

- Darbo stažas 

- Vertinimas 
- Testavimas 
- Įvertinimas 
- Pokalbis 
- Sprendimas 

- Indėlis 
- Motyvacija 
- Psichologinis 

suderinamumas 
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Praktikos vadovo atranka prasideda nuo įmonės vadovo savo darbuotojų pažinimo. Ši 

atranka galėtų susidaryti iš keleto etapų, A. Januškevičiūtės,2010: 

1. Darbuotojų veiklos kasmetinis vertinimas. Įmonėse, kuriose yra atliekamas 

darbuotojų kasmetinis vertinimas, tai nėra sudėtinga. Jame mes vertiname profesinius darbuotojo 

gebėjimus, socialinius įgūdžius. Šio įvertinimo dėka galima nesunkiai atrinkti kandidatus į 

praktikos vadovus. 

  

2. Darbuotojų motyvacijos vertinimas. Įmonėse, atsižvelgiant į sukurtą darbuotojų 

motyvacijos sistemą, darbuotojų motyvų tyrimą, atrenkami darbuotojai, kurių ryškiausi yra 

socialiniai, pripažinimo, aktualizacijos motyvai.  

 

3. Praktikos vadovo atranka, remiantis praktikos vadovo atrankos kriterijais.  

Šiame etape tiriamas: 

� patyrusio darbuotojo pasirengimas ir įsipareigojimas atlikti praktikos vadovo vaidmenį; 

� požiūris į globotinį (studentą), kaip save tobulinančią asmenybę ir būsimą profesionalą; 

� tarpasmeninio bendravimo ir sprendimų priėmimo reflektavimas;  

� asmeninio ir profesinio tobulėjimo modeliavimas; 

� tikėjimo ir optimizmo demonstravimas. 

Taip pat būsimus praktikos vadovus atrinkti reikėtų atsižvelgiant ir į suaugusiųjų mokytojo 

(andragogo) kriterijus: teigiamas savęs vertinimas, tolerantiškumas, atsakomybė, bendravimo 

įgūdžiai, empatija, lankstumas, suaugusiųjų mokymosi ir jų psichologijos ypatumų žinojimas, 

suaugusiųjų mokymo(si) metodų žinojimas, vertybėmis paremtų programų sudarymo įgūdžiai, 

planavimo ir organizaciniai įgūdžiai, savirefleksijos ir kritinio mąstymo įgūdžiai, savęs ir kitų 

vertinimo bei įsivertinimo skatinimo įgūdžiai.  

 

4. Įvertinimas. Daug diskusijų, kaip išvardintieji kriterijai, jų rodikliai turi būti patikrinti 

(,,išmatuoti“). Vertinimo schema turėtų remtis nuostata, kad informacijos šaltinių, padedančių 

susidaryti nuomonę apie kandidatuojančio asmens pasiruošimą įveikti standarto reikalavimus, 

turi būti kiek galima daugiau – pradedant asmeniniu įsivertinimu ir baigiant kandidato 

įvertinimais. Kandidatą vertina: jis pats; įmonės, kurioje jis dirba, vadovas arba specialistas; 

įmonės darbuotojai; švietimo įstaigos tutorius; kiti įmonės praktikos vadovai. 

 

5. Individualus pokalbis su būsimuoju praktikos vadovu. Šiame etape vyksta pokalbis 

su įmonės vadovu, švietimo institucijos tutoriumi ir būsimu praktikos vadovu. Jo metu yra 
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supažindinamas su būsima veikla globotinių (studentų) praktikos metu, reikalaujamais 

vaidmenimis ir atsakomybe. Įmonės vadovas turi būti pasirengęs pateikti motyvatorius, 

skatinančius būsimą praktikos vadovą kokybiškai atlikti jam priskirtą darbą ir gauti jo sutikimą 

dalyvauti praktikos atlikimo procese. 

Ši atranka baigiasi praktikos vadovo ir globotinio (studento) poros sudarymu arba, kitaip 

vadinamu, psichologiniu kontraktu. 

 

Kuo svarbus psichologinis kontraktas? Suderinus tarpusavio lūkesčius, jie tampa abipusiais 

įsipareigojimais. Jei šie įsipareigojimai vykdomi ir lūkesčiai realizuojami, didėja darbuotojų –

praktikos vadovų motyvacija, tačiau jei įsipareigojimus vykdo tik viena pusė ir neįgyvendinami 

jos pačios lūkesčiai, tai gali mažėti motyvacija bei aktyvumas arba formuotis neigiamas 

darbuotojo –praktikos vadovo požiūris į jo atliekamą darbą ir pačią įmonę.  

 

Psichologinio kontrakto sudarymo proceso etapai:  

1. Lūkesčių aptarimas (pasikeitimas lūkesčiais, jų aptarimas);  

2. Derybos (abi pusės susitaria visais svarbiais klausimais);  

3. Veikla (darbuotojas pradeda dirbti. Šiame etape kiekviena pusė vykdo savo 

įsipareigojimus);  

4. Pokyčiai (ilgainiui tiek vienos, tiek kitos pusės situacija gali keistis); 

5. Naujai atsiradusių problemų sprendimas bei naujų lūkesčių derinimas (šis etapas svarbus 

tolimesniam bendradarbiavimui bei darbuotojo profesiniam aktyvumui. Pasikeitusi 

situacija gali būti įtampos šaltinis, kol problemos neaptartos ir neišspręstos).  

 

Praktikos vadovų parengimas yra vienas iš svarbiausių etapų, nuo kurio priklauso 

atliekamos praktikos rezultatyvumas ir efektyvumas. Todėl atrinkus tinkamą darbuotoją, galintį 

tapti praktikos vadovu, svarbu įvertinti trūkstamas ir turimas žinias, ir sudaryti sąlygas jam kelti 

kvalifikaciją įvairiuose organizuojamuose seminaruose ar kt. Atkreipiant dėmesį į tai, kad 

daugiausiai praktikos vadovams trūksta psichologinių ir andragoginių žinių, tai šiuo atveju 

svarbu supažindinti su suaugusiųjų mokymo(si) ypatumais, galinčiomis atsirasti problemomis, jų 

sprendimo būdais, įvairiais kūrybiškais, naujais mokymo(si) metodais ir būdais bei žmogaus 

psichologija. 

 

Praktikos vadovo parengimas gali vykti: 

1. Individualiai, pasikviečiant konsultantus; 

2. Grupėje, dalyvaujant organizuojamuose seminaruose; 
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3. Įtraukiant praktikos vadovą į vykdomus mokymus kitoje institucijoje. 

Kiekviena įstaiga ir praktikos vadovas gali pasirinkti jiems tinkamą kvalifikacijos kėlimo 

būdą, atsižvelgiant į poreikius, finansines ir kitas įmonės galimybes. 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Įvardinkite, kokios priežastys lemia tinkamo darbuotojo 
parengimą? 

2. Kokie praktikos vadovo atrankos proceso etapai? Išanalizuokite 
kiekvieną etapo charakteristiką. 

3. Kas tai yra psichologinis kontraktas ir kokie yra išskiriami jo 
etapai?  

4. Koks tur ėtų būti praktikos vadovo vaidmuo kiekviename iš 
psichologinio kontrakto etapų? Su kokiomis problemomis 
praktikos vadovas gali susidurti psichologinio kontrakto metu? 

 

 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 5: Darbo motyvacijos klausimynas 

Nr. 6: Praktikos vadovo vertinimas 

Nr. 7: Praktikos vadovo vertinimas (kriterij ų aprašymas) 

 

 

 

���� 
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Priedas Nr. 5 

DARBO MOTYVACIJOS KLAUSIMYNAS  

APRAŠYMAS 

Darbo motyvacijos klausimynas (DMK) sukurtas Chart-well-Bratt Institute. DMK sudarytojai - 

Jay Hali, Ph. D. ir Martha S. Williams, Ph. D. 

Klausimynas remiasi A. Maslow poreikių hierarchijos ir F.Herzberg dviejų faktorių teorijos 

sinteze. DMK skirtas nustatyti poreikiams, kurie aktualūs darbo situacijose. 

Klausimyne yra pateikta 60 situacijų, kurios yra skirtos penkioms A. Maslow poreikių grupėms. 

Kiekvienam poreikiui tenka po 24 teiginius, kurie yra pažymėti raidėmis A<B<C<D<E. 

Naudojama priverstinio pasirinkimo skalių technika, porų lyginimo metodas. Kiekvienoje 

situacijoje tiriamojo prašoma paskirstyti 5 taškus tarp dviejų alternatyvų, kurios atspindi sugrupuotas 

skirtingų poreikių grupes. Kiekviename iš 60 teiginių yra pateikiami du klausimai skirtingiems 

poreikiams, o  tiriamasis turi įvertinti jų santykinę svarbą jam.  

 

1.   Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:                          

     E. Ar aš galėsiu tyrinėti naujas sritis ir kūrybingiau dirbti. 

     D. Ar darbas teiks man pasididžiavimą ir ar jį gerbs kiti. 

 

2. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai:        

     B. Mano pasiekimai būtų vertinami tik pagal tai, kaip gerai atlikau darbo užduotis. 

     C. Mano bendradarbiai kasdieniuose nesutarimuose būtų abejingi ir/arba jaustų neapykantą man ir 

kitiems. 

 

3. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     E. Ar jis suteikia man laisvę ir didžiausią galimybę tobulėti. 

     A. Ar darbo užmokestis patenkina mano ir mano šeimos poreikius. 

 

4. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     C. Kolektyve yra bendrumo dvasia, maloniai leidžiame laiką ir gerai sutariame tarpusavyje. 

     A. Darbo sąlygos, t.y. darbo erdvė, įranga, aprūpinimas, yra šiuolaikiniai ir optimalūs. 

 

5. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     B. Turi papildomas priemokas medicininiam draudimui, kompensacijoms, pensijų fondui, t.t.. 

     D. Įvertina mano kompetenciją; esu kitų pripažįstamas už gerai atliktą darbą ar, tiesiog, žinau, kad esu 

vienas iš geresnių savo grupėje. 
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6. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     C. Darbas buvo individualus ir neturėjau bendradarbių, su kuriais galėčiau pasitarti, planuoti arba 

dalintis darbu. 

     B.  Darbas buvo padidintos rizikos: reikėjo dirbti su netinkama įranga ir netikusiu personalu arba be 

atitinkamų kompensacinių garantijų. 

 

7. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų: 

     B. Ar tai nebus loterija ir ar tai nesugriaus to, ką esu pasiekęs. 

     E. Ar aš galėsiu tyrinėti naujas sritis ir kūrybingiau dirbti. 

 

8. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     A. Aš būčiau  nuolatos skubinamas ir neturėčiau pakankamai laiko pietums, kavos pertraukėlėms ir 

pan. 

     B. Mano pasiekimai būtų vertinami tik pagal tai, kaip gerai atlikau darbo užduotis. 

 

9. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai:  

     D. Ar galiu kilti pareigose dėka savo pasiekimų. 

     C. Ar yra sąlygos geram bendradarbiavimui ir harmoningiems santykiams.  

 

10. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     E. Aš matau, kad mano darbą atitinka mano asmeninius interesus ir vystymąsi. 

     D. Kai yra realus atlyginimas už pasiekimus. 

 

11. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris:  

     A. Atspindi pagrindines priežastis dėl kurių yra dirbama; dėl gero atlyginimo, gerų darbo sąlygų, gero 

namo, mašinos ir t.t. 

     B. Turi papildomas priemokas medicininiam draudimui, kompensacijoms, pensijų fondui, t.t.. 

 

12. Jeigu aš kada nors  nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad: 

     A. Darbas kėlė fizinį diskomfortą dėl blogo apšvietimo, prastų darbo sąlygų, neišvėdintų patalpų ir 

pan. 

     B. Darbas buvo padidintos rizikos; reikėjo dirbti su netinkama įranga ir netikusiu personalu arba be 

atitinkamų kompensacinių garantijų. 

 

13. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų: 

     D. Ar darbas teiks man pasididžiavimą ir ar jį gerbs kiti. 

     C. Ar man patiks įmonės su kuriais turėsiu dirbti ir ar mes susiderinsime. 
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14. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     D. Už tą patį darbą kiti darbuotojai sulauktų dėmesio ir paaukštinimų, o aš - ne. 

     A. Aš būčiau nuolatos skubinamas ir neturėčiau pakankamai laiko pietums, kavos pertraukėlėms ir 

pan. 

 

15.  Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     B. Ar darbas yra saugus, ar egzistuoja papildomų apmokėjimų darbuotojams programa. 

     D. Ar galiu kilti pareigose dėka savo pasiekimų. 

 

16. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

    A. Darbo sąlygos, t.y. darbo erdvė, įranga, aprūpinimas, yra šiuolaikinės ir optimalios.                

    B. Už klaidas nėra baudžiama ir darbo praradimo galimybė yra maža. 

 

17. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     C. Yra grindžiamas socialiniu požiūriu - t.y. galimybe būti vertinamu komandos nariu. 

     D. Įvertina mano kompetenciją; esu kitų pripažįstamas už gerai atliktą darbą ar, tiesiog, žinau, kad esu 

vienas iš geresnių savo grupėje. 

 

18. Jei aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad: 

     D. Darbas žlugdė tam tikru požiūriu mano asmenybę. 

     E. Darbas buvo nereikšmingas ir nereikalavo visų mano įgūdžių. 

 

19. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:   

     D. Ar darbas teiks man pasididžiavimą ir ar jį gerbs kiti. 

     A. Ar tai pareikalaus daugiau pastangų ir laiko, kurį galėčiau skirti asmeniniams malonumams. 

 

20. AŠ manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     E. Aš jausčiau, kad mano tikrieji įgūdžiai ir galimybės nepilnai išnaudojami. 

     D. Už tą patį darbą kiti darbuotojai sulauktų dėmesio ir paaukštinimų, o aš - ne. 

 

21. Vertinant darbą man svarbiausia yra tai:                                                                                 

     E. Ar jis suteikia man laisvę ir didžiausią galimybę tobulėti.                                                           

     D. Ar galiu kilti pareigose dėka savo pasiekimų.        
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22.  Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     C. Kolektyve yra bendrumo dvasia, maloniai leidžiame laiką ir gerai sutariame tarpusavyje. 

     D. Kai yra realus atlyginimas už pasiekimus. 

 

23.  Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     E. Glūdi pačiame darbe, t.y. stimuliuojančios bei prasmingos veiklos, kurios reikalauja mano jėgų 

išbandymo. 

     B. Turi papildomas priemokas medicininiam draudimui, kompensacijoms, pensijų fondui, t.t.. 

 

24. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     C. Darbas buvo individualus ir neturėjau bendradarbių, su kuriais galėčiau pasitarti, planuoti arba 

dalintis darbu. 

     A. Darbas kėlė fizinį diskomfortą dėl blogo apšvietimo, prastų darbo sąlygų, neišvėdintų patalpų ir 

pan. 

 

25. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:                       

     D. Ar darbas teiks man pasididžiavimą ir ar jį gerbs kiti. 

     B. Ar tai nebus loterija ir ar tai nesugriaus to, ką esu pasiekęs. 

 

26.  Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     D. Už tą patį darbą kiti darbuotojai sulauktų dėmesio ir paaukštinimų, o aš - ne. 

     C. Mano bendradarbiai kasdieniuose  nesutarimuose būtų abejingi ir/arba jaustų neapykantą man ir 

kitiems. 

 

27. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai:                                                                                    

     E. Ar jis suteikia man laisvę ir didžiausią galimybę tobulėti.  

     C. Ar yra sąlygos geram bendradarbiavimui ir harmoningiems santykiams. 

 

28. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     B. Už klaidas nėra baudžiama ir darbo praradimo galimybė yra maža. 

     E. Aš matau, kad mano darbą atitinka mano asmeninius interesus ir vystymąsi. 

 

29. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris:                                                  

     C. Yra grindžiamas socialiniu požiūriu - t.y. galimybe būti vertinamu komandos nariu.  

     B. Turi papildomas priemokas medicininiam draudimui, kompensacijoms, pensijų fondui, t.t.. 
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30.  Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     A. Darbas kėlė fizinį diskomfortą dėl blogo apšvietimo, prastų darbo sąlygų, neišvėdintų patalpų ir 

pan. 

     E. Darbas buvo nereikšmingas ir nereikalavo visų mano įgūdžių. 

 

31. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:                          

     C. Ar man patiks įmonės su kuriais turėsiu dirbti ir ar mes susiderinsime. 

     E. Ar aš galėsiu tyrinėti naujas sritis ir kūrybingiau dirbti. 

32. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     E. Mano tikri įgūdžiai ir galimybės yra nepilnai išnaudojami.  

     C. Mano bendradarbiai kasdieniuose  nesutarimuose būtų abejingi ir/arba jaustų neapykantą man ir 

kitiems. 

 

33. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai:                                                                                    

     B. Ar darbas yra saugus, ar egzistuoja papildomų apmokėjimų darbuotojams programa. 

     A. Ar darbo užmokestis patenkina mano ir mano šeimos poreikius. 

 

34. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     B. Už klaidas nėra baudžiama ir darbo praradimo galimybė yra maža. 

     C. Kolektyve yra bendrumo dvasia, maloniai leidžiame laiką ir gerai sutariame tarpusavyje. 

 

35. Aš manau, kad tikrasis darbo atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     D. Įvertina mano kompetenciją; esu kitų pripažįstamas už gerai atliktą darbą ar, tiesiog, žinau, kad esu 

vienas iš geresnių savo grupėje. 

     A. Atspindi pagrindines priežastis dėl kurių yra dirbama; dėl gero atlyginimo, gerų darbo sąlygų, gero 

namo, mašinos ir t.t. 

 

36. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     D. Darbo žlugdė tam tikru požiūriu mano asmenybę. 

     B. Darbas buvo padidintos rizikos; reikėjo dirbti su netinkama įranga ir netikusiu personalu arba be 

atitinkamų kompensacinių garantijų. 

 

37. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:                          

     B Ar tai nebus loterija ir ar tai nesugriaus to, ką esu pasiekęs.                                                              

     C. Ar man patiks įmonės su kuriais turėsiu dirbti ir ar mes susiderinsime. 
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38.  Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     D. Už tą patį darbą kiti darbuotojai sulauktų dėmesio ir paaukštinimų, o aš - ne.                            

     B. Mano pasiekimai būtų vertinami tik pagal tai, kaip gerai atlikau darbo užduotis. 

 

39. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     B. Ar darbas yra saugus, ar egzistuoja papildomų apmokėjimų darbuotojams programa. 

     C. Ar yra sąlygos geram bendradarbiavimui ir harmoningiems santykiams. 

 

40. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu, kai: 

    D. Kai yra realus atlyginimas už pasiekimus. 

    A. Darbo sąlygos, t.y. darbo erdvė, įranga, aprūpinimas, yra šiuolaikinės ir optimalios. 

 

41. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     C. Yra grindžiamas socialiniu požiūriu - t.y. galimybe būti vertinamu komandos nariu. 

     E. Glūdi pačiame darbe, t.y. stimuliuojančios ir prasmingos veiklos, kurios reikalauja mano jėgų  

išbandymo. 

 

42. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     E. Darbas buvo nereikšmingas ir nereikalavo visų mano įgūdžių. 

     B. Darbas buvo padidintos rizikos; reikėjo dirbti su netinkama įranga ir netikusiu personalu arba be 

atitinkamų kompensacinių garantijų. 

 

43. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų: 

     A. Ar tai pareikalaus daugiau pastangų ir laiko, kurį galėčiau skirti asmeniniams malonumams. 

     B. Ar tai nebus loterija ir ar tai nesugriaus to, ką esu pasiekęs. 

 

44. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai:     

     E. Aš jausčiau, kad mano turimi sugebėjimai ir galimybės nėra gerai panaudojami.                        

     A. Aš būčiau nuolatos skubinamas ir neturėčiau pakankamai laiko pietums, kavos pertraukėlėms ir 

pan. 

 

45. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     D. Ar galiu kilti pareigose dėka savo pasiekimų. 

     A. Ar darbo užmokestis patenkina mano ir mano šeimos poreikius. 
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46. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     E. Aš matau, kad mano darbą atitinka mano asmeninius interesus ir vystymąsi. 

     C. Kolektyve yra bendrumo dvasia, maloniai leidžiame laiką ir gerai sutariame tarpusavyje. 

 

47. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     A. Atspindi pagrindines priežastis dėl kurių yra dirbama; dėl gero atlyginimo, gerų darbo sąlygų, gero 

namo, mašinos ir t.t. 

     C. Yra grindžiamas socialiniu požiūriu - t.y. galimybe būti vertinamu komandos nariu. 

 

48. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     C. Darbas buvo individualus ir neturėjau bendradarbių, su kuriais galėčiau pasitarti, planuoti arba 

dalintis darbu. 

     E. Darbas buvo nereikšmingas ir nereikalavo visų mano įgūdžių. 

 

49. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:  

     A. Ar tai pareikalaus daugiau pastangų ir laiko, kurį galėčiau skirti asmeniniams malonumams. 

     C. Ar man patiks įmonės su kuriais turėsiu dirbti ir ar mes susiderinsime. 

 

50. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     C. Mano bendradarbiai kasdieniuose nesutarimuose būtų abejingi ir/arba jaustų neapykantą man ir 

kitiems. 

    A. Aš būčiau nuolatos skubinamas ir neturėčiau pakankamai laiko pietums, kavos pertraukėlėms ir pan. 

 

51. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     B. Ar darbas yra saugus, ar egzistuoja papildomų apmokėjimų darbuotojams programa. 

     E. Ar jis suteikia man laisvę ir didžiausią galimybę tobulėti. 

 

52. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     D. Kai yra realus atlyginimas už pasiekimus. 

     B. Už klaidas nėra baudžiama ir darbo praradimo galimybė yra maža. 

 

53. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     D. Įvertina mano kompetenciją; esu kitų pripažįstamas už gerai atliktą darbą ar, tiesiog, žinau, kad esu 

vienas iš geresnių savo grupėje.  

     E. Glūdi pačiame darbe; tai reikalauja mano jėgų išbandymo. 
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54. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

     D. Darbo žlugdė tam tikru požiūriu mano asmenybę. 

     C. Darbas buvo individualus ir neturėjau bendradarbių, su kuriais galėčiau pasitarti, planuoti arba 

dalintis darbu. 

 

55. Sprendžiant ar sutikti su paaukštinimu tarnyboje mane labiausiai domintų:                          

     E. Ar aš galėsiu tyrinėti naujas sritis ir kūrybingiau dirbti. 

     A. Ar tai pareikalaus daugiau pastangų ir laiko, kurį galėčiau skirti asmeniniams malonumams. 

 

56. Aš manau, kad mano būsena ir motyvacija labiausiai nukentėtų tokiose situacijose, kai: 

     E. Jei jausčiau, kad mano tikri įgūdžiai ir galimybės nepilnai išnaudojami. 

     B. Mano pasiekimai būtų vertinami tik pagal tai, kaip gerai atlikau darbo užduotis. 

 

57. Vertinant darbą, man svarbiausia yra tai: 

     C. Ar yra sąlygos geram bendradarbiavimui ir harmoningiems santykiams. 

     A. Ar darbo užmokestis patenkina mano ir mano šeimos poreikius. 

 

58. Aš geriausiai dirbu ir daugiausiai pasiekiu tuomet, kai: 

     E. Aš matau, kad mano darbą atitinka mano asmeninius interesus ir vystymąsi.                              

     A. Darbo sąlygos, t.y. darbo erdvė, įranga, aprūpinimas, yra šiuolaikinės ir optimalios. 

 

59. Aš manau, kad tikrasis atlyginimas už darbą yra toks, kuris: 

     E. Randasi pačiame darbe; tai yra skatinanti ir prasminga veikla, kuri kelia man naujus uždavinius. 

     A. Atspindi pagrindines priežastis dėl kurių yra dirbama; dėl gero atlyginimo, gerų darbo sąlygų, gero 

namo, mašinos ir t.t. 

 

60. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tuoj pat išeiti iš darbo, pagrindinė priežastis būtų ta, kad:  

    D. Darbo žlugdė tam tikru požiūriu mano asmenybė. 

    A. Darbas kėlė fizinį diskomfortą dėl blogo apšvietimo, prastų darbo sąlygų, neišvėdintų   

          patalpų ir pan. 
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Priedas Nr. 6 

PRAKTIKOS VADOVO VERTINIMAS  

Vertinimo lapas 

 

Parengė A. Januškevičiūtė, remiantis Andragogas – praktikas. Savarankiško mokymosi gidas, 2003, p. 

22-25 

 

Pažymėkite, kiek jums būdingos nurodytos savybės 5 - nurodyta savybė jums labai būdinga, 0 – 

savybė visai nebūdinga. Įrašykite trūkstamas Jūsų dalyko tutoriui ar mentoriui asmenybės savybes. 

 

Teigiamas savęs vertinimas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Tolerantiškumas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Atsakomybė 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Bendravimo įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Empatija  

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Lankstumas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Suaugusiųjų mokymosi ir jų psichologijos ypatumų žinojimas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Suaugusiųjų mokymo(si) metodų žinojimas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Vertybėmis paremtų programų sudarymo įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Planavimo ir organizaciniai įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Geras dalyko žinojimas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Gebėjimas motyvuoti besimokančius prieš, po ir paties mokymosi procese 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi aplinkos, atitinkančios besimokančiojo poreikius ir orientuotos į jo tolimesnį 
savarankišką mokymąsi, plėtojimas 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Besimokančiųjų aktyvumo skatinimo įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Savirefleksijos ir kritinio m ąstymo įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Savęs ir kitų vertinimo bei įsivertinimo skatinimo įgūdžiai 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

Įrašykite savo kriterijų 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Įrašykite savo kriterijų 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

 

Įrašykite savo kriterijų 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 

 

 

 

 

 

Įrašykite savo kriterijų 

5 4 3 2 1 0 

Argumentuokite savo vertinimą, remiantis pavyzdžiais 
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Priedas Nr. 7 

PRAKTIKOS VADOVO VERTINIMAS  

Kriterijų aprašymas 

 

Parengta remiantis: Andragogas – praktikas. Savarankiško mokymosi gidas, 2003, p. 22-25 

 

Kriterijus Kriterijaus aprašymas Vertinimo rodiklis 

Teigiamas savęs 
vertinimas 

Savo vertės ir svarbos įsisąmoninimas 
bei atsakingas elgesys savęs ir kitų 
atžvilgiu 

Drąsa, atviras kritikos priėmimas, 
nusiteikimas dalintis žiniomis ir 
patyrimu 

Tolerantiškumas Sugebėjimas demonstruoti 
nuoširdumą ir suprasti žmones, kurių 
nuomonė ir jų raiškos formos skiriasi 
nuo tavųjų 

Pagarba skirtybėms, kantrybė 

Atsakomybė Atsakingas už savo veiksmus, 
galvojantis apie pasekmes iš anksto  

Savidisciplina, pasiaukojimas, 
gebėjimas prisiimti pareigas ir jas 
vykdyti 

Bendravimo 
įgūdžiai 

Gebėjimas palaikyti dialogą 
mokymo(si) proceso metu, gerų 
klausymosi, informacijos perdavimo 
žodžiu bei raštu įgūdžių 
demonstravimas 

Gebėjimas aiškiai pateikti savo 
nuomonę, o taip pat gebėjimas 
suprasti kitus  

Informacijos pristatymo, aktyvaus 
klausymosi ir klausinėjimo įgūdžiai 

Konstruktyvus grįžtamasis ryšys 
besimokantiems 

Rūpi grįžtamasis ryšys 

Empatija Atsakas, gebėjimas emociškai suprasti 
kitų žmonių jausmus 

Besimokančiųjų poreikių suvokimas 

Besimokančiųjų jausmų supratimas 

Gebėjimas jausti situaciją 
auditorijoje 
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Lankstumas Gebėjimas ir nusiteikimas keisti (is) 
siekiant pasiekti geriausią rezultatą 
prie susiklosčiusių aplinkybių 

Gebėjimas mokymo(si) programą 
priderinti prie besimokančių 
poreikių 

Gebėjimas reorganizuoti kurso 
(seminaro) eigą, prisiderinant prie 
besimokančiųjų poreikių, 
išryškėjusių renginio metu 

Suaugusiųjų 
mokymosi ir jų 
psichologijos 
ypatumų 
žinojimas 

Žinios apie tai, kuo pedagogika 
skiriasi nuo andragogikos, 
suaugusiųjų psichologijos supratimas. 
Gebėjimas šias žinias taikyti 

Suaugusiųjų mokymosi ypatybių 
supratimas 

Suaugusiųjų 
mokymo(si) 
metodų 
žinojimas 

Suaugusiųjų mokymo(si) būdų ir 
metodų įvairovės pažinimas ir 
gebėjimas juos tinkamai parinkti, 
priklausomai nuo mokymo(si) 
programos ypatumų, besimokančiųjų 
poreikių, gebėjimų ir patirties 

Adekvataus metodų naudojimo 
įgūdžiai 

Gebėjimas taikyti įvairius 
mokymo(si) įgūdžius 

Vertybėmis 
paremtų 
programų 
sudarymo 
įgūdžiai 

Mokymo turinys, sudarantis 
besimokančiajam galimybę rinktis jo 
patirtį geriausiai atitinkančius 
asmeninio ir profesinio augimo kelius 
bei būdus; demonstruojantis pagarbą 
pasirinkimo teisei 

Programos turinys 

Planavimo ir 
organizaciniai 
įgūdžiai 

Sugebėjimas planuoti savo ir dalyvių 
veiklą užsiėmimo metu 

Mokymo (si) medžiagos yra aiškiai 
struktūrizuotos ir atitinka 
besimokančiųjų poreikius 

Geras dalyko 
žinojimas 

Geras dėstomo dalyko išmanymas ir 
gebėjimas išlaikyti besimokančiųjų 
suinteresuotumą dėstomu dalyku 

Dalyko išmanymo demonstravimas. 
Bazinių dalykų išmanymas ir 
tendencijų juose suvokimas. Dalyko 
informacijos šaltinių žinojimas ir 
naudojimasis jais 

Gebėjimas 
motyvuoti 
besimokančius 
prieš, po ir 
paties mokymosi 
procese 

Sugebėjimas skatinti besimokančiųjų 
asmeninį suinteresuotumą, įsitraukimą 
ir aktyvumą viso mokymosi metu 

Gebėjimas įtraukti 
besimokančiuosius į mokymosi 
procesą 

Gebėjimas kurti tęstinio mokymosi 
veiklą 
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Mokymosi 
aplinkos, 
atitinkančios 
besimokančiojo 
poreikius ir 
orientuotos į jo 
tolimesnį 
savarankišką 
mokymąsi, 
plėtojimas 

Organizuotas mokymo(si) procesas 
atitinka individualius besimokančiojo 
augimo poreikius, o taip pat įvertina ir 
naujo žinojimo formavimo būtinybę. 
Labai dažnai šis procesas remiasi 
išlavintais savarankiško mokymosi 
įgūdžiais 

Naudojama adekvati mokymo(si) 
požiūrių įvairovė. Pagarbiai 
elgiamasi su besimokančiais. 
Efektyviai valdoma besimokančiųjų 
grupė. 

Besimokančiųjų 
aktyvumo 
skatinimo 
įgūdžiai 

Besimokančiųjų mokymo(si) 
potencialo sklaida, remiantis 
interesais ir atradimo džiaugsmas.  

Besimokančiųjų susidomėjimo 
išlaikymas. Pozityvių santykių 
palaikymas. Probleminio požiūrio 
išlaikymas 

Savirefleksijos ir 
kritinio mąstymo 
įgūdžiai 

Vis gilesnis mokymosi proceso ir jo 
rezultatų suvokimas; gebėjimas 
analizuoti dalykus, nagrinėjant juos iš 
įvairiausių požiūrių 

Gebėjimas kelti savianalizės 
užduotis besimokantiems. Kritinio 
mąstymo skatinimas. Gebėjimas 
skatinti besimokančiųjų išmoktų 
dalykų analizę tiek individualiai, tiek 
grupėje 

Savęs ir kitų 
vertinimo bei 
įsivertinimo 
skatinimo 
įgūdžiai 

Gebėjimo sekti ir įvertinti asmens 
pasiekimus mokymosi procese 
ugdymas 

Aiškių mokymosi tikslų 
formulavimo ir pažangos jų atžvilgiu 
nustatymo įgūdžiai, gebėjimas 
pateikti aiškią informaciją apie 
mokymosi rezultatus ir jų vertinimo 
kriterijus 

  

Taip pat galimi šie kriterijai: motyvacija praktikos vadovo veiklai, tolerancija, 

intelektinis jautrumas, kūrybiškumas, nuovokumas, geranoriškumas, atvirumas, kruopštumas, 

smalsumas, pakantumas, savikritika, emocinis jautrumas, išradingumas. 
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6. PRAKTIKOS VADOVO DARBO FORMOS IR METODAI 
 

Siekdamas suteikti tinkamą paramą praktiką atliekančiam globotiniui (studentui), praktikos 

vadovas turėtų taikyti veiksmingas darbo formas. Vienai praktikos profesinės priežiūros veiklai 

labiau tinka vienos darbo formos, kitai veiklai – kitos.  

 

 

Dažniausiai praktikos vadovai taiko tokias darbo formas: 

� Globotinio (studento) informavimas 

� Individualūs susitikimai 

� Susitikimai pagal grafiką 

� Skubūs susitikimai 

� Informacijos paketai 

� Praktikos profesinė priežiūros grupės diskusijos 

� Keitimasis rašytine ir elektronine informacija 

� Konsultavimas telefonu 

� Praktikos dokumentavimas 

 

 

Globotinio (studento) informavimas. Praktikos vadovas šią darbo formą taiko 

informuodamas globotinį (studentą) apie praktikos tikslus, programą, aiškindamas, kaip atlikti 

praktikos užduotis. Informuojama apie įmonės organizavimo tvarką, terminus ir kt. Po praktikos 

globotinis (studentas) kartu su kitais grupėje gali aptarti praktikos eigą ir rezultatus.  

 

Individual ūs praktikos vadovo ir globotinio (studento) susitikimai. Per praktiką 

praktikos vadovas su globotiniu (studentu) susitinka keletą kartų. Per individualius susitikimus 

aptariamos praktikos problemos, globotinis (studentas) konsultuojamas ugdymo proceso 

organizavimo ir kitais klausimais, stebima globotinio (studento) profesinės veiklos pažanga.  

 

Praktikos vadovo ir globotinio (studento) susitikimai. Šie susitikimai organizuojami 

veiklai stebėti ir aptarti, viešai pristatyti praktikos užduotis, taip pat praktikos aplankui pristatyti 

ir ginti, derinti praktikos vertintojų nuomonę dėl jos įvertinimo.  

 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

59 

 

Susitikimai pagal grafiką. Praktikos vadovo ir globotinio (studento) iš anksto visai 

praktikai suplanuoti susitikimai, pvz., numatytas įskaitinės veiklos stebėjimo laikas. 

 

Skubūs susitikimai. Kilus didesnėms problemoms ar kritinio įvykio atveju, praktikos 

vadovas atvyksta į globotinio (studento) praktikos vietą iš anksto nesuplanuotu laiku.  

 

Informacijos paketai. Praktikos vadovas parengia praktikos informacinį paketą 

globotiniui (studentui). Už praktiką atsakingiems aukštosios mokyklos asmenims pateikia 

informaciją apie praktikos programą, vietas, organizavimą, eigą, rezultatus. Praktikos vadovas 

gali parengti praktikos atmintinę, lankstinuką, „Praktikos vadovą“ globotiniui (studentui), 

užduotis praktikos sėkmės savirefleksijai, taip pat praktikai reikalingų informacijos šaltinių 

sąrašą.  

 

Praktikos profesinės priežiūros grupės diskusijos. Praktikos profesinės priežiūros grupę 

gali sudaryti įmonės vadovas, praktikos vadovas, švietimo institucijos tutorius. Grupė gali aptarti 

praktikos organizavimo kokybę, pakeitimus, susitarti dėl praktikos vertinimo sistemos ir kt.  

 

Keitimasis rašytine ir elektronine informacija. Per praktiką praktikos vadovas ir kiti 

praktikos dalyviai bendrauja formaliai ir neformaliai, nuolat keičiasi rašytine ir elektronine 

informacija. 

 

Konsultavimas telefonu. Praktikos vadovas gali konsultuoti globotinį (studentą) telefonu, 

jeigu jiems taip priimtina; šiuo atveju svarbu numatyti laiką telefoniniams skambučiams. 

 

Praktikos dokumentavimas. Praktikos vadovas renka ir sudaro elektronines bei tekstines 

praktikos duomenų bazes (pvz.: sudaro bazinių ugdymo įstaigų ir praktikos vadovo „bankus“, 

ruošia, kaupia ir saugo praktikos dokumentus, planus, tvarkaraščius, programas, praktikos 

aplankui, refleksijas, vertinimus, tyrimo duomenis, instrukcijas, kritiniams atvejams numatytas 

procedūras, sutartis, ataskaitas). Praktikai aktualūs dokumentai talpinami aukštosios mokyklos 

internetinėje svetainėje, kad būtų prieinami skirtingose vietose praktiką atliekantiems 

globotiniams (studentams) (Monkevičienė, Stankevičienė, Baršauskienė, 2007). 
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Ugdant globotinį (studentą), sprendžiant įvairias kylančias problemas, vedant diskusijas, 

praktikos vadovas turi gebėti kūrybiškai perteikti savo patirtį. Taigi, reikėtų gerai išmanyti 

šiuolaikinio mokymo(si) metodus. 

 

Žodis ,,metodas“ kilęs iš graikų kalbos ir reiškia tyrimo arba pažinimo kelią, veikimo 

būdą.  

Bendriausia prasme metodas apibūdinamas kaip praktinio ir teorinio tikrovės įvaldymo 

būdų ir operacijų visuma. Kitais žodžiais – tai veikimo būdas, veiklos tvarka, sąmoningai 

naudojama kokiam nors tikslui pasiekti. 

 

Mokymo metodų pasirinkimą, kaip pastebi mokslininkai, labiausiai veikia bendrosios 

švietimo kaitos tendencijos ir vyraujančios ugdymo sampratos bei ugdymo tikslų ir ugdymo 

programų kaita, Suaugusiųjų švietimo praktika, 2006. 

Šiandien žinome ilgiausią tradicinių metodų sąrašą, kuris buvo aptartas ankstesniame 

skyriuje. Jie visi daugiau ar mažiau taikomi ir šiandien seminarų, apmokymų metu.  

 

Tačiau be jau gerai žinomų tradicinių metodų išskiriami šie, nauji mokymo metodai, 

kuriuos pateikia įvairūs autoriai: 

1. Grupinio tyrinėjimo. 

2. Apklausos (interviu). 

3. Vaidinimo, vaidmenų atlikimo. 

4. Argumentų ,,už ir prieš“. 

5. Debatų, diskusijos. 

6. Modeliavimo. 

7. ,,Minčių lietaus“. 

8. Projektų. 

9. Eksperimento. 

10. Dokumentų analizės. 

11. Atvejo analizė. 

12. Jėgos lauko analizė. 

13. ,,Akvariumo“. 

14. ,,Ledlaužio“. 

15. ,,Patyrimų įsisąmoninimo“. 

16. Reflektyvaus rašymo. 
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17. Įtraukianti paskaita. 

18. Interviu. 

 

M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, V. Zuzevičiūtė (2006) mokymo/si metodus skiria į 

pasyvius ir aktyvaus mokymo/si metodus, priklausomai nuo to, ar mokymų dalyvis yra aktyvus 

ar pasyvus.  

Autor ės išskiria šiuos mokymo/si metodus:  

1. Paskaita (šio metodo metu praktikos vadovas tam tikros srities informaciją perduoda 

žodžiu. Jis naudingas informacijai suteikti, kai kitais būdais medžiaga nėra prieinama ir prieš 

pradedant mokyti kitais metodais, kai būtina pateikti tam tikros srities įžangines pastabas ar 

nurodyti mokymosi kryptis). 

 

2. Grupės diskusija (šis metodas suaugusiųjų švietime naudojamas dažniausiai, jis 

skatina besimokančius priimti atsakomybę už savo mokymąsi, skatina grupės narius dalintis 

patirtimi, padeda vystyti pasitikėjimą savo jėgomis). 

 

3. Projektų metodas (šiuo metodu mokantis naudojamos įvairių mokslų žinios, o 

metodo pagrindas – problemos iškėlimas. Šis metodas skatina susidomėjimą, norą mokytis, nes 

nagrinėjami reiškiniai gyvenimiški, gautus rezultatus galima taikyti praktikoje). 

 

4. Vaidmenų atlikimas (besimokantieji mokosi įsijausti į vaidmenis, suvaidinti 

situaciją, susijusią su darbu, pagal parengtą scenarijų. Atliekant konkrečią praktinę veiklą, 

vaidmenų atlikimas suteikia tam tikro kryptingumo tikslingam elgesiui, patirčiai įgyti). 

 

5. Atvejo analizė (tai aprašyto įvykio, aplinkybių nagrinėjimas, kai besimokantieji 

patys išskiria esmines detales. Šis metodas naudingas, kai reikalingas objektyvus žvilgsnis į 

problemą ar įvairias aplinkybes). 

 

6. Žaidimai  (jie naudojami gyvenimiškų situacijų stimuliavimui, suteikia galimybę 

besimokantiems įgyti patirties atliekant atitinkamus vaidmenis, kai jie turi priimti sprendimus ir 

pristatyti situaciją. Metodas gali būti naudojamas žmonėms susitikus pirmą kartą, kai siekiama 

sukurti gerus santykius, sumažinti pradinei įtampai. Skatinamas aktyvus dalyvavimas, padeda 

efektyviau spręsti problemas). 
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7. Seminarai (tai iš anksto paruošta tema pristatoma grupei. Jie padeda vystyti 

gebėjimus, susijusius su argumentavimu, pranešimo rengimu). 

 

8. Min čių lietus (grupei pateikiama tema, užduodamas klausimas ir po pamąstymui 

skirto laiko dalyviai gali išsakyti viską, kas susiję su nagrinėjama situacija ar problema. Šis 

metodas tinka temos pristatymui, padeda besimokančiajam jaustis įtrauktam į mokymąsi).  

 

9. Mokymasis pagal sutartis (tai susitarimas tarp praktikos vadovas ir besimokančiojo, 

sudaromas įvairiems darbams atlikti. Sutartys didina kruopštumą, daro mokymąsi produktyvesnį, 

gerina darbo įgūdžius, socialinį elgesį).  

 

Negalime teigti, kad vieni mokymo/si metodai yra geresni ar tinkamesni nei kiti, nes jie 

skiriasi savo paskirtimi. Nauji, ypač aktyvūs mokymo/si metodai yra rezultatyvūs ir suaugusiųjų 

pozityviai vertinami, nes padeda jiems mokymąsi suprasti kaip bendradarbiavimą, keisti 

supratimą apie mokymosi poreikius, galimybes, mokėjimus. Naujų mokymo metodų įvairovė 

suteikia galimybių į mokymosi, kvalifikacijos kėlimo procesą pažvelgti kūrybiškiau, žaismingiau 

ir kokybiškiau suteikti paslaugas. 

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Argumentuokite, kokios praktikos vadovo darbo formos ir kuriuo 
praktikos proceso metu efektyviausios? 

2. Išskirkite mokymo(si) metodų privalumus ir tr ūkumus praktikos 
proceso atlikimo metu? 
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7. PRAKTIKOS VADOVO PAGRINDIN ĖS 
KOMPETENCIJOS IR ĮGŪDŽIAI 

 

Kompetencija – tai sugebėjimas praktinėse situacijose taikyti pagrindinius tam tikro 

turinio principus ir technikas (Good, 1959).  

Kompetencija – rezultatyvumas, sugebėjimas atlikti darbe reikalingas užduotis (Ivanivic, 

Collin, 1997). 

Kompetencija – būtinų darbo uždaviniui ar vaidmeniui atlikti mokėjimo įgūdžių, žinių ir 

gebėjimų derinys (Sokol, 2001). 

 

 

Išskiriamos šios bendrosios kompetencijos:  

Funkcinės - apibrėžia gebėjimą atlikti konkrečius profesinės veiklos uždavinius, 

operacijas, funkcijas.  

Pažintinės - gebėjimas atliekant profesinę veiklą naudotis specialiosiomis žiniomis ir jas 

pritaikyti.  

Bendrosios kompetencijos – plačios paskirties ir naudojimo žmogaus gebėjimai, kurių 

formavimas dažniausiai paremtas asmeninėmis savybėmis. Skiriamos į keturias grupes: 

kognityvinės, psichomotorinės, asmeninės, socialinės. 

 

 

Pasak O. Monkevičienės (2007), yra išskiriamos šios pagrindinės praktikos vadovo 

kompetencijos: 

Profesinė kompetencija - tai gebėjimas kurti edukacinę aplinką teorinių ir praktinių žinių, 

gebėjimų ir nuostatų, reikalingų pasirinktai profesijai, ugdymuisi. 

 

Dalykinė kompetencija – apima dalyko žinias, gebėjimus bei vertybines nuostatas ir 

dalyko turinio perteikimo globotiniui (studentui) technologijas. 

 

Vadybinė kompetencija – nuostata ir gebėjimas koordinuoti praktiką bei remiantis 

situacijos analize ir vertinimu skatinti globotinio (studento) bendradarbiavimą, siekiant jų 

profesinių ir dalykinių kompetencijų plėtotės. 
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Suaugusiųjų mokymo kompetencija – nuostata ir gebėjimas, remiantis suaugusiųjų 

mokymosi ypatumais, skatinti ir organizuoti mokymąsi bendradarbiaujant, modeliuojant, 

sprendžiant problemas. Tai gebėjimas taikyti įvairias strategijas ir būdus, skatinančius profesinį 

augimą, tarpininkauti sprendžiant kilusias problemas. 

 

Informacijos valdymo kompetencija - nuostata ir gebėjimas rinkti, kaupti, sisteminti, 

skleisti informaciją praktikos vadovo veiklai aktualiais klausimais. 

 

Mokslinio tyrimo metodologijos - nuostata ir gebėjimas planuoti, organizuoti, 

koordinuoti, apibendrinti rezultatus bei priimti praktikos tobulinimui vertingus sprendimus, kurti, 

taikyti, tobulinti pažangos vertinimo, įsivertinimo kriterijus bei metodikas. 

Kitų autorių išskiriamos šios kompetencijos: socialinė, komunikacinė, informacijos 

valdymo, efektyvios veiklos, pokyčių valdymo, analitinė – tiriamoji, saviugdos, edukacinė 

kompetencijos. 

Toliau išskiriami reikalingi įgūdžiai ir gebėjimai šioms praktikos vadovo kompetencijoms 

įgyti. 

 

7.1 SAVĘS KAIP VADOVO PAŽINIMAS 

 

 

Vadovavimas - tai gebėjimas paveikti grupę, kad ji įgyvendintų iškeltus tikslus.  

 

 

Praktikai vadovaujantis darbuotojas turi turėti vadovavimo įgūdžių, tapti lyderiu savo 

srityje. Tačiau ne visi lyderiai yra vadovaujantys darbuotojai, ir ne visi vadovaujantys 

darbuotojai yra lyderiai. Vien tik tai, kad verslo įmonė suteikia darbuotojams tam tikras 

vadovavimo teises, dar nereiškia, kad jie efektyviai vadovaus. Nesankcionuotas vadovavimas - 

tai yra gebėjimas daryti įtaką, kylantis ne iš formalios organizacijos struktūros, - yra toks pat 

svarbus, o gal net ir svarbesnis, nei formali įtaka. Kitaip tariant, lyderiai grupėje gali patys 

savaime atsirasti arba būti paskirti. Vadovavimo klausimu gausu literatūros, bet didžioji jos dalis 

yra paini ir prieštaringa. Čia pamėginsime aptarti, ko reikia, kad taptumėte efektyviu praktikos 

vadovu.  
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Šeši bruožai, skiriantys lyderius nuo nelyderių, yra šie:  

1. Veržlumas ir ambicingumas; 

2. Troškimas vadovauti kitiems ir daryti jiems įtaką; 

3. Sąžiningumas ir principingumas; 

4. Pasitikėjimas savimi; 

5. Intelektas; 

6. Nuodugnus išmanymas tos srities, už kurią yra atsakingas (Robbins, 2003). 

 

Nepaisant kritikos, valdymą priimta apibr ėžti pagal šias vadovo, turint omenyje visus 

vadovaujančius asmenis, atliekamas funkcijas: 

1. Planavimas – organizacijos tikslų, planų, procedūrų formulavimas; 

2. Organizavimas – darbo, valdžios ir išteklių paskirstymas tarp organizacijos narių; 

3. Vadovavimas – darbuotojų skatinimas ir sutelkimas būtinoms užduotims atlikti; 

4. Kontrol ė – darbo standartų kūrimas, darbo vertinimas ir sprendimų priėmimas, o 

esant nepatenkinamiems kontrolės rezultatams – ir veiksmų plano keitimas 

(Bartkevičiūtė). 

 

Praktikos vadovo vadovavimo elgsena ir jos kaita. Nagrinėjant vadovavimo elgseną, 

pirmiausia atkreipiamas dėmesys į skirtingus vadovavimo stilius: vienų praktikos vadovų veikla 

nukreipta į darbo rezultatus, užduotis, kitų – į globotinius (studentus). 

� Į užduotį orientuotas vadovavimo stilius. Šiuo atveju vadovui svarbesnė yra pati 

užduotis ir jos atlikimo kokybė, nei darbo procesas, globotinio (studento) tobulėjimas ir 

asmeninis pasitenkinimas. Praktikos vadovams, besirenkantiems tokį vadovavimo 

stilių, paprastai praktikos tikslai ir interesai yra svarbesni už atskiro individo tikslus ir 

poreikius. 

 

� Į globotinius (studentus) orientuotam vadovavimo stiliui  būdinga tai, kad praktikos 

vadovui svarbesnė globotinio (studento) motyvacija ir asmeninis tobulėjimas, o ne jų 

kontrolė. Šiuo atveju globotinis (studentas) dažniau įtraukiamas į sprendimų priėmimo 

procesus, jam leidžiama pajusti, kad prie organizacijos tikslų įgyvendinimo ir sėkmės 

gali prisidėti kiekvienas. 
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Priklausomai nuo praktikos vadovo pasirinktų vadovavimo priemonių ir bendravimo 

su globotiniu (studentu), B. M. Bass skiria dviejų tipų vadovavimą: 

� transakcinį – pagrįstą sandoriu su globotiniu (studentu), t.y. vadovaujantis principu – 

už gerą darbą atlyginama, už blogą baudžiama;  

 

� transformacinį – pagrįstą globotinio (studento) įtraukimu į bendrą veiklą, kuria 

siekiama praktikos įgyvendinimo tikslų (Bartkevičiūtė).  

 

Praktikos vadovų esminių savybių pažinimas. Pagrindinės savybės. 

� Kūno ir dvasios energija. Sugebėjimas įkvėpti kitiems energijos ir pasiryžimo. 

Praktikos vadovo energija duoda impulsą globotiniui (studentui). 

 

� Tikslo ir krypties nujautimas . Praktikos vadovas turi žinoti tikslą, kurio siekia ir 

numatyti kelius, kaip tą tikslą pasiekti. 

 

� Entuziazmas. Aiškus tikslo numatymas dar nereiškia, jog jis bus pasiektas. Bet geras 

praktikos vadovas yra entuziastas. Jo vadovavimo menas eina iš širdies, todėl jis turi 

galios sužadinti kitus.  

 

 

Kiekvienas panorėjęs tapti praktikos vadovu turi paklausti savęs: 

� Ar esu giliai įsitikinęs tikslo kilnumu, kad būčiau nešamas pirmyn ir veikiamas jėgų 
per mane ir iš manęs? 

 

� Ar turiu tiek pasitikėjimo ir pasiryžimo, ar mano asmenybė mobilizuota, kad 
vadovaudamas galėčiau patraukti kitus (aktyvus entuziazmas siejasi su 
pasitikėjimu)? 

 

� Ar pakankamai pažįstu šios institucijos darbo techniką, kad užsitarnaučiau 
globotinio (studento) pasitikėjimą ir pasiekčiau bendrąjį tikslą? 
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� Techninis sugebėjimas. Vadovavimas yra administravimas. Kuo geriau praktikos 

vadovas bus susipažinęs su tos institucijos darbo technika, tuo geriau jis spręs 

problemas.  

 

� Ryžtingumas. Ar galiu pasiekti norimų rezultatų? (Tam reikia praktikos vadovo 

aktyvumo, o priimant sprendimą – ir ryžto prisiimti atsakomybę už galimas pasekmes.)   

 

� Tik ėjimas. Ar atvirai tikiu pasirinkto tikslo kilnumu ir pasisekimu? (Be to negali būti 

pasiryžimo, entuziazmo ir pasišventimo, negali būti ir gero vadovavimo) (Vadybos 

pradmenų ugdymosi būdai., 1996).  

 

Patarimai praktikos vadovams: 

1. Elkitės su globotiniu (studentu), kaip su sau lygiu. 

2. Nesijaudinkite dėl padarytų klaidų – jos suteikia galimybę mokymo(si) tobulinimui. 

3. Nebūkite labai kritiškas globotiniui (studentui). 

4. Įžvelkite globotinio (studento) individualius skirtumus, tai gyvybiškai svarbu 

tarpusavio santykių kūrimui. 

5. Įvertinkite globotinio (studento) pastangas kaip mažus laimėjimus. 

6. Būkite visada optimistiškai nusiteikę. 

7. Linksmai, kūrybiškai, interaktyviai pateikite užduotis. 

8. Atidžiai fiksuokite padarytas globotinio (studento) pastangas. 

9. Mokymo(si) procese venkite dovanų, kaip skatinimo priemonės. 

10. Dalinkitės savo patirtimi. 

11. Nežadėkite tuščių pažadų. 

12. Nepamirškite, koks svarbus jūs esate, globotinis (studentas) pasitiki jumis. 

13. Nevėluokite. 

14. Išnaudokite visas galimybes, būdus ir metodus atviram bendravimui. 

15. Atleiskite globotiniui (studentui) padarytas klaidas. 

16. Būkite atviras mąstymui. 

17. Būkite empatiškas globotiniui (studentui) ir jo patyrimui. 

18. Pastebėkite tai, kas globotinį (studentą) nuteikia mokymui(si). 

19. Įtraukite globotinio (studento) interesus į mokymo(si) procesą. 

20. Būkite kūrybiškas. 
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21. Stebėkite įgytus įgūdžius ir pastangas. 

22. Ignoruokite etiketes – jos parodo tik dalį asmens. 

23. Būkite pagarbūs. 

24. Prisiminkite, kad globotinis (studentas) jus gali daug ko išmokyti. 

(Rabow, Chin, Fahimian, 1999) 

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Apibūdinkite savo įmonės vadovo vadovavimo stilių, kaip tai 
įtakojo Jūsų, kaip praktikos vadovo, vadovavimą? 

2. Vadovas praktikoje, tai... (apibūdinkite, kokie reikalingi įgūdžiai, 
kompetencijos vadovauti praktikai). 

3. Kokiais atvejais praktikos proceso metu yra reikalingas 
vadovavimas orientuotas į užduotį ir kada į globotinį (studentą)? 
Ar galimi abu vadovavimo stiliai praktikos atlikimo  procese, 
kodėl? 

 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 8: Savo vadovavimo stiliaus paisymas 

 

 

���� 
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Priedas Nr. 8 

SAVO VADOVAVIMO STILIAUS PAISYMAS 

 

Parengta remiantis: Vadybos pradmenų ugdymosi būdai. Vilnius:  
Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, 1996, p. 36-39 

 

Ar burdami grupę, rinkdamiesi komandą atsižvelgiate į savo vadovavimo stilių? 

Pasitikrinkite, ar grupės, komandos sudarymo principai sutampa su Eigilo Kjaergaardo siūlymais. 

 

KAS JUMS RŪPI PRIIMANT SPRENDIM Ą? 

Procesas  Rezultatas 

 A     B  

Nestruktūrinis 
      

Sprendžiate dėl 
ateities 

      
Sprendimo priėmimo 

procesas       

Jūsų sprendimo 
tikslai 

 

      

 

Struktūrinis 
 C     D  

Sprendžiate dėl 
to, kas vyksta čia 

ir dabar 

Siekiate apmąstyti  Veikiate greitai 

SPRENDIMO PRIĖMIMO GREITIS 

 

Yra keturi kiekvieno klausimo atsakymo variantai (nuo vieno kraštutinumo iki kito). 

Didžiojo kvadrato šone ženklu x pažymėkite vieną iš keturių klausimą atitinkančių kvadratėlių. 

SPRENDIMŲ PRIĖMIMŲ GREITIS (žymėkite x CD ašies langeliuose). 

Kaip Jūs elgiatės situacijoje, kai jums reikia priimti sprendimą: 

� sprendžiate labai greitai; 

� prieš nuspręsdami skiriate laiko apmąstyti reikiamos informacijos surinkimui. 

JŪSŲ SPRENDIMO TIKSLAI (žymėkite x DB ašies langeliuose): 

� jums labiau patinka aplinkybės, kai reikia priimti greitą sprendimą (čia ir dabar) 

� jums labiau patinka situacijos, kai reikia priimti sprendimą ateities darbams. 
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KAS JUMS RŪPI PRIIMANT SPRENDIMĄ (žymėkite x BA ašies langeliuose): 

� galite palaukti rezultato, kol kiekvienas dalyvis priims sprendimą, kol visiems bus 

suteikta galimybė dalyvauti, kol nesuderinote skirtingų požiūrių; 

� priimant sprendimą jums labiau rūpi jo rezultatas. 

SPRENDIMO PRIĖMIMAS (žymėkite x AC ašies langeliuose): 

� jums labiau patinka griežtai struktūrinis sprendimas, t.y. kai jūsų veiklą įrėmina 

darbotvarkė - numatyta tema, laikas ir kt.; 

� jums labiau patinka nestruktūrinis sprendimas, t.y. kuomet gali tekti svarstyti netikėtai 

iškylančius nenumatytus dalykus. 

 
Didžiajame kvadrate (1) pažymėję dydžius, kaip siūlo 2, 3, 4, 5 kvadratai, išvadų apie 

savo vadovavimo stilių ieškokite kitame puslapyje. 

2. 

R dydį suraskite ten, kur susikerta 
įvertinimai BD ir CD ašyse 

3. 

A dydį suraskite ten, kur susikerta 
 įvertinimai AC ir CD ašyse 

  

A     B A      B 

            

  r r r   a a a   

  r R R   A A a   

  r R R   A A a   

C     D 

 

C     D 

 

4. 

F dydį suraskite ten, kur susikerta 
įvertinimai AB ir D ašyse 

5. 

I dydį suraskite ten, kur susikerta 
įvertinimai AB ir AC ašyse 

  

A     B A     B 

  f F F   I I i   

  f F F   I I i   

  f f f   i i i   

            

C     D 

 

C     D 
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I „Svyruojanti nendr ė“ 

� Ne vadovauja, o seka kitus. 

� Siekia kompromisų. 

� Gali palaukti tinkamo momento. 

� Pripažįsta, kad kiekvienas turi teisę kalbėti. 

� Moka išklausyti. 

� Gerai jaučia grupuočių susipriešinimą. 

� Traukia informaciją iš kitų, mėgsta apkalbas. 

 

A „Valdininkas“ 

� Ateina ir išeina tiksliai nustatytu laiku. 

� Mėgsta, kad viskas būtų savo vietoje. 

� Namuose ir darbe jo stalas yra tuščias arba gerai sutvarkytas. 

� Jis yra nelankstaus būdo vadovas. 

� Mėgsta labai smulkų kalendorių. 

� Dažnai vartoja žodį „ne“. 

� Didžiausią dėmesį kreipia į tai, ką ir kaip reikia atlikti. 

� Labiau mėgsta daryti tai, kas laikoma teisinga, negu daryti teisingai. 

� Jį supantys žmonės nemato prasmės ginčytis su juo, yra praradę veiklos motyvus. 

 

R „Vienišas vilkas“ 

� Darbinis arklys: pirmasis ateina, paskutinis išeina. 

� Laiko kitus vadovus ir kolegas pasiuntinukais. 

� Nemoko savo pavaldinių. 

� Nedeleguoja funkcijų kitiems. 

� Mėgsta kurti artimus planus, artimas perspektyvas. 

� Visada užsiėmęs, nori padaryti kuo daugiau. 

� Neplanuoja, neanalizuoja, neapmąsto savo sprendimų. 

� Pamiršta įvertinti galimybes ir pavojus. 

� Dažniausiai sprendžia „vakarykštes“ problemas. 

� Neturi laiko kolektyvo susirinkimams. 

� Labiau mėgsta susikurti sistemą iš netvarkos nei sistemos netvarką. 
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F „Pirotechnikas“ 

� Niekada neplanuoja savo dienos. 

� Neturi kalendoriaus. 

� Pokalbyje kalba vienas. 

� „Uždega fakelus“ (inicijuoja darbus). 

� Mėgsta veiklą, užimtumą, krizes. 

� Nuolat keičia nuomonę apie tai, kas svarbiausia. 

� Per daug apkrauna darbu savo pavaldinius ir kolegas. 

� Nejaučia laiko. 

� Griauna bet kokią organizaciją. 
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7.2 PASITIK ĖJIMAS IR TEIGIAMAS SAV ĘS VERTINIMAS 

 

 

Pasitikėjimas savimi – tai vienas svarbiausių žmogaus asmenybinių kompetencijų ir 

socialinių įgūdžių, suteikiantis jam psichologinio stabilumo, komforto ir saugumo jausmą. 

Ališauskaitė, Šauklytė, 2004 

 

Visame praktikos procese yra svarbu pasitikėjimo atmosfera. Dažnai globotinis (studentas), 

patekęs į jam nepažįstamą aplinką, yra pasimetęs ir nepasitikintis savimi. Praktikos vadovo 

vaidmuo yra išugdyti globotinio (studento) tikėjimą savo verte. Tam galima naudoti kelias 

priemones:  

1. Rodyti susidomėjimą globotinio (studento) asmeninėmis problemomis, požiūriais, 

polinkiais;  

2. Siūlyti įvairius darbus, susijusius su atsakomybe, iššūkiais žmogaus sugebėjimams;  

3. Pasitikėti globotiniu (studentu) (rodyti savo pasitikėjimą); 

4. Pabrėžti kiekvieną sėkmingą žingsnį.  

 

Tik ėjimas savo sėkme – tai tikėjimas, kad žmogus savo jėgomis gali atlikti jam patikėtas 

užduotis.  

 

Tik ėjimo savo sėkme šaltiniai yra šie:  

1. Ankstesnė patirtis; 

2. Elgesio modeliai;  

3. Kitų žmonių požiūris į vykdomą veiklą; 

4. Fizinė ir emocinė žmogaus būsena.  

 

Tikėjimui savo sėkme turi įtakos ir žmogaus nusistatymas, t.y. nuostata, kad jis gali atlikti 

patikėtą užduotį. Taip pat labai svarbūs atliekami veiksmai, t.y. žmogaus elgesys. Pavyzdžiui, 

aktyvumas, gebėjimas valdyti situaciją, nustatyti tikslus, planuoti savo veiklą, kūrybingai spręsti 

problemas, mokytis iš nesėkmių ir kt. (Robbins, 2003). 
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KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kokios priežastys gali nulemti globotinio (studento) savęs 
nepasitikėjim ą atliekant praktik ą verslo įmonėje? Išskirkite ir 
argumentuokite. 

2. Nurodykite būdus, kaip didinsite globotinio (studento) 
pasitikėjim ą savo jėgomis. 

 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 9: Ar pasitikite savimi? 

 

���� 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

75 

 

Priedas Nr. 9 

AR PASITIKITE SAVIMI? 

 

Parengta remiantis N. R. Bitianova, ,,Asmenybės augimo psichologija“ 

 

Perskaitykite teiginius ir įvertinkite juos 4 balais. Aš taip galvoju arba taip jaučiuosi: 4 balai – 

labai dažnai, 3 balai – dažnai, 2 balai – kartais, 1 balas – retai, 0 balų - niekada. 

 

1. Noriu, kad mano draugai mane drąsintų 

2. Aš nuolat jaučiu atsakomybę už darbą 

3. Nerimauju dėl savo ateities 

4. Daugelis man pavydi 

5. Esu mažiau iniciatyvus, negu kiti 

6. Nerimauju dėl savo psichinės būsenos 

7. Bijau atrodyti kvailas 

8. Kiti žmonės atrodo geriau negu aš 

9. Kitų žmonių akivaizdoje aš bijau pasisakyti 

10. Aš dažnai darau klaidų 

11. Gaila, kad nemoku tinkamai bendrauti su žmonėmis 

12. Aš vengiu įskaudinti žmonės, net jeigu jie mane įžeidė 

13. Man labiau patinka atlikti užduotis raštu, negu dalyvauti pokalbyje 

14. Įsigijęs prekę su defektu, aš vengiu ją gražinti 

15. Mano gyvenimas nieko nevertas 

16. Daugumos nuomonė apie mane yra neteisinga 

17. Aš neturiu su kuo pasidalinti savo mintimis 

18. Žmonės iš manęs labai daug ko tikisi 

19. Žmonės ne itin domisi mano pasiekimais 

20. Aš lengvai susigėstu 

21. Jaučiu, kad daugelis žmonių manęs nesupranta 

22. Nesijaučiu saugiai 

23. Daugelyje situacijų aš be reikalo jaudinuosi 

24. Įeidamas į kambarį, kuriame jau yra žmonių, jaučiuosi nejaukiai 

25. Jaučiu, kad žmonės mane apkalba 

26. Jaučiuosi sukaustytas 
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27. Esu įsitikinęs, kad dauguma žmonių gyvenimo sunkumus išgyvena lengviau, negu aš 

28. Atrodo, kad man turi atsitikti kažkas nemalonaus 

29. Aš jaudinuosi dėl aplinkinių požiūrio į mane 

30. Gaila, kad nesu labai linkęs bendrauti 

31. Man nesunku pasakyti ,,ne“, kai manęs ko nors prašo 

32. Dėl savo drovumo aš nesiryžtu nei skirti pasimatymų, nei priimti kvietimą 

pasimatyti 

 

0-25 balai.  

Jūs pasitikite savimi. Save vertinate teigiamai ir darote tai, kas jums atrodo svarbu, 

pasikliaudami savo poelgiais ir sprendimais. Ir veikdami, ir bendraudami jaučiatės užtikrintai, 

ramiai žvelgiate į ateitį ir dažnai patiriate sėkmę. 

 

26-64 balai.  

Jūs pakankamai pasitikite savimi, tačiau kylančios ne visai pagrįstos dvejonės slopina 

veiklumą bei iniciatyvą, mažina gyvenimo džiaugsmą. Jums verta dažniau prisiminti savo 

pasiekimus. 

 

65-128 balai.  

Jums trūksta pasitikėjimo savimi. Esate linkę abejoti ir savo poelgiais, ir jausmais, ir 

norais. Pernelyg priklausote nuo aplinkinių žmonių vertinimo, susigūžiate nuo kiekvieno kritiško 

žodžio, rečiau lyginate save su kitais. Padrąsinate save už kiekvieną net menkiausią pasiekimą. 

 

 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

77 

  

7.3 NUOŠIRDUMAS IR BESĄLYGIŠKAI TEIGIAMAS POŽI ŪRIS 

 

Sugebėjimą būti nuoširdžiu ar sutikti su globotiniu (studentu) labiausiai lemia praktikos 

vadovo asmenybės augimas. Suprasdami savo pačių jausmus ir suvokdami savo reakcijas, mes 

galime sutelkti dėmesį ir į globotinio (studento) jausmus. Toks savęs pažinimas leidžia būti 

atviriems ir imliems, dirbtinai nesirūpinant dėl įvaizdžio, kurį perteikiame, ir nesijaudinti dėl 

gynybos. 

Nuoširdumas leidžia globotiniui (studentui) ir praktikos vadovui vienas kitu pasitikėti, nes 

galime būti savimi kiekvieno susitikimo metu. Nuoširdumas palengvina dalijimąsi – galimybę 

išreikšti savo jausmus ir mintis, kai mes to norime ir kai globotinio (studento) interesai to 

reikalauja (O’Farrell, 1993).  

Apibūdinamas kaip neegoistinė šiluma, toks požiūris neturi būti išreikštas žodžiais, bet 

labai svarbu, kad jis būtų perteiktas praktikos proceso dalyviams. Tai turi būti dėmesys, kaip 

asmenybės, vertei, rūpinimasis jo gerove ir pagarba jo žmogiškumui. Šis požiūris perteikia 

nuoširdžias pastangas suprasti. Reikia objektyvumo ir distancijos, nes, jei mes per daug 

emociškai įsijausime, mūsų požiūris susiaurės iki praktikos proceso dalyvių lygio. Be to, jie 

niekada neturi jausti, kad nesėkmės sukelia nepasitenkinimą, nes tai pridėtų papildomą kaltės 

naštą tam, kuris ieško pagalbos ir galbūt jaučiasi nevisavertis. Ši teigiama šiluma turi būti 

besąlygiška, jei norime, kad praktikos proceso dalyviai jaustųsi saugūs aiškindamiesi ir 

tyrinėdami savo sunkumus. Be jokių išlygų turime priimti praktikos proceso dalyvius tokius, 

koki jie yra, o ne tokius, kokius mes norėtume juos matyti, ar tokius, kokie, mūsų manymu, jie 

turėtų būti.  

Kartais praktikos proceso dalyviai mus išbandys, ar tikrai nesame linkę kritikuoti: jie 

prisipažins norintys kai ką padaryti, kas mus galėtų labai papiktinti. Siekdami sumažinti mūsų 

dėmesį, jie gali atskleisti ką nors seniai padarę, dėl ko jiems dabar neramu. Besąlygiškai 

teigiamas požiūris yra sugebėti atskirti nusikaltimą nuo nusikaltėlio, skriaudą nuo skriaudėjo. 

Mūsų dėmesys skirtas asmeniui, kad ir kokie būtų jo poelgiai. Mūsų praktikos proceso dalyviai 

jau yra sutelkę dėmesį į savo problemas ir trūkumus, į tai, kas jiems nepasisekė, ar į tai, ką jie 

padarė blogai. Jiems nereikalingas praktikos vadovas, kuris dar kartą tai patvirtintų ar palaikytų 

jų savikritiką. To nereikia daryti. Mes turime perteikti šilumą ir pripažinti, kad jų poelgiai yra 

žmogiški, turime pabrėžti jų drąsą, imantis pokyčių (O’Farrell, 1993).  
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KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kokiais būdais parodysite globotiniui (studentui) nuoširdumą ir 
besąlygišką teigiamą požiūr į? 

2. Jūsų galimos reakcijos ir kaip tai gali įtakoti praktikos procesą, 
kai pajuntate, jog globotinis (studentas) manipuliuoja jumis 
arba pasinaudoja jūsų besąlygišku teigiamus požiūriu. 
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7.4 EMPATIJA 

 

Empatija  – tai bandymas suprasti praktikos proceso dalyvių jausmus suvokiant jų požiūrį. 

 

Tai nėra tai, ką praktikos vadovas jaustų panašioje situacijoje, nes, savaime suprantama, 

žmonės skirtingai suvokia įvykius. Tai ne užuojauta, nes, nors užuojauta kitam asmeniui yra 

žmogiškumo bruožas, tai nereikalauja supratimo.  

Empatija (arba tikslus jausmų supratimas) nereiškia dalijimosi tais jausmais, bet, A. 

Rogerso teigimu, tai yra „jausti kito asmeninį pasaulį, lyg tas pasaulis būtų jūsų pačių, bet 

niekada nepamiršti – tik „lyg“ būtų…“. 

Norėdamas tinkamai padėti, praktikos vadovas praktikos proceso dalyviams turi išreikšti 

empatiją, nes jiems reikia žinoti, kad praktikos vadovas tiksliai suvokia jo padėtį. Jei praktikos 

vadovas nesugebės to parodyti, praktikos proceso dalyviai gali pasijausti labai vieniši – jiems 

gali atrodyti, kad praktikos vadovui jis nerūpi ir kuris jo nesupranta, jį atstumia.  

 

Empatija nėra stebuklingas vaistas, bet ji gali daugeliu būdų padėti teikti pagalbą. Kai kiti 

veiksniai vienodi, empatija gali padėti:  

1. Suformuoti santykius; 

2. Paskatinti savianalizę; 

3. Patikrinti supratimą; 

4. Teikti paramą; 

5. Palengvinti bendravimą; 

6. Sutelkti dėmesį; 

7. Padėjėjui susivaldyti; 

8. Paruošti dirvą  

Egano, 1990 
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7.5 BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

Komunikavimo ir informavimo kompetencija yra viena iš pagrindinių visame praktikos 

atlikimo procese. Viena iš komunikavimo sąvokų, kurią įvardina Lietuvos ir užsienio autoriai - 

tarpasmeninė arba grupinė žmonių veikla, keičiantis patirtimi žodiniais ir nežodiniais signalais.  

 

Komunikacija - tai keitimasis informacija, naudojant kokią nors ženklų sistemą. 

Informacijai perduoti naudojami įvairūs būdai: kalba (žodinis bendravimas), mimika, 

gestai, kai kada netgi aprangos detalės ar aksesuarai (nežodinis bendravimas).  

Bendravimo psichologija, 2007 

 

Praktikos metu dažniausiai kalbame dalykine komunikacija. Šalia netikslingai panaudotos 

kūno kalbos, ar netinkamai pavartoto žodžio, atsiranda dar vienas pavojus būti nesuprastam, - tai 

tam tikra profesinių sąvokų specifika. Bendravimas taps dar sudėtingesniu, jeigu pamiršime 

anksčiau minėtas nesusikalbėjimo priežastis ir joms neskirsime pakankamai laiko. 

 

Praktikos pradžioje turėtų rūpėti ne tik bendrieji praktikoje rūpimi klausimai (Kokie yra 

mano tikslai?·Kaip aš ketinu jų siekti?), bet taip pat visi praktikos proceso dalyviai turi susitarti 

dėl bendravimo taisyklių.·Komunikuodamas, analizuodamas, vesdamas bendradarbiavimo 

derybas, užmegzdamas ryšius praktikos vadovas turėtų stiprinti savo bendravimo gebėjimus. Tai 

skatina ir veiklos dubliavimo nebuvimą, netrukdymą vienas kitam, bet taip pat ir tikslingą 

bendradarbiavimą vienas su kitu. 

 

Taip pat praktikos veiklos procese šalia numatytų įgyvendinti užduočių reikėtų 

pakankamai laiko skirti laiko bendravimui. Dažnai mes savo planavime skiriame laiko veiklai 

užmiršdami apie bendravimą. Didžiąją laiko dalį praktikos proceso metu turime skirti 

informavimui, konsultavimui, analizei, refleksijai ir kitai žodinei veiklai, todėl tiek užsienio, tiek 

Lietuvos autoriai pataria išsiaiškinti, kiek darbo valandų skirta bendravimui, ir siūlo kuo 

veiksmingiau jas panaudoti (Monkevičienė, Stankevičienė, Baršauskienė, 2007). 

 

Taigi, sėkminga komunikacija turi lemiamos reikšmės efektyviam studento praktikos 

užduočių įsisavinimui. Įvertinkite savo bendravimą. 
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Bendravimo psichologijoje dažnai susiduriama su siuntėjo, priėmėjo ir  pranešimo 

terminais. Siuntėju ir priėmėju vadinami bendravimo metu informaciją perduodantys ir 

informaciją priimantys žmonės, o pati informacija vadinama pranešimu. 

 

Tutoriaus veikla apima visus tris žmogiškuosius bendravimo komponentus: 

� socialinę komunikaciją – komunikaciją tarp žmonių kaip pasikeitimą psichinės veiklos 

rezultatais; 

 

� socialinę interakciją – aktyvią vieno individo sąveiką su kitais individais, keitimąsi 

veiksmais, judesiais bei tarpusavio poveikiu; 

 

� socialinę percepciją – tarpusavio suvokimą bei supratimą, socialinį pažinimą, kito 

žmogaus asmenybės pažinimą (Večkienė, Grebliauskienė, Sokolovienė, Chreptavičienė, 

1996).  

 

Vienas pagrindinių efektyvios komunikacijos įmonėje bruožų - tai palankios ir atvirtos 

komunikacijos sąlygos. Šios sąlygos turėtų būti įmonės, kurioje globotinis (studentas) atlieka 

praktiką pagrindas ir vertybė, kurios gali susiklostyti tik esant palankiam įmonės klimatui: gerai 

darbuotojų savijautai, puikiai emocinei nuotaikai, visų pripažįstamoms tradicijoms ir kt. Todėl, 

norint užtikrinti efektyvią komunikaciją, reikėtų, visų pirma, peržiūrėti įmonės, kurioje bus 

atliekama praktika, kultūrą. 

Praktikos vadovas ir globotinis (studentas) dirbdami darnioje, bendradarbiaujančioje 

komandoje keičiasi patyrimu, mintimis, išgyvenimais, informacija. Dažnai mums atrodo, kad tai 

paprastas informacijos keitimosi reiškinys ir šie įgūdžiai yra įgimti, tačiau stebint bendraujančius 

tarpusavyje asmenis, reikia priminti kai kuriuos efektyvaus komunikavimo elementus ir 

taisykles. 

 

 
 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 10: Praktikos vadovo bendravimas 

 

���� 
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Priedas Nr. 10 

PRAKTIKOS VADOVO BENDRAVIMAS  

 

Parengta A. Januškevičiūtės, 2010 

 

Argumentuotai atsakykite į klausimus, kodėl tai svarbu ar reikalinga praktikos vadovo 

darbe praktikos atlikimo procese. Kada vienas ar kitas bendravimo stilius yra reikalingas ir 

kokiame praktikos atlikimo proceso etape jis galimas naudoti? 

Šią užduotį užpildykite individualiai, vėliau galimas aptarimas dalyvių grupėse. 

 

Koki ą mano gyvenimo dalį sudaro tarpasmeninis bendravimas? 

Aš noriu praleisti kuo daugiau laiko 
su praktikos atlikimo proceso 
dalyviais 

 

 

 

 

Man labiau patinka būti vienam ir 
stebėti visą praktikos atlikimo 
procesą iš šalies 

 

 

 

 

Sėkmingas bendravimas, kai 
bendravimo procese aktyvūs yra 
praktikos vadovas ir globotinis 
(studentas(i)) 
 

 

 

 

 

Sėkmingas bendravimas, kai 
bendraujame atskirai su kiekvienu iš 
praktikos proceso dalyvių 
 

 

 

 

 

Susitikimus su praktikos proceso 
dalyviais planuoju labai atsakingai 
 

 

 

 

 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

83 

 

Susitikimus su praktikos proceso 
dalyviais palieku atsitiktinumui 
 

 

 

 

 

 

Ko aš noriu ir ko man reikia, bendraujant su praktikos proceso dalyviais? 

Dėl kokių priežasčių aš bendrauju su 
praktikos proceso dalyviais 
(intelektas, fizinis patrauklumas; 
geraširdiškumas ar tai, kad jie 
malonūs; vertybių sutapimas...) 

 

Man patinka būti su praktikos 
proceso dalyviais, nes jie daro tai, ko 
aš noriu 

 

 

 

 

 

Man patinka būti su praktikos 
proceso dalyviais, kurie turi aiškią 
savo nuomonę ir sprendimus priima 
savarankiškai 

 

 

 

 

Aš jaučiu, kad man praktikos proceso 
dalyvių reikia labiau, negu jiems 
manęs 

 

 

 

 

 

Aš jaučiu, kad praktikos proceso 
dalyviams aš esu svarbiausias žmogus 
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Aš leidžiu praktikos proceso 
dalyviams suprasti, ko aš iš jų noriu 

 

 

 

 

Aš niekada neišsakau praktikos 
proceso dalyviams savo lūkesčių, 
nuomonės 

 

 

 

 

Ar praktikos proceso dalyviai man yra svarbūs? 

Jie man svarbūs. Kaip aš tai parodau?  

 

 

 

 

 

 

Jie man nesvarbūs. Kaip aš tai 
parodau?  

 

 

 

 

 

Ar mano ir praktikos proceso dalyvių 
tarpusavio bendravimą, koks jis 
bebūtų, priimu kaip savaime 
suprantamą dalyką? 

 

 

 

 

Kaip aš save vertinu bendravimo 
procese: esu savanaudis(ė), 
kilniaširdis(ė) ar nei taip, nei taip? 
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Ar aš svarbus praktikos proceso 
dalyviams? Kaip jie tai parodo? 

 

 

 

 

 

 
Ar man sekasi bendrauti su praktikos proceso dalyviais? Kokie mano tarpasmeninio 
bendravimo įgūdžiai? 
Aš sugebu suprasti kitus ir leisti jiems 
suvokti, kad aš juos suprantu 

 

 

 

 

 

 

Aš gerbiu kitus. Kaip tą parodau? 

 

 

 

 

 

Aš lieku pats(i) savimi, būdamas(a) 
su kitais. 

 

 

 

 

 

Aš esu atviras(a), t.y. 
bendraudamas(a) noriai kalbu apie 
save. 

 

 

 

 

 

Aš nesu atviras(a), t.y. 
bendraudamas(a) noriai kalbu apie 
save. 
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Aš kalbuosi su praktikos proceso 
dalyviais apie stipriąsias ir silpnąsias 
mūsų santykių puses 

 

 

 

 

 

Aš esu aktyvus klausytojas(a), t.y. 
,,atidžiai klausau ir tada reaguoju į tai, 
ką girdėjau“ 

 

 

 

 

Praktikos proceso dalyviai ateina pas 
mane patarimo, kai susiduria su 
sudėtinga situacija 

 

 

 

 

 

 

Aš noriu būti labai artimas(a) su praktikos proceso dalyviais 

Ką man reiškia artumas? Kada galiu 
būti artimas praktikos proceso 
dalyviams? Ar tai reiškia nuoširdžius 
pokalbius?  

 

 

 

Aš džiaugiuosi, kai praktikos proceso 
dalyviai dalijasi su manimi viskuo, 
užduotimis ir tai, kas svarbu jų 
gyvenime, įskaitant paslaptis ir 
giliausius jausmus?  

 

 

 

Ar artumas mane šiek tiek gąsdina? 
Jei taip, tai kodėl? 
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Kaip aš valdau savo jausmus ir emocijas, kai esu su praktikos proceso dalyviais? 

Aš atrodau jausmingas žmogus 
ar gana šaltas ir susivaldantis 

 

 

Aš atrodau gana šaltas ir susivaldantis  

 

Kurias emocijas aš lengvai išreiškiu 
kitiems? 

 

 

Kurias emocijas dažniausiai 
užgniaužiu savyje ir slepiu? 

 

 

Aš valdau praktikos proceso dalyvius 
savo emocijomis 

 

Kuriomis praktikos proceso dalyvių 
emocijomis aš žaviuosi? 

 

 

Kurių praktikos proceso dalyvių 
emocijų aš bijau? 

 

 

 
Kaip aš elgiuosi jausdamas(a), kad manęs ar mano nuomonės praktikos proceso dalyviai 
nepriima? 
Jei jaučiu, kad mano nuomonės yra 
nepaisoma, kaip bandau tvarkytis su 
savo jausmais? 

 

 

Ar būna taip, kad vengiu bendrauti, 
nes bijau kad manęs nepripažins? 

 

 

Ar esu lengvai įskaudinamas(a), ir ką 
aš darau, kai esu įskaudinamas(a)? 

 

 

 
Ar bendraudamas (-a) su kitais aš noriu, kad man nusileistų? 
Bendraujant su praktikos proceso 
dalyviais dažnai naudoju 
manipuliaciją 

 

 

 

Bendraujant man priimtiniau elgtis 
tiesiai ir atvirai 

 

 

Aš noriai nusileidžiu, t.y. aiškinuosi, 
kas būtų geriausia visiems praktikos 
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proceso dalyviams  

 

Aš noriu elgtis su praktikos proceso 
dalyviais kaip su lygiais 

 

 

 

Kaip man sekasi palaikyti santykius? 

Kaip aš bendrauju su studentu, 
švietimo institucijos tutoriumi? Ar 
bendravimas su kiekvienu  iš jų 
skiriasi ir kaip?  

 

 

 

 

Kokios yra mano pagrindinės asmeninės vertybės? 

Aš noriu tobulinti savo tarpasmeninį 
bendravimą ir palaikyti geresnius 
santykius su praktikos proceso 
dalyviais 

 

 

Aš sutariu su praktikos proceso 
dalyviais, nors kai kada nuomonės, 
požiūris ir elgesys skiriasi nuo 
manųjų 

 

 

 

Aš turiu kokių nors išankstinių 
nusistatymų kitų praktikos proceso 
dalyvių atžvilgiu. Kokių? 

 

 

 

Aš bendrauju su praktikos proceso 
dalyviais tiesiai, nepalenkiamai, 
nelanksčiai 

 

 

 

Aš bendrauju su praktikos proceso 
dalyviais atvirai, tolerantiškai ir 
lanksčiai 

 

Aš dalijuosi savo vertybėmis su 
praktikos proceso dalyviais 
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7.5.1 SĖKMINGO BENDRAVIMO ELEMENTAI 

 

Norint, kad bendravimas taptų efektyvus, reikia gerai žinoti bendravimo elementus, jų 

komponentes. 

 

Bendravimo elementai: 

1. Tarpusavio sąveika. 

2. Pranešimo turinys. 

3. Sėkmingas socialinių poreikių tenkinimas. 

4. Laisvės suteikimas asmenybei skleistis ir augti. 

5. Aktyvus visų dalyvių įsitraukimas ir dalyvavimas siekiant užsibrėžtų tikslų. 

 

 

Galima būtų išskirti šiuos sėkmingo bendravimo elementus: 

1. Tarpusavio sąveika. Čia galima kalbėti apie keletą tarpusavio bendravimo sąveikų:  

� Bendravimo sąveika tarp švietimo institucijų ir verslo sektoriaus įmonių. Svarbus 

požiūrių ir interesų suderinamumas, bendradarbiavimas. 

 

� Tai bendraujančiųjų (praktikos vadovo ir globotinio (studento)) poveikis vienas kitam. 

Bendraudami praktikos proceso dalyviai sąmoningai ar ne, tačiau daro vieni kitiems 

profesinę, socialinę įtaką: tikslingai keičia požiūrį į profesiją, elgesį, jausmus.  

 

Praktikos proceso dalyviai jaučiantys gerą, pasitikinčią atmosferą turi teisę ir į lygiateisį 

bendravimą. Pasak JAV psichologės psichoterapeutės V. Sotir, toks bendravimas, visų pirma, 

reiškia laisvę, kuris gali padėti užmegzti ir palaikyti tarpusavio kontaktą. O tai yra:   

� Laisvę matyti ir girdėti tai, kas yra čia ir dabar, o ne tai, kas turėtų būti, buvo ir/ar bus; 

� Laisvę pasakyti, ką jauti ir galvoji, o ne tai, ką turėtum jausti ir galvoti; 

� Laisvę jausti tikruosius jausmus, o ne tuos, kurių tikimasi; 

� Laisvę klausti aktualius klausimus; 

� Laisvę rizikuoti, užuot siekus saugumo (Voišnienė, 1997). 
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Visame bendravimo procese praktikos vadovas ir kiti praktikos proceso dalyviai turi 

stebėti ir analizuoti, kaip klostosi tarpusavio santykiai: kokia vyrauja nuomonė vienų apie kitus. 

Tai dažnai išryškėja bendravime vartojant tam tikras formuluotes, balso toną, neverbalinius 

signalus. Tačiau reikia pastebėti, kad visiems šiems išvardintiems signalams praktikos vadovas ir 

globotinis (studentas), kuriems sakoma informacija, yra labai jautrūs. Todėl praktikos vadovas 

turi būti ypač atsargus. Tarpusavio santykių aspektas gali būti dvejopas: čia gali atsispindėti, 

pirma, ką siuntėjas mąsto apie priėmėją, kokios jis nuomonės yra apie priėmėją arba, antra, kokie 

yra jų tarpusavio santykiai. Taigi, savęs atskleidimo aspektas pateikia Aš-pranešimą, o 

tarpusavio santykių aspektas – Tu-pranešimą (ką aš galvoju apie tave) arba Mes-pranešimą 

(kokie yra mūsų tarpusavio santykiai) (Schulz von Thun, 1996). 

 

2. Pranešimo turinys 

Tam, kad vieni kitus suprastų teisingai, ypatingas dėmesys yra skiriamas informacijos 

pateikimo turiniui ir jo pagrindiniam klausimui - apie ką aš informuoju? Šis klausimas yra 

svarbiausias pokalbiuose ir diskusijose, arba bent jau turėtų toks būti, kaip teigia F. Schulz von 

Thun (1996). Todėl praktikos vadovui prieš pateikiant globotiniui (studentui) tam tikrą 

informaciją, reikėtų gerai apgalvoti informacijos turinį ir niekada neskubėti jo pateikti.  

 

Pranešimo turinys prasideda kreipimusi į globotinį (studentą), vėliau tikslų informacijos 

pateikimą ir tikslų poreikių ir tikslų išsiaiškinimą. 

Kreipimasis. Prieš pradedant kalbėti su praktikos proceso dalyviais, reikėtų sau išsikelti ir 

šiuos klausimus: ko aš norėčiau paprašyti, ką įsakyti, liepti, instruktuoti? Tik retais atvejais 

mes kalbame „šiaip sau“, visai nenumatydami pokalbio tikslo.  

Pasak F. Schulz von Thun (1996), beveik visų pranešimų tikslas – paveikti priėmėją. Šis 

bandymas paveikti gali būti tiek atviras, tiek paslėptas. Įdomu, jog esant vienodam kreipimuisi, 

santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo gali būti visai skirtingi. Taigi, būtina numatyti savo kreipimosi 

tikslą ir vėlesniame etape jau formuluoti tikslią informaciją, kuri būtų suprantama ir prieinama 

tiek praktikos vadovui, tiek studentui.  

 

Tikslus informacijos pateikimas. Pateikiant informaciją, reikia atkreipti dėmesį dar į vieną 

informacijos pateikimo aspektą - tai, kad praktikos vadovas ir globotinis (studentas) turi skirtingą 

patirtį, suvokimą į profesinius dalykus, terminų ir sąvokų vartojimą. Dėl to praktikos vadovas 

turėtų kalbėti globotiniui (studentui) suprantama kalba, kuri turėtų kuo mažiau interpretavimo 

galimybių. Keitimosi informacijos tikslumas – komunikacijos proceso ypatybė, vaidinanti svarbų 
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vaidmenį ir tarpusavio santykiuose. Neteisingai suprastas žodis, gestas gali lemti jų atšalimą, 

neigiamą nusiteikimą, nusivylimą, išsigandimą ar net pabaigą.  

 

Tikslus poreikių ir tikslų išsiaiškinimas. Globotinis (studentas), ateidamas į praktiką, 

atsineša savo užduočių atlikimo tikslus - tai taip pat labai svarbu bendravimo procesui. Tam, kad 

praktikos vadovas norimos pateikti informacijos tikslas neprieštarautų globotinio (studento) 

užsibrėžtiems tikslams ir įgautų aiškumą, jau pokalbio pradžioje turime išsiaiškinti visų pusių 

tikslus ir poreikius. Taip pat reikėtų stengtis išvengti kai kurių elgesio būdų, leidžiančių tikslus 

pasiekti elgiantis agresyviai, imantis prievartos. Jei toks elgesys dažnai kartojasi, jis tampa 

kliūtimi socialinių poreikių tenkinimui.  

 

3. Sėkmingas socialinių poreikių tenkinimas 

Daugelis mano, jog dažniausiai tam, kad būtų užtikrinta efektyvi komunikacija, pakanka 

tikslių informacijos srautų, tačiau žinant, kad praktikos vadovo viena iš pagrindinių funkcijų yra 

ugdyti globotinio (studento) socialinę kompetenciją, reikėtų prisiminti dar vieną svarbiausią 

bendravimo sėkmės rodiklį tarpusavio santykių lygmenyje - tai sėkmingas socialinių poreikių 

tenkinimas. Reikėtų prisiminti, kad bendraujame sėkmingai, kai jaučiamės esą vertinami, ne 

vieniši, turintys savo vietą tarp įmonės darbuotojų, kai gebame paveikti kitų nuomonę, daryti 

įtaką jų elgesiui ir pan. Kai kurios mūsų nuostatos ir elgesio būdai leidžia tenkinti šiuos poreikius 

geriau, nei kiti. Tai, visų pirma, teigiamas požiūris į save ir į kitus, konstruktyvumas, 

racionalumas.  

 

4. Laisvės suteikimas asmenybei skleistis ir augti 

Kaip teigia F. Schulz von Thun (1996) sėkmingas bendravimas – toks, kuris neužkerta 

kelio laisvai skleistis ir augti asmenybei. Praktikos vadovas turi suteikti sąlygas globotinio 

(studento) savirealizacijai ir saviraiškai. Savęs atskleidimas gali būti tiek pasąmoninis, tiek 

sąmoningas norimas savęs pavaizdavimas. Savęs atskleidimo aspektas psichologiškai yra labai 

reikšmingas, kadangi parodo siuntėjo savijautą, siuntėjo norą būti „aukštumoje“ ir t.t. Visa tai 

žinant galima lanksčiai koreguoti visą profesinių ir praktinių žinių perteikimo turinį: sunkinti, 

lengvinti, keisti metodus, priemones ir kt.  

Pasiekti, kad kiti būtų patenkinti mūsų elgesiu, galima gana greitai, tai bendra vyraujanti 

nuostata bendrauti atvirai, konstruktyviai. Ji skatina analizuoti savo tikslus, jausmus, elgesį ir 

eksperimentuoti, išbandant naujus elgesio ir užduoties atlikimo būdus.  
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5. Aktyvus visų dalyvių įsitraukimas ir dalyvavimas siekiant užsibrėžtų tikslų 

Sėkmingas bendravimas – toks, kuris visiems jame dalyvaujantiems leidžia kiek 

įmanoma geriau patenkinti savo poreikius ir pasiekti tikslus. Bendravimo sėkmės nederėtų 

sieti su lotynišku posakiu homo homini lupus est. Dar vienas bendravimo sėkmės rodiklis – tai 

subjektyvūs bendraujančiųjų išgyvenimai. Bendraudami su vienais žmonėmis jaučiamės gerai, o 

su kitais – blogai. Malonu bendrauti tada, kai nejuntame įtampos, nerimo, nesijaučiame esą 

skaudinami, įžeidinėjami, žeminami. Žmonės jaučiasi blogai bendraudami su tais, kurie stengiasi 

parodyti savo pranašumą, net jei tai pateikiama kaip noras padėti. Todėl praktikos vadovui žinant 

savo padėtį, reikėtų atkreipti dėmesį į savo bendravimo stilių: ar nėra per daug dominuojantis, 

oficialus, įsakinėjantis (Bendravimo psichologija, 2007). 

 

Dar keletas praktikos vadovui priminimų apie efektyvią komunikaciją - komunikacijos 

principai . 

 

 

Komunikacijos principai 

 

Išbaigtumas                 Glaustumas 
 

Adresuotumas            Sąžiningumas 
 

Aiškumas              Pagarba adresatui 
 

Tikslumas        Padorumas 
 

Konkretumas         Savikritiškumas 
 
                        Dirginimo vengimas 

Robbins, 2003 

 

� išbaigtumas – komunikuojant turi būti apimamas visas kompleksas su problema 

susijusių klausimų; 

� glaustumas – naudoti tik reikalingus žodžius ir ženklus, nepateikti nereikalingos 

informacijos; 

� adresuotumas – orientuotis į adresatą, o ne į siuntėjo norus; 

� konkretumas – remtis faktais, orientuotis į aiškiai apibrėžtus veiksmus; 

� aiškumas – informaciją pateikti adresatui prieinama forma; 

� tikslumas – naudoti tik tikslius, patikrintus faktus ir duomenis, mintis reikšti vengiant 

daugiaprasmiško jų suvokimo; 

� padorumas, sąžiningumas, savikritiškumas, pagarba adresatui, dirginimo vengimas 

(Robbins, 2003). 
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R. M. Blakar (pagal V. Usmanov, 2000) tvirtina, kad būtent tie pasirinkimai (sąmoningi 

arba nesąmoningi), kuriuos siuntėjas ir priėmėjas privalo atlikti, leidžia teigti, kad kalba yra 

socialinės valdžios įrankis. 

Tačiau tarpasmeninės komunikacijos procese vien kalbos: žodyno, sintaksės sudėtingumo, 

stiliaus, neverbalinės kalbos neužtenka. Ne ką svarbesnį vaidmenį informacijos pasikeitime 

atlieka klausymosi funkcija. 

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Išanalizuokite kiekvieną bendravimo elementą atskirai tarp 
praktikos vadovo ir globotinio (studento) 
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7.5.2 EFEKTYVUS IR NEEFEKTYVUS KLAUSYMASIS 

 

Mokėjimas klausyti – viena pagrindinių efektyvaus bendravimo priežasčių. Būtent tai veda 

į supratimą, klaidų ir problemų nebuvimą. M. Burcley-Allen (1997) teigimu, daugiausiai laiko 

bendravimo procese užima klausymasis ir tai yra svarbu įsisavinti visiems praktikos proceso 

dalyviams. 

Menas klausytis nėra įgimtas. Daugelis žmonių klaidingai mano, kad klausymasis, kaip ir 

kvėpavimas, yra įgimtas. Bendravimas dažnai nukenčia dėl blogo klausymo.  

Tyrimai rodo, kad veikloje, kurioje bendravimas yra pagrindinis dalykas, klausymui 

skiriama pagrindinė vieta. Klausymasis užima 53 procentus viso bendravimo laiko.  

Klausyti ir girdėti tai nėra tas pats. Mes labai daug ką girdime nesiklausydami, tačiau 

dažnai neišgirstame to, ką mums žmogus norėjo pasakyti. Dažnai mes sąžiningai įsitikinę, kad 

klausome, o iš tikro tik girdime. Žmonės, kurie painioja klausymą su girdėjimu, dažnai save 

tikina, kad jie tikrai supranta kitus. Tačiau iš tikro jie gauna tik signalus. Tikrasis klausymasis 

apima daugiau procesų, negu vien pasyvus girdėjimas. 

Visi klausytojai skirtingai suvokia pranešimus. Kai du ar daugiau žmonių klauso, atrodo, 

kad jie supranta tą patį. Tačiau iš tikro taip nėra. Kiekvienas asmuo įtraukia į tarpusavio sąveiką 

unikalius jausmus ir idėjas. Panašiai kaip ir suvokimo atveju, fiziologiniai faktoriai, socialiniai 

vaidmenys, kultūriniai faktoriai, asmeniniai interesai ir poreikiai veikia girdimų duomenų 

suvokimą. 

Remiantis lietuvių ir užsienio autoriais, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos girdėjimo, 

dėmesingumo, supratimo ir atsiminimo klausymosi komponentus: 

 

 

Klausymosi komponentai 

Girdėjimas      Dėmesingumas     Supratimas     Atsiminimai 

 

 

1. Gird ėjimas. Fiziologinis išklausymo aspektas. Tai garsų poveikis ausų būgneliui. 

 

2. Dėmesingumas. Klausymo procesas – fiziologinis reiškinys, bet greitai jis pereina į 

psichologinį procesą. Individo poreikiai, norai, troškimai, interesai lemia tai, kas klausomoje 

informacijoje bus išskirta ir atrinkta.  
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3. Supratimas. Jį sudaro keli elementai. Pirma, pranešimo supratimas apima gramatinių 

taisyklių, pagal kurias sudarytas pranešimas, atpažinimą. Antra, supratimas priklauso nuo mūsų 

žinių apie sakytoją. Trečia, socialinis kontekstas. Laikas ir vieta padeda nuspręsti, ar draugas 

kalba rimtai, ar juokauja ir panašiai. Ketvirta, supratimas apskritai priklauso nuo bendro pasaulio 

įvaizdžio. Penkta, supratimas dažnai priklauso nuo gebėjimo organizuoti informaciją, kurią 

girdime taip, kad ją atpažintume. 

 

4. Atsiminimas. Sugebėjimas atgaminti medžiagą, kurią kažkada supratome, yra kelių 

faktorių funkcija: kiek kartų informacija buvo kartota, kiek informacijos talpina smegenys. 

Tyrimai rodo, kad žmogus gali atgaminti tik 50 procentų ką tik išgirstos informacijos, net jei jos 

įtemptai klausosi. Labai mažai atgaminama dieną girdėta informacija. 

 

Klausymas bus efektyvus tada, kai laikysimės tam tikrų reikalavimų (taisyklių) 

1. Nekalbėkite patys 

2. Padėkite pašnekovui jaustis laisvai 

3. Atitinkamai reaguokite 

4. Koncentruokite dėmesį 

5. Nesiblaškykite 

6. Nepertraukite pašnekovo  

7. Nedarykite prielaidų 

8. Neargumentuokite mintyse 

9. Klausykite pagrindinės minties ir pritarkite 

10. Pasidalinkite atsakomybe už bendravimą 

11. Klauskite 

12. Aktyviai klausykite 

 

Klausymo funkcijos 

1. Informacijos suvokimas. Žmogus, kuris supranta ir gauna daugiau informacijos, gali 

pasiekti sėkmės. Beveik kiekviename darbe svarbu suprasti instrukcijas, kolegų pranešimus, 

žinoti bendravimo partnerių poreikius ar reakcijas. Svarbu sugebėti ir atsiminti informaciją apie 

tuos, kuriuos norime geriau pažinti. 

 

2. Empatija. Klausytojas, gebantis tik suvokti ir atgaminti didelį informacijos kiekį, bus 

panašus į kompiuterį. Bendraujant dar reikia suprasti ir jausti pašnekovo jausmus ir mintis. 

3.  
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4. Kritiškumas . Gebėjimas analitiškai ir kritiškai klausytis iš esmės skiriasi nuo 

empatijos, bet tai vienodai svarbu. Kritiški klausytojai padeda individams ir visuomenei suprasti 

save pačius ir įvertinti savo idėjas.  

 

5. Kito patvirtinimas . Vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių – būti pripažintam. 

Klausymas – vienas iš būdų, suteikiančių pripažinimą. Jau vien klausymo aktas, vien norėjimas 

klausytis – tai kalbėtojo pripažinimas. Kai klausote, siunčiate neverbalinius signalus, 

nurodančius, kad tai, kas sakoma - reikšminga. 

 

Pasak R. Lekavičienės skiriamos dvi aktyvaus klausymosi formos: nereflektyvus 

klausymasis ir reflektyvus klausymasis.  

Nereflektyvus klausymasis 

Nereflektyviai klausydamiesi mes nesikišame į pašnekovo kalbą, tik dėmesingai tylime arba 

įsiterpiame trumpomis replikomis („Taip?“, „Oho!“, „Suprantu“, „Įdomu!“, „Gal galite 

smulkiau?“ ir pan.).  

Tokia klausymosi forma ypač tinkama: 

� Jei klausytojas yra aukštesnio statuso, negu kalbantysis. Neretai tokiu atveju 

klausytojas jaučiasi laisviau, ima „vairuoti“ pokalbį ir girdėti tai, ką nori girdėti. Kad 

taip neatsitiktų, klausytojas turėtų pasirinkti nereflektyvų klausymosi būdą, tuo 

parodydamas pašnekovui, kad juo domimasi, norima žinoti jo mintis ir jausmus. 

� Kai mūsų pašnekovas išgyvena gilius jausmus arba yra labai emocionalus (įtūžęs, 

liūdnas ir pan.). 

� Kai pašnekovas dega noru išdėstyti savo požiūrį kokiu nors klausimu. 

� Kai nori išsikalbėti, aptarti opius asmeninius dalykus. 

� Kai pašnekovui sunkiai sekasi dėstyti savo mintis, kai jis mikčioja.  

Minėtais atvejais tokiam žmogui svarbiausia būti išgirstam; praktikos vadovo nuomonė jam 

gali būti antraeilis dalykas. Neutralios replikos taip pat gali padėti pokalbio pradžioje, nes 

sumažina įtampą. Paskatinti žmogų išsikalbėti galime trumpomis frazėmis, kurias parenkame 

įvertinę jo neverbalinį elgesį: gestus, kūno padėtį, mimiką. Pvz., „Tu dėl kažko susirūpinęs?“; 

„Tave kažkas neramina?“; „Kažkas atsitiko?“; „Tu dabar atrodai labai laimingas“. Užsimezgusį 

pokalbį, kaip minėjome, palaikome trumpomis „nespaudžiančiomis“ replikomis. 
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Reflektyvus klausymasis 

Reflektyvus klausymasis būna įvairių stilių. Reflektyviai klausydamiesi, mes parodome, kad 

domimės savo pašnekovu, t. y. retsykiais: 

� Pasitiksliname, ar teisingai suprantame kalbantįjį: „Jūs šią problemą suprantate būtent 

taip?“; „Gal galėtumėte patikslinti, kaip Jūs suprantate...“. 

 

� Perfrazavimas. Perfrazuojame praktikos proceso dalyvių sakomas mintis, 

koncentruodamiesi į faktus ir tuo pačiu parodydami, kad supratome esmę. Kiek galima 

trumpiau suformuluojame, kaip yra suprasta pagrindinė mintis. „Kaip aš supratau, 

problema yra... (nusakome ją savais žodžiais). Ar teisingai aš supratau?“; „Man atrodo, 

Jūs pasakėte, kad...“, ,,Taigi, jūs sakote, kad...“. 

Perfrazavimo tikslas yra sukurti pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą, kiek įmanoma 

vengiant iškraipymų. Šiuo atveju praktikos vadovui patartina įsiterpti kuo dažniau, tai 

padeda sumažinti dvejojančio globotinio (studento) susirūpinimą ir susivaldyti išliejant 

savo jausmus tiems, kurie yra sutrikę ir nežino, kaip elgtis. 

 

� Atspindėjimas kalbančiojo jausmų. Tai reakcija, kuri parodo, jog praktikos vadovas 

tiksliai suvokė, ką praktikos proceso dalyviai šiuo metu jaučia ir kodėl jie taip jaučiasi. 

Atspindėjimo tikslas yra perteikti supratimą ir pritarimą praktikos proceso dalyvių 

jausmų pasauliui – išsiaiškinti ir pasirengti labiau suprasti, taip pat sukurti bendravimo 

atmosferą. 

„Tau atrodo, kad tave suprato neteisingai?“; „Man pasirodė, kad, kai tavo viršininkas 

kalba su tavimi tokiu pilnu įtūžio tonu, tu tiesiog „atsijungi“; „Aš jaučiu, kad tu 

norėtum šio darbo, bet nežinai, kaip jį gauti“.  

Savo reakciją į išgirstus jausmus galite parodyti ir taip: „Intuicija man sako, kad...“; 

„Jei aš teisingai supratau, tu jauti...“; „Tavo žodžiuose aš pajutau...“ ir kt. Tačiau 

nepatartina vartoti nieko nereiškiančias „raminančias“ frazes: „Na, viskas ne taip 

blogai“; „Rytoj tau bus geriau“; „Nereikia taip visko imti į širdį – visa tai niekai!“; 

„Nedaryk iš musės dramblio!“ Tai sumenkina kalbančiojo jausmus. 

 

� Apibendrinimas. Apibendrinimas naudingas, jeigu praktikos proceso dalyviai sutrikę 

ar priblokšti arba jeigu praktikos vadovas jaučia, kad turi pakankamai informacijos, 
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arba kai ateina laikas pokalbį pastūmėti pirmyn, arba kai praktikos vadovui  reikia 

įsitikinti, kad jis supranta, kokios sudėtingos yra praktikos proceso dalyvių problemos.  

Apibendrinamos pagrindinės pokalbio idėjos, tuo lyg pasiruošiama tolimesniam 

pokalbio etapui: „Taigi, problemos esmė yra...“; „O dabar pasitikrinsime: mes aptarėme 

šiuos faktus...“; „Reziumuodamas galiu pasakyti, kad...“. 

Pasak R. Lekavičienės, klausymosi įgūdžiai dažniausiai yra būdingi empatiškiems 

žmonėms. Įsijautę į kitą, mes suvoksime ne tik tai, ką žmogus galvoja (intelektualioji 

empatija), bet ir ką jis jaučia (emocinė empatija), ko nori (motyvacinė empatija). 

Atidžiai klausydamiesi, išgirsime ir tai, ko žmogus negali ar nenori pasakyti. 

 

Neefektyvus klausymasis 

Kuomet atsiranda tarpusavio nesusipratimai, tai signalas, kad vienas kito pašnekovai 

klausosi neefektyviai. Nesiklausymas gali atsirasti tiek dėl vidinių, tiek išorinių priežasčių. Tas 

priežastis praktikos vadovas ir turėtų išsiaiškinti ir analizuoti. Dažniausiai žmonės nesiklauso dėl 

vidinių priežasčių, kurios gali būti labai įvairios: 

� neįdomu; 

� asmeniniai interesai; 

� pašalinės mintys; 

� nuovargis; 

� emocinis susijaudinimas; 

� tingėjimas klausytis; 

� liga; 

� alkis ir t.t. 

Išorinės nesiklausymo priežastys dažniausiai nuo mūsų nepriklauso, tačiau jas žinodamas, 

praktikos vadovas prieš pradedant pokalbį su globotiniu (studentu), turi stengtis jų kuo daugiau 

iš anksto pašalinti. Taigi, išorinės nesiklausymo priežastys gali būti: 

� per tyli kalba; 

� trukdo transporto, elektros prietaisų keliamas triukšmas; 

� trukdo telefono skambučiai; 

� bloga akustika; 

� trukdyti gali fizinė aplinka: netinkama patalpos temperatūra, kambario apstatymas, 

sienų spalva ir pan.,; 

� skiriasi perduodamos informacijos kiekis; 
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� susikaupti gali trukdyti ir pašnekovo išvaizda, jo gestai ir mimika, kalbėjimo maniera 

(akcentas, monotoniškumas), net ir, atrodytų, toks menkniekis, kaip gumos kramtymas; 

� klausymąsi apsunkina neatitikimas tarp kalbėjimo greičio ir klausančiojo protinės 

veiklos, ypač tada, kai kalbama lėtai ir neįdomiai. Paprastai mes kalbame maždaug 125 

žodžių per minutę greičiu, tačiau klausantysis suprastų ir žymiai greitesnį kalbėjimą – 

iki 400 žodžių per minutę.  

 

Visi aukščiau paminėti veiksniai gali neatpažįstamai iškreipti priimamą informaciją. M. 

Burcley-Allen (1997) nuomone, siunčiamą pranešimą labiausiai „nufiltruoja“ klausytojo 

išankstiniai nusistatymai (pvz., manymas, kad tik kalbantysis gali valdyti situaciją), ankstesnė 

patirtis, fizinė klausančiojo būsena (nuovargis, liga), skirtingi kalbančiojo ir klausančiojo 

informacijos apdorojimo tempai (Bendravimo psichologija, 2007). 

 

Blogo klausymosi įpročiai:  

1. Pseudoklausymas. Tai gero klausymo imitacija. Toks žmogus turi dėmesingo klausytojo 

požymius: žiūri į akis, laiku šypsosi, tinkamai klausia. Tačiau jis ignoruoja jus, nes jo 

paties mintys svarbesnės negu jūsų pastabos. 

 

2. “Aktoriai”.  Tokie žmonės domisi, kaip išreikšti savo mintis ir visai nesirūpina, ką kiti 

sako. Kai tik jūs bandote atsikvėpti, jie įterpia savo idėjas. Tokie žmonės bendraudami 

dominuoja ir kartu kuria sau priešus. 

 

3. Atrankinis klausymas. Bendravimo partneriai atsiliepia tik į jiems įdomias mintis. 

 

4. Spragų užpildymas. Žmonės įsivaizduoja, kad jie viską atsimena. Blogiausia, kad kitų 

pasakojimą dažnai priimame kaip pilną, o užmirštas vietas prikuriame. 

 

5. Ankstesnio pranešimo asimiliacija. Žmonės linkę dabarties pranešimus interpretuoti 

panašių praeities pranešimų terminais. Dauguma naujos informacijos iškraipoma, kad 

atitiktų praeities įvykius, seną informaciją. 

 

6. Izoliuotas klausymas (priešingas atrankiniam). Studentas visai nesigilina į pokalbio temą, 

tik pritardamas linkčioja galva ir tuojau pat pamiršta, kodėl jis tai darė, ką išgirdo. 
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7. Gynybinis klausymas. Studentas priima kito komentarus kaip smūgį savo asmenybei. 

Taip klauso viršininkai, kurie darbuotojų pastabas vertina, kaip pasikėsinimą į jų autoritetą. 

 

8. Pasala. Šie žmonės atidžiai klausosi, bet vien tam, kad surinktų informaciją tolesnei atakai. 

Kai tokios strategijos laikosi kita pusė - vadinasi, ji ginasi. 

 

9. Nejautrus klausymas. Dažnai žmonės savo jausmų ir minčių tiesiogiai nereiškia. 

Nejautrūs klausytojai nesupranta užuominų. Jie į sakytojo pastabas reaguoja taip, kaip jas 

girdi. 

 

Viso bendravimo proceso metu praktikos vadovas turi ne tik aktyviai klausytis, kas ir kaip 

yra sakoma. Teikdami informaciją mes visą laiką norime gauti patvirtinimą: ar teisingai mane 

suprato? Kaip turėčiau reaguoti? Ar kalbame apie tą patį? ir t.t. Kad šių klausimų nekiltų, 

praktikos vadovas ar globotinis (studentas) turi teikti grįžtamąjį ryšį vienas kitam. Matydamas, 

kad globotinis (studentas) dėl tam tikrų vidinių priežasčių bijo išsakyti savo pastebėjimus, 

kritiką, jo ugdytojai turėtų jį skatinti išsakyti savo nuomonę bei išaiškinti grįžtamojo ryšio 

svarbą. 

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Įvardinkite, kaip Jūs suprantate efektyvų klausymą(si)? 

2. Argumentuokite, kuris iš klausymosi komponentų (girdėjimas, 
dėmesingumas, supratimas, atsiminimai) yra svarbiausi 
bendravimo procese atliekant praktiką?  

3. Kokiais atvejais bendravimo procese yra naudojamas 
reflektyvus ir nereflektyvus klausymasis? Kokia jų nauda? 
Pateikite pavyzdžių, kada šios dvi formos gali bendravimą  
padaryti neefektyvų. 
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7.5.3 GRĮŽTAMOJO RYŠIO UŽTIKRINIMAS 

 

 

Gr įžtamasis ryšys – tai žmogaus išsakytas tarpusavio santykio lūkestis, tai – įvardinta 

kokybė. 

Juozaitis, Juozaitienė, Jaager, Irons, 2006  

 

Pašnekovai būna atidūs, agresyvūs, pasyvūs ir t.t. Jie pasižymi ir blogomis, ir geromis 

savybėmis, kurias būtina pastebėti, išryškinti. Tai galima padaryti reaguojant žodžiu ar 

neverbaliniu būdu, tai yra grįžtamuoju ryšiu. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas. Tai - 

informacijos šaltinis žmonių sąveikai reguliuoti. 

Grįžtamasis ryšys tuo objektyvesnis, kuo daugiau jame informacijos apie konkretų 

globotinio (studento) poelgį ir kuo mažiau - apie jų tarpusavio santykius. Objektyvus grįžtamasis 

ryšys padeda globotiniui (studentui) geriau suprasti savo elgesį ir jo pasekmes. 

 

Ką gauname iš grįžtamojo ryšio? 

Visų pirma, geriau įsimenama, įtvirtinama medžiaga. Grįžtamasis ryšys sietinas su atliktu 

darbu, kuris rodo, kaip ir ką suprato, kokius įgūdžius įgijo. Vėlesnis kalbėjimas apie tai, ką reikia 

išsaugoti (teigiamas grįžtamasis ryšys) ir tai, ką reikėtų tobulinti (tobulintinas grįžtamasis ryšys) 

primena besimokančiajam anksčiau nagrinėtą medžiagą (Juozaitis, Juozaitienė, Jaager, Irons, 

2006).  

Antra, girdėdamas, kaip praktikos vadovas suprato jo pateiktą medžiagą, informaciją, 

globotinis (studentas) gauna informaciją apie savo mokymo(si) rezultatus, t.y. gauna momentinį 

įvertinimą, o tai motyvuoja. Be to, turėdamas šią informaciją ir lygindamas ją su mokymo(si) 

tikslais, globotinis (studentas) mato, ką reikia išmokti, norint pasiekti įvardintus tikslus.  

Trečia, mokymasis turi būti praktiškas. Kad pasiektume mokymo(si) tikslus, turime rasti 

unikalius, konkrečiam globotiniui (studentui) tinkamus mokymo(si) būdus. Žinodamas 

(turėdamas informaciją), kas man sekasi ir kas man nesiseka, žinau ką turiu daryti, kad 

pasiekčiau tikslą.  

 

Globotinis (studentas), gavęs grįžtamąjį ryšį, verčiamas ieškoti atsakymo į klausimą: ,,Kam 

man visa tai?“ Norint atsakyti, reikia mąstymo įgūdžių, refleksijos lavinimo.  
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Praktikos vadovas gauna grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip vertinamas mokymo(si) turinys, 

metodai ir formos. 

 

Norint gauti grįžtamąjį ryšį, jam reikia skirti pakankamai laiko. Tai negali vykti skubotai, 

paviršutiniškai. Grįžtamojo ryšio formos: žodinė (pokalbiai individualiai ar grupėse) ir rašytinė 

(anketos, dienoraštis)  

 

 

Keletas patarimų grįžtamojo ryšio pateikimui: 

1. Praktikos vadovas turėtų būti autoritetas globotiniui (studentui). 

2. Praktikos vadovas turėtų pagalvoti apie praktikos vertinimo pažymiu reikšmę 

globotiniui (studentui). 

3. Globotinis (studentas) neturėtų žiūrėti į raudonas pastabas! 

4. „Nenurašyti“ globotinio (studento) ir per daug jo negirti! 

5. Reikėtų padėti globotiniui (studentui) aiškiai suvokti, apie ką teikiamas grįžtamasis 

ryšys. 

6. Praktikos vadovas turėtų iš anksto pateikti globotiniui (studentui) grįžtamojo ryšio ir 

vertinimo aprašą. 

7. Grįžtamojo ryšio komentarus vertėtų pradėti ir baigti pozityviais teiginiais. 

8. Praktikos vadovas grįžtamąjį ryšį turėtų teikti kuo operatyviau, tam pasitelkdamas 

kompiuterines technologijas. 

O. Monkevičienės, K. Stankevičienės, K. Baršauskienės, 2007 

 

Pasak O. Monkevičienės, K. Stankevičienės, K. Baršauskienės (2007) praktikos vadovas 

turėtų būti autoritetas globotiniui (studentui). Jis galėtų prisiminti, kaip globotinis (studentas) 

reaguoja į grįžtamojo ryšio komentarus, kokius komentarus pateikus jie jaučiasi pakylėti, nori 

dar geriau atlikti praktikos užduotis. Nepamiršti, kad globotinis (studentas) labai jautrus 

grįžtamajam ryšiui, ypač atidžiai skaito pirmąsias komentarų raštu eilutes. Teikdamas grįžtamąjį 

ryšį, praktikos vadovas turėtų gerai apmąstyti, kokį komentarą apie globotinio (studento) 

praktikos darbą parašys.  

 

Praktikos vadovas turėtų pagalvoti apie praktikos vertinimo pažymiu reikšmę globotiniui 

(studentui). Gautas pažymys gali turėti įtakos globotinio (studento) savijautai. Jei įvertinimas 

aukštas, jis bus laimingas ir net nesistengs detaliai perskaityti praktikos vadovo parašytų  
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komentarų. Jei vertinimas žemas – gali labai nusiminti ir taip pat neskaityti pastabų. Tad reikėtų 

pasitarti su globotiniu (studentu), kokio vertinimo būdo ar formos jie pageidautų. Kartais 

globotiniui (studentui) tikslinga pasiūlyti vertinti vienas kito atliktas užduotis, rašant komentarus, 

ir taip atkreipti jų dėmesį į komentarų turinį.  

 

Globotinis (studentas) neturėtų žiūrėti į raudonas pastabas! Reikėtų pagalvoti apie 

raudono rašalo poveikį. Netgi labai geri atsiliepimai, parašyti raudonai, instinktyviai kelia 

nerimą: „Viskas raudona – viskas blogai.“ Dėl tokio nerimo komentarai gali būti priimami 

abejingai.  

 

„Nenurašyti“ globotinio (studento) ir per daug jo negirti! Neigiamas komentaras be 

motyvuotų teiginių gali numalšinti jo norą stengtis. Nepelnytas, per daug aukštas vertinimas taip 

pat nemotyvuoja siekti kokybės.  

 

Reikėtų padėti globotiniui (studentui) aiškiai suvokti, apie ką teikiamas grįžtamasis ryšys. 

Jeigu visiškai netinkamai atliktos praktikos užduotys, būtina paaiškinti, kas negerai ir kaip jas 

atlikti kokybiškai. Galima priklijuoti lapelį su pastabomis ar komentarais. 

 

Praktikos vadovas turėtų iš anksto pateikti globotiniui (studentui) grįžtamojo ryšio ir 

vertinimo aprašą. Jame turėtų būti nurodyta, kiek balų galima surinkti už vieną ar kitą atliktą 

užduotį ir koks bus bendras vertinimas.  

 

Grįžtamojo ryšio komentarus vertėtų pradėti ir baigti pozityviais teiginiais. Praktikos 

vadovas turėtų apmąstyti, kokį teiginį parašys komentaro pradžioje, o kokį teiginį, apibendrinimą 

ar palinkėjimą pateiks jo pabaigoje, kad globotinis (studentas) nepasijustų nepajėgus perimti 

praktinių profesinės veiklos pagrindų. 

 

Praktikos vadovas grįžtamąjį ryšį turėtų teikti kuo operatyviau, tam pasitelkdamas 

kompiuterines technologijas. Grįžtamąjį ryšį globotinis (studentas) turėtų gauti vos tik atlikę 

užduotis, kol jų mintys dar „šviežios“. Pirmasis, gana bendro pobūdžio grįžtamasis ryšys, galėtų 

būti teikiamas visiems studentams kartu. Tai kompensuotų laukiamą individualų grįžtamąjį ryšį. 

 

Teigiamas grįžtamasis ryšys. Tai pagyrimas, komplimentas, teigiamas grįžtamasis ryšys 

visada skatina teigiamą elgesį. 
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Praktikos vadovas rekomenduojama pastebėti net ir mažiausius globotinio (studento) 

pasiekimus ir juo įvardinti. Bet kokiu atveju, net jei mes pagirsime ir gerąsias jo savybes, kurias 

jis žino, tuo tik dar labiau įtikinsime bei patvirtinsime jo žinojimą, o tokio įtikinimo išdava – 

globotinis (studentas) pasijus patenkinęs poreikį būti geresniam, geriausiam. Tai sukelia, stiprina 

emocijas ir susidaro teigiama nuostata tas emocijas patyrusiojo (savęs) atžvilgiu - pasijuntama 

esant geresniu, o todėl - aktyvesniu, veiklesniu, stengiamasi "pateisinti pasitikėjimą". 

 

Komplimentu galime laikyti daugelį dalykų: maži ir dideli globotinio (studento) 

laimėjimai, jo veiklos organizavimas, užduoties atlikimas, išsakytos protingos minties 

pastebėjimas, aktyvumas, lojalumas, parama, bendradarbiavimas ir net išvaizda ar apranga ir t.t.  

 

Teisingas komplimentas, pagyrimas, tai yra dėmesio atkreipimas, pasitenkinimas, 

pritarimas, pripažinimas, paskatinimas - labai motyvuojantys dalykai. Jie turėtų būti specifiški, 

konkretūs, nurodantys, kas būtent patiko. Yra dvi vyraujančios nuomonės kada ir kaip sakyti 

pagyrimus. Viena, kad pagyrimai turi būti sakomi viešai, kiti – individualiai asmeniui. Praktikos 

vadovas, visų pirma, turėtų įvertinti globotinio (studento) asmenybę, nes daugeliui žmonių 

viešas pagyrimas veikia priešingai nei paskata. Dėl to tikrai praktikos vadovas neapsirinks kuo 

daugiau pagyrimų ar komplimentų sakydamas globotiniui (studentui) asmeniškai. Taip pat 

komplimentai ir pagyrimai turi būti sakomi nuo praktikos vadovo asmeniškai (ne ,,įmonė 

dėkinga", o ,,aš dėkoju...", ,,aš didžiuojuosi Tavimi"...). Ilgi išvedžiojimai, samprotavimai 

visuomet skamba nenuoširdžiai: girti būtina, kreipiantis vardu už konkretų nuopelną. Tada 

žmogus priims pagyrimą ir pasidžiaugs. 

Apgalvotas pritarimas formuluojamas atsižvelgiant į tai, kas vertinga pašnekovui. 

Pritarti sunkiau pavyksta tiems, kuriems keblu užmegzti emocinį ryšį su žmonėmis, kadangi 

tikras pritarimas reikalauja tikrų jausmų ir iš to, kuris giria, ir iš to, kurį giria. Pritarimas atrodo 

paprasta reakcija tik iš pirmo žvilgsnio, bet realiame gyvenime nuoširdžiai pritarti žmogaus 

poelgiui nėra lengva. 

 

Išsakyta kritika – gr įžtamasis ryšys. 

Kritika dažnai turi neigiamą šio žodžio suvokimo atspalvį. Kritika tai toks pats grįžtamasis 

ryšys, tik siejama su nepalankia nuomone apie darbuotojo elgesį ar veiklos rezultatus. Nuo to, 

kaip ji yra išsakoma, gali būti konstruktyvi ir nekonstruktyvi (destruktyvi). Į kritiką, visų pirma, 

reikėtų žiūrėti kaip į darbo tobulinimo priemonę.  
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Konstruktyvi kritika dažnai yra įvardijama kaip kito asmens elgesio analizavimas, 

vertinimas, akcentuojant trūkumus ir nurodant priemones jiems pašalinti. Bet kokiu atveju, 

žmonės dažnai jautriai reaguoja į išsakytus pastebėjimus. Tačiau, kita vertus, kritikos nebuvimas 

kartais gali reikšti, kad žmogus yra ignoruojamas ar laikomas negalinčiu atlikti jam pavestų 

užduočių. Taigi, prieš išsakant globotiniui (studentui) kritiką, reikėtų kuo tiksliau numatyti 

kritikos tikslus: kas konkrečiai ir kaip turėtų pasikeisti. 

 

Praktikos vadovui rekomenduojama, prieš išsakant kritik ą, išsikelti šiuos klausimus 

ir į juos atsakyti: 

� Kodėl aš išsakau kritiką? 

� Ką noriu pasiekti kritikuodamas? 

� Kaip mano išsakytą kritiką gali priimti ir suvokti globotinis (studentas)? 

� Kaip kritikuoti? 

 

 

Prieš išsakant kritiką globotiniui (studentui), reikėtų išaiškinti jos sąvoką ir įtikinti j į, kad 

svarbiausias kritikos principas - įsitikinimas, jog viskas, kas anksčiau buvo tam tikru būdu 

daroma, gali būti daroma geriau: gal apskritai, o gal bent iš dalies. Ir kad pagrindinis praktikos 

vadovo motyvas ir yra skatinti globotinį (studentą) vykdyti užduotis dar efektyviau nei yra, 

atkreipiant dėmesį į tobulintinas sritis. 

Kritika naudinga, tik kritikuojamajam ją supratus ir pripažinus esant teisingą. Bet kuri 

kritika reikalauja minimaliai - mąstyti, kodėl ji pareiškiama, o maksimaliai - kaip pataisyti 

padėtį. 

 

Tam, kad globotinis (studentas) galėtų atlikti refleksiją, net ir kritiką reikia fiksuoti raštu, 

apmąstyti, atrasti būdus trūkumams taisyti ir pasistengti, kad šios padarytos ir jau įsisąmonintos 

klaidos daugiau nesikartotų. 

 

Kaip ir išsakyti kritiką, taip ją priimti yra lygiai taip pat svarbu. Čia ypač svarbūs jau 

anksčiau minėti klausymosi įgūdžiai. Kritikos būtina išklausyti, siekiant išsiaiškinti, ar ji 

tinkamai pateikiama; nustatyti jos tikslą: ar norima padėti pataisyti reikalus, ar kritikuojama 

pagiežingai, žlugdomai. 
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Keletas patarimų praktikos vadovui, kaip išsakyti kritik ą: 

� Pasiruošti išsakyti kritiką; 

� Įsitikinti, jog kritikuojamas elgesys gali būti pakeistas; 

� Įvertinti asmenybę, savivertę, įsitikinimus ir kt.; 

� Nuspėti galimą reakciją ir numatyti savo veiksmus; 

� Parinkti tinkamą vietą ir laiką; 

� Nekritikuoti, kol studentas yra supykęs, emocingas; 

� Kritik ą išsakyti asmeniškai; 

� Kritikuojant argumentuoti faktais, įrodymais; 

� Pasistengti, kad kritika būtų konkreti ir trumpa; 

� Kritikuojamas tik elgesys, esama situacija čia ir dabar, nesigilinant į praeities klaidas; 

� Paaiškinama, kodėl tai praktikos vadovui svarbu; 

� Paaiškinti, kaip svarbu pakeisti elgesį, padėtį; 

� Parodyti supratimą naudojant empatiją; 

� Įsitikinti, kad studentas supranta kritiką: klausimai, perfrazavimas...; 

� Stengtis, kad pats studentas pasiūlytų problemos sprendimo variantus. 

 

 

Viso kritikos išsakymo metu reikia stebėti, kad kritika nevirstų asmeniniu pasisakymu, o 

pokalbiu ar diskusija. Tik tokiu atveju kritikos išsakymas bus efektyvus. 

 

Lygiai taip pat galima apibrėžti ir keletą patarimų globotiniui (studentui), kaip elgtis 

priimant išsakomą kritiką. Globotiniui (studentui) priimant teisingas pastabas būtinas vidinis 

teigiamas nusistatymas: kad kritiką pripažinsiu ir reaguosiu ramiai. Toks nusistatymas padeda 

pripažinti praktikos vadovą esant teisiu ir jam jausti dėkingumą. Prisimenant lygiateisiškumą ir 

laisvės suteikimą asmenybei skleistis ir augti, kaip sėkmingus bendravimo elementus reikėtų 

globotiniui (studentui) priminti, kad nesutikimas su kritika yra galimas ir nesmerktinas. Tačiau 

nesutinkant būtina ją įvertinti, o tam reikalingas verbalinis ir veiksminis aktyvumas: 

� klauskite faktų, detalių, net smulkmenų; 

� perfrazuokite kritikuojančiojo mintis ir jausmus; 

� naudokite atvirą ir teigiamą kūno kalbą; 

� klauskite apie galimus klaidų variantus; 

� nebijokite diskutuoti; 
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� išsiaiškinkite nusižengimo pasekmes; 

� padėkokite už išsakytą pastabą. 

 

Kartais kritinės pastabos naudingos, nes įsijausdami į darbų atlikimą, per didelį tempą 

kartais nepamatome tam tikrų užduočių atlikimo trūkumų.  

 

Apibendrinant bendravimo ir jos pagrindinių elementų, grįžtamojo ryšio svarbą praktikos 

proceso metu, galima teigti, kad efektyvus bendravimas visada veda link betarpiško 

bendradarbiavimo tarp praktikos vadovo  ir globotinio (studento). 

Taigi, sėkmingas bendravimas priklauso nuo visų praktikos proceso dalyvių teigiamo 

nusiteikimo, noro, žinių ir supratimo, nes tik efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant galima 

atlikti ne tik užduotis, bet ir siekti savitobulėjimo. 

 

 
KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kas, kam ir kuriuo praktikos proceso metu turėtų teikti 
grįžtamąj į ryšį? 

2. Koki ą naudą gauname iš grįžtamojo ryšio? 

3. Kokiomis taisyklėmis remiantis reikėtų teisingai išsakyti kritiką? 

4. Sąvokos grįžtamasis ryšys, teigiamas grįžtamasis ryšys ir kritika. 
Kuo jos panašios, skiriasi ir kokiais atvejais naudojamos kiekviena 
iš jų atskirai? 

 

 

7.6 KONFLIKTAI IR J Ų VALDYMAS 

 

Kaip ir visur, taip ir praktikos proceso metu būtų naivu tikėtis, kad bus išvengta konfliktų.  

Konflikto terminas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio conflictus, kuris reiškia susidūrimą. 

 

Konfliktas  - tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, 

rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. 

Bendravimo psichologija, 2007 
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Konfliktai - tai ne visada tai, kas yra „neteisinga", agresyvu ir pan. Jie gali atlikti ir 

teigiamą vaidmenį: 

� konfliktas - santykių, procesų vystymosi šaltinis; 

� konfliktas - signalas asmenybei keistis; 

� konfliktas - galimybė suartėti; 

� konfliktas - galimybė „išelektrinti" įtemptus santykius.  

 

Šioje dalyje daugiau bus kalbama apie galimus pasitaikyti konfliktus tarp praktikos vadovo 

ir globotinio (studento) – t.y. tarpasmeninius konfliktus. 

 

Tarpasmeninis konfliktas - tai socialinis reiškinys, kurio metu tarp dviejų ar daugiau 

asmenų (asmens ir grupės, tarp grupių) vyksta priešingų interesų, nuostatų, tikslų ar tikslo 

siekimo būdų susidūrimas.  

Suslavičius, 1998 

 

Dėl ko dažniausiai kyla tarpasmeniniai konfliktai? Viena dažniausiai pasitaikančių 

konfliktų priežasčių - nesugebėjimas pažvelgti į situaciją lanksčiai, be išankstinių nuostatų. Į 

konfliktus su aplinkiniais lengviausiai įsivelia užsispyrę, inertiški žmonės, nepakenčiantys 

prieštaraujančio elgesio. 

 

Konfliktiški yra ir tie žmonės, kurių pagrindinis gyvenimo tikslas - bet kokia kaina iškovoti 

aplinkinių pripažinimą, užimti prestižinę vietą visuomenėje. Konfliktams palankios sąlygos ir 

tuomet, kai yra keliami nerealūs reikalavimai aplinkai, sąlygoti per didelio savojo Aš 

idealizavimo. Tokiu atveju žmogus ima jaustis pranašesnis už kitus, mano esąs teisuolis, 

neklystantis, galintis nurodinėti. Konfliktus taip pat gali sąlygoti pernelyg didelis konformizmas 

(D. Krech ir R. S. Crutchfield, 1992). 

 

Tyrimai rodo, kad žmonės situaciją ima vertinti kaip konfliktin ę, jeigu įžvelgia tris 

dalykus: 

1. Tam tikrą tipišką tarpusavio sąveiką, elgesį („kovoja tarpusavy", „nori pasiekti savo", 

„nori įrodyti savo tiesą", „rašo skundus") 
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2. Egzistuojančius prieštaravimus („nori skirtingų dalykų", „skirtingi interesai", „skirtingi 

tikslai"); 

 

3. Tam tikras emocijas („išgyvena", „kenčia", „jaučia nervinę įtampą", „nusiteikęs 

karingai"). 

 

Visi konfliktai turi savo struktūrą, į kurią atsižvelgiant reikėtų analizuoti konflikto 

atsiradimo priežastis bei ieškoti būdų jį spręsti. 

 

Konflikto strukt ūra: 

� Konflikto dalyviai 

� Konflikto objektas 

� Aplinka 

Bendravimo psichologija, 2007. 

 

Konflikto strukt ūra 

1. Konflikto dalyviai 

Pagrindiniai konflikto dalyviai, praktikos proceso metu dažniausiai žmonės tiesiogiai 

dirbantys vienas su kitu: praktikos vadovas ir globotinis (studentas). Dažniausiai esant konfliktui 

jie įgauna ,,konkurentų,, pavadinimą. Svarbu konflikte rasti asmenį, pradėjusį konfliktą - 

iniciatorių (tačiau konflikto iniciatorius nebūtinai yra neteisus ir nebūtinai tai yra globotinis 

(studentas)).  

Svarbus yra konfliktuojančių pusių statusas, kurį nusako savo tikslų realizavimo galimybių 

lygis, individo „jėga", išreiškiama jo fizinėmis, materialinėmis, socialinėmis, intelektualinėmis 

galimybėmis, žiniomis, įgūdžiais, jo socialine patirtimi, socialiniais ryšiais. 

 

2. Konflikto objektas 

Objektyviai egzistuojančios ar įsivaizduojamos problemos, dėl kurios kilo konfliktas, 

priežastis, branduolys. Konflikto objektu gali būti materialinė, socialinė ar dvasinė vertybė, 

kurios siekia abu tieks praktikos vadovas, tiek globotinis (studentas). 
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3. Aplinka 

Sąlygos, kuriose vyksta konfliktas, kitaip tariant, tai mikro ir makroaplinka. Aplinkos 

įvertinimas leidžia analizuoti konfliktą kaip socialinę situaciją. 

 

Analizuojant konfliktus reikėtų įžvelgti ir jo psichologini turinį, t.y. motyvus (paskata) ir 

konfliktinį elgesį (priešingos krypties veiksmai). Gal kuris iš konflikte dalyvaujančių pusių: 

praktikos vadovas ar globotinis (studentas) turi savo motyvą, t.y. vidinę paskata pradėti 

konfliktą, siekiant patenkinti savo poreikius. Kartais būna gana sunku nustatyti tikruosius 

konflikto motyvus, kadangi jie gali būti slepiami. Mūsų „aktyvintojais" konfliktinėje situacijoje 

gali būti ir interesai, vertybės, tikslai. 

 

Paprastai konflikto eigą nusako dvi pagrindinės sąvokos: konflikto etapai ir konflikto 

fazės. 

 

Konflikto sprendimo efektyvumą nulemia praktikos vadovo žinojimas konfliktų etapų, 

greičiau gebėjimas įvertinti kuriame etape yra abi konfliktuojančios pusės.  

Konflikto etapai parodo konflikto raidos (nuo jo kilimo iki išsprendimo) esminius 

momentus. 

 

Penki konflikto etapai: 

1. Konfliktinės situacijos atsiradimas. 

2. Konfliktinės situacijos suvokimas, įsisąmoninimas.  

3. Atviros konfliktinės sąveikos pradžia.  

4. Atviro konflikto plėtra.  

5. Konflikto išsprendimas. 

Bendravimo psichologija, 2007 

 

Praktikos vadovas turi pajausti konflikto atsiradimo pradžią, kuri gali būti tiesiog intuityvi, 

kad kažkas yra ne taip kaip visada bendraujant su globotiniu (studentu). Mūsų nereagavimas į 

pačią pradinę konflikto fazę, suteikia progą konfliktui išsirutulioti didėjančia tvarka. Taigi 

konflikto fazės yra keturios (reiktų atkreipti dėmesį, kad konflikto metu cikliškai gali pasikartoti 

keletą kartų): 

1. pradinė fazė, 

2. kilimo fazė, 
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3. konflikto pikas, 

4. kritimo fazė. 

Beje, kuo daugiau ciklų konflikto metu pasikartoja, tuo kaskart menkesnės galimybės jį 

išspręsti. 

 

Dažniausiai skiriami keturi elgesio konfliktinėje situacijoje būdai: tiesioginis konflikto 

sprendimas (problemos sprendimas, integravimas, bendradarbiavimas), skirtumų mažinimas 

(prisitaikymas, paklusimas, nuolaidos), bandymas gauti kuo daugiau naudos kito sąskaita 

(varžymasis, dominavimas, kovojimas, jėgos naudojimas), išsisukimas nuo konflikto (vengimas, 

nieko nedarymas, pasitraukimas). Kai kurie mokslininkai (pvz., Ruble ir Thomas, 1976) nurodė ir 

penktą būdą - kompromisą.  

2 lentelė 

Elgesio konfliktinėje situacijoje būdai 

Elgesio būdas Rekomenduojama taikyti, kai: 

Konkurencija 

 

�  labai svarbi problemos sprendimo baigtis, 

�  esame autoritetas ir mūsų pasiūlytas sprendimas yra tikrai 

geriausias, 

�  sprendimą būtina greitai priimti ir turime pakankamai valdžios, 

�  neturime kito pasirinkimo, nėra ką prarasti, 

�  esame kritiškoje situacijoje, kai reikia nedelsiant spręsti problemą, 

�  reikia priimti nestandartini sprendimą ir turime tam įgaliojimus. 

Vengimas 

 

�  problema nėra svarbi ir nenorime eikvoti jėgų jai spręsti, 

�  jaučiamės neteisūs ir manome, kad kitas yra teisus arba jis turi 

daugiau valdžios, 

�  neturime laiko ar esame pavargę, 

�  situacija yra labai sudėtinga ir norint išspręsti problemą reikia 

daugiau jėgų, nei turime, 

�  bendraujame su „sunkiu" žmogumi ir santykiai su juo yra 

trumpalaikiai, 

�  nėra būtinybės šiuo metu priimti sprendimą, 

�  sprendžiant problemą trūksta informacijos. 

Prisitaikymas 

 

�  spręsti problemą kitai pusei labai svarbu, o mums nesvarbu, 

�  negalime laimėti, nes kitas turi daugiau valdžios ir yra stipresnis, 
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�  nedaug nusileisdami mažai prarasime, 

�  norime trumpam sušvelninti situaciją, kad vėliau grįžtume prie jos, 

�  nelabai svarbi problemos sprendimo baigtis, 

�  norime išsaugoti taikius ir gerus santykius su kitais žmonėmis, 

�  svarbiau išsaugoti gerus santykius su kitais žmonėmis nei siekti 

savo interesų. 

Bendradarbiavimas 

 

�  abiem pusėms problema labai svarbi ir nė viena iš jų nenori 

pasitraukti, 

�  pusių santykiai glaudūs, ilgalaikiai, pusės priklauso viena nuo kitos, 

�  abi pusės žino problemą ir viena kitos norus, 

�  abi pusės nori apsvarstyti kai kurias idėjas ir rasti sprendimą, 

�  abi pusės pajėgios išsakyti savo interesus ir išklausyti viena kitą, 

�  abi pusės turi vienodą valdžią ir nejaučia padėčių skirtumo, todėl 

gali lygiomis 

�  teisėmis ieškoti problemos sprendimo 

Kompromisas 

 

�  abi pusės nori to paties, bet vienu metu negali pasiekti, 

�  abi pusės turi vienodą valdžią, 

�  reikia greitai priimti sprendimą, kai trūksta laiko arba kai tai – 

veiksmingiausias būdas, 

�  tenkina laikinas problemos sprendimas, 

�  galima gauti trumpalaikę naudą, 

�  mums nėra labai svarbu patenkinti savo norus ir galime pakeisti 

tikslus, 

�  norime palaikyti santykius ir nors ką nors gauti, o ne viską prarasti 

 
Parengta pagal: Ignatavičienė K., Račelytė D. Apie konfliktus ir jų sprendimą. Mokymo priemonė 

studentams I dalis, 2003 
 

Užsienio ir lietuvių literatūroje taip pat galima rasti ir netiesioginiai konflikto sprendinio 

būdų. Pagrindiniai principai: jausmų išliejimas (negesinkime „užsidegusio" žmogaus jausmų, 

nesikiškime, tegul jis išsilieja. Jei jis save gerbia, galbūt po valandėlės jo neigiami jausmai 

priešininkui pasikeis į teigiamus: „Gal aš čia ir per daug... Juk jis turi ir neblogų savybių...") ir 

pozicijų pasikeitimo principas. Tai universalus konflikto mažinimo būdas, tinkantis ir šeimoje, ir 

darbe, ir studentų grupėje. 

Praktikos vadovui reikėtų orientuotis į racionalųjį sprendimo priėmimo procesą. 

3 lentelė 
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Racionalus sprendimo priėmimo procesas 

1. Ištirkite situacij ą 

� suformuluokite problemą 

� nustatykite priežastis 

� nustatykite sprendimo tikslus 

2. Suformuluokite alternatyvas 

� ieškokite kūrybiškų alternatyvų 

� dar nevertinkite 

4. Įgyvendinkite ir tikrinkite 

� planuokite įgyvendinimą 

� įgyvendinkite planą 

� tikrinkite, kaip įgyvendinama ir darykite 

reikiamus pakeitimus 

3. Įvertinkite alternatyvas ir išrinkite 
geriausią iš tinkamų 

� įvertinkite alternatyvas 

� išrinkite geriausią 

 

 

Kad galėtų praktikos vadovas racionaliai priimti sprendimus konfliktinėje situacijoje, visų 

pirma reikia puikiai gebėti valdyti savo jausmus. Kinų išminčiai sako ,,Kas valdo jausmus, tas 

valdo kovą.“ Gebėjimas valdyti emocijas, tai gebėjimas įvertinti situaciją, globotinį (studentą) ir 

pasirinkti tinkamiausią elgesio būdą. 

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Įvardinkite, dėl kokių priežasčių galimi konfliktai tarp praktikos 
vadovo ir globotinio (studento)? 

2. Įvardinkite teigiamas ir neigiamas konflikto puses. 

3. Išanalizuokite pasirinktą konfliktin ę situaciją pagal konflikto 
struktūrą. 

4. Atsižvelgiant į elgesio būdus konfliktin ėje situacijoje, 
išanalizuokite kada kuris būdas tinka ir kodėl? 
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7.7 EFEKTYVUS LAIKO VALDYMAS IR PLANAVIMAS 

 

Įmonės vadovo sprendimas priimti globotinį (studentą) praktikai atlikti – tai dar 

kruopštesnis savo laiko planavimas. Šalia kasdieninių darbų planavimo, atsiranda papildomos 

praktikos vadovo funkcijos, kurioms produktyviai atlikti reikia skirti taip pat pakankamai laiko. 

Laiko valdymas yra menas, kurio reikia išmokti pačiam ir tai yra dar viena veikla, kurios 

praktikos vadovas turi išmokinti globotinį (studentą).  

 

 

Esminis laiko valdymo aspektas yra jo sugebėjimas integruotis. 

W. Hink, R. Ginevičius, 2006 

 

Praktikos atlikimas turi aiškiai apibrėžtą laiko limitą. Tam, kad globotinis (studentas) ne tik 

atliktų užduotis, bet ir įgytų praktinių darbo įgūdžių, reikia labai gerai įvertinti duotą laiką ir 

užduočių sudėtingumą bei įvairumą, nepamirštant diskusijų, analizės bei refleksijos. 

 

Planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį. Planavimas nėra 

vienkartinis veiksmas, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis 

supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų (Stoner, Freeman, Gilbert, 2001).  

 

W. Hink, R. Ginevičius (2006) išskiria veiksnius, turinčius įtakos laiko planavime: 

1. Darbo trukmė; 

2. Reikalavimai darbo vietai; 

3. Veiklos srities tikslai; 

4. Ekonomiškas dienos laiko planavimas; 

5. Rezultatų priklausomybė nuo kontakto su klientu; 

6. Pasitarimų kultūra; 

7. Sveikata; 

8. Asmeninė aplinka; 

9. Gyvenimo tikslai; 

10. Darbo priemonių taikymas; 

11. Asmeninė orientaciją į vertę; 

12. Įmonės kultūra. 
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Visus šiuos išvardintus veiksnius praktikos vadovas turi įvertinti ir tinkamai susiplanuoti 

savo veiklą. 

Laiko planavimo technikų ir priemonių yra daug. Remiantis W. Hink, R. Ginevičiumi 

(2006) pateikiama keletas jų, kurias visi praktikos proceso dalyviai galės pritaikyti, planuojant 

savo užduotis. ,,Darbo dienos fotografija” - darbo laiko naudojimo efektyvumui didinti, ,,Pareto 

principas”, ,,ABC analizė”, ,,D. Eizenhauerio metodas” - veiklos prioritetų nustatymui, 

,,Aplinkos trukdžių tikimybės”, ,,Asmeninio darbingumo” grafikai ir metodas ,,Alpės” - darbo 

laiko paskirstymui, įvairios popierinės, elektroninės laiko planavimo priemonės bei kalendoriai - 

tvarkaraščio rengimui.  

Artimiau susipažinus su šiomis priemonėmis, galima nesunkiai pasirinkti sau tinkamiausias 

ir sėkmingai jas įvaldyti. Antra vertus, reikia nepamiršti, kad tai tik įrankiai, o laiko valdymas 

pirmiausia yra savęs valdymas. Jei pasiduosime savo žmogiškajai prigimčiai, kuri, pasak garsaus 

eksperto A. Makenzio, su ypatingu išradingumu priešinasi visiems racionaliems laiko valdymo 

principams, netruksime nusivilti net rafinuočiausiais įrankiais. 

 

Užduočių pagal prioritetus valdymas, pagal D. Eizenhauerį: ,,skubūs darbai, kaip 

taisyklė, ne patys svarbiausi, o svarbūs – ne patys skubiausi“. 

Labai svarbu rūšiuoti darbus pagal prioritetus. Tuomet galėsite rinktis, kurių užduočių imtis 

per turimą laiką. D. Eizenhaueris pasiūlė paprastą pagalbinę priemonę tiems atvejams, kai reikia 

skubiai nuspręsti, kurį darbą pasirinkti. Pagal šią taisyklę prioritetus apsprendžia tokie kriterijai 

kaip darbo skubumas ir svarba.  

D. Eizenhaueris pasiūlė 4 darbų prioritetų kategorijas (4 pav.): 

 SKUBŪS DARBAI NESKUBŪS DARBAI 

S 
V 
A 
R 
B 
Ū 
S 

I – Skubu ir svarbu II – Svarbu, bet neskubu 

N 
E 
S 
V 
A 
R 
B 
Ū 
S 

III – Skubu, bet nesvarbu IV – Neskubu ir nesvarbu 

 

4 pav. Užduočių prioritet ų kategorijos 

D. Eizenhauerio taisyklė: reikia susilaikyti nuo neesminių ir neskubių užduočių! 
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Pareto principas - laiko sąnaudų ir rezultato taisyklė. Pareto pritaikymo esmė – kuo 

daugiau remdamiesi mes galime suvokti, kaip išnaudoti laiką tikslingai, gaunant kuo daugiau 

naudos (5 pav.). 

20 proc. į darbą įdėtos energijos (jau savaime) lemia 80 proc. viso rezultato. 

 

20 proc. 80 proc. 

 

 

 

80 proc. 20 proc. 

 

5 pav. Pareto principas 

 

 

 

Pirmenybė P (prioritat) - pirmenybė 

Pirmiau skubumo E (eilligkeit) - skubumas 

Pirmiau tobulumo P (perfection) - tobulumas 

Pirmiau greitos sėkmės E (erfolg) - sėkmė 

 

6 pav. PEPE taisyklė 

 

Apibendrinant šiuos laiko valdymo metodus, galima teigti, kad įgyvendinant laiko valdymo 

teoriją, prioritetų paskirstymas yra pats svarbiausias veiksnys: 

� užduotys turi būti nuolat rūšiuojamos pagal svarbumą, 

� pirmiausiai reikia atlikti svarbiausias užduotis, 

� darbų atlikimas, atsižvelgiant į funkcionalumą, 

� būtiniausi ir skubiausi darbai turi būti atliekami už mažiau svarbius, 

� būtina vengti konfliktų ir stresinių situacijų, 

� nesvarbius dalykus išbraukti iš sąrašo, 

� neužsirašinėti darbų ant lipnių priminimo lapelių, 

� užduotis atlikti numatyta eilės tvarka, 

� išmokti mąstyti tolyn į priekį, 

� stengtis nuolat aktyviai valdyti laiko tėkmę, 

� suskirstant prioritetus siekti geresnių rezultatų, 
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� nesvarbias užduotis išbraukti iš užduočių sąrašo, 

� taupyti laiką, 

� tikslo siekti geriausiu būdu, 

� koncentruotai atlikti užduotis. 

 

O. Monkevičienė, K. Stankevičienė, K. Baršauskienė (2007) praktikos vadovams siūlo šią 

praktikos užduočių atlikimo vadybą: 

- Praktikos vadovas turėtų paaiškinti globotiniui (studentui), kaip svarbu turėti aiškų 

veiklos per praktiką sąrašą. Išleidžiant į praktiką (ar stažuotę) svarbu pamokyti globotinį 

(studentą) išskirti prioritetines užduotis. Patarti, kad užduotis galima skirstyti į 5 kategorijas: 

privalo būti padaryta šiandien, turi būti padaryta šiandien, gali būti padaryta šiandien, gali būti 

pradėta šiandien, nebūtina padaryti šiandien. Darbus galima skirstyti užrašų knygelėje, 

kalendoriuje, aiškiai matomoje vietoje. Pavyzdžiui, ant sienos gali būti kabinamas didelis 

popieriaus lapas su užrašytomis 5 darbų kategorijomis, ant jo po atitinkama skiltimi klijuojami 

lipnūs lapeliai su užrašytais darbais.  

 

- Pasiūlyti globotiniui (studentui) pasidaryti užduočių svarbos ir skubumo lentelę, kurioje 

atsispindėtų užduočių paskirstymas pagal: skubu ir svarbu; svarbu, bet neskubu; skubu, bet 

nesvarbu, nei skubu nei svarbu. 

 

- Pasiūlyti globotiniui (studentui) išbandyti tokią užduočių atlikimo strategiją:  

1. Atsirinkti vieną užduotį iš skilties „skubu ir svarbu“, atlikti ją sutelkus dėmesį ir 

pastangas; 

2. Pasirinkti užduotį iš skilties „svarbu, bet neskubu“, tačiau tokią, kuri neatimtų per daug 

laiko ir energijos;  

3. Pasirinkti užduotį iš skilties „skubu, bet nesvarbu“ kaip atsipalaidavimą nuo svarbių 

užduočių;  

4. Pasirinkti užduotį iš skilties „nei skubu, nei svarbu“ ir atlikti ją savo malonumui.  

 
- Padiskutuoti su globotiniu ( studentu), ar taikoma strategija padėjo lengviau ir sėkmingiau 

įveikti praktikai skirtas užduotis. Aptarti užduočių atlikimo kokybę, jei jos turi būti padarytos 

labai skubiai, neturint tam laiko. Tokios užduotys retai atliekamos gerai bei kūrybingai. Jei 

užduočiai atlikti pakanka laiko, ji yra lengviau padaroma, nekyla įtampa. Kartais naudingiau per 

vieną dieną atlikti po dalį kelių užduočių, nei atlikti vieną užduotį per dieną. 
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- Paskatinti globotinį (studentą) apdovanoti save už atliktas užduotis. Patarti globotiniui 

(studentui) sugalvoti, kuo jie galėtų save apdovanoti už laiku ir kokybiškai atliktas praktikos 

užduotis. Paskatinti iš anksto apgalvoti, kaip kūrybingai ir išradingai jie galėtų atšvęsti praktikos 

pabaigą.  

 

- Praktikos vadovas turėtų aiškiai susitarti su globotiniu (studentu) dėl praktikos 

programos vykdymo terminų. Paskatinti juos pačius numatyti atskirų užduočių atlikimo terminus 

ir tarpinius praktikos tikslus. Tai padaro praktiką patrauklesnę ir sužadina norą siekti jos 

kokybės.  

 

- Praktikos vadovas galėtų pamokyti planuoti darbus savo pavyzdžiu. Jis galėtų parodyti, 

kaip pats susiplanuoja dienos darbus, pakomentuoti, kuri dienotvarkė buvo veiksminga, kuri 

buvo nesėkminga ir kodėl. 

Praktikos vadovas, vadovaudamasis visais šiais siūlomais patarimais, turėtų neužmiršti 

atlikti globotinio (studento) laiko planavimo revizijos, analizės, siekiant planavimo 

kokybiškumo. Planavimas tai nėra vien plano sudarymas, daug svarbesnis jo realizavimo 

atitikimas. 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kokiais principais remiantis yra planuojamas laikas? 

2. Kokie galimi laiko planavimo ir valdymo trukdžiai p raktikos 
proceso metu ir kaip juo šalinti? 

3. Kokie galimi privalumai ir tr ūkumai kiekvieno iš išvardintų laiko 
planavimo metodų? 

 
 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 11: Praktikos vadovo susitikimo su švietimo institucijos tutoriumi 
ir globotiniu (studentu) planas 

Nr. 12: Praktikos veiklos aprašas 

 

���� 
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Priedas Nr. 11 

PRAKTIKOS VADOVO SUSITIKIMO SU ŠVIETIMO INSTITUCIJO S TUTORIUMI, 
GLOBOTINIU (STUDENTU) PLANAS  

 

Parengta A. Januškevičiūtės, 2010 

 

Parenkite vieno susitikimo su studentu (globotiniu) planą 

Tikslas:_______________________________________________________________________ 

Siekiamas rezultatas: ____________________________________________________________ 

Vieta: ________________________________________________________________________ 

Trukmė: ______________________________________________________________________  

Laikas Veikla/užduotis Naudojamas 
metodas 

Klausimai Priimtas 
sprendimas 

     

     

 

Jūsų susitikimo analizė 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Parenkite vieno susitikimo su švietimo institucijos tutoriumi plan ą 

Tikslas:_______________________________________________________________________ 

Siekiamas rezultatas: ____________________________________________________________ 

Vieta: ________________________________________________________________________ 

Trukmė: ______________________________________________________________________  

Laikas Veikla/užduotis Naudojamas 
metodas 

Klausimai Priimtas 
sprendimas 

     

     

 

Jūsų susitikimo analizė 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Parenkite vieno susitikimo su švietimo institucijos tutoriumi ir globotiniu (studentu) plan ą 

Tikslas:_______________________________________________________________________ 

Siekiamas rezultatas: ____________________________________________________________ 

Vieta: ________________________________________________________________________ 

Trukmė: ______________________________________________________________________ 

 

Laikas Veikla/užduotis Naudojamas 
metodas 

Klausimai Priimtas 
sprendimas 

     

     

 

Jūsų susitikimo analizė: 

Susitikimo proceso analizė: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Praktikos vadovo dalyvavimo susitikime analizė: ką pastebėjote, išgirdote, su kuo nesutiko, 

kokios emocijos valdė, buvo aktyvus ar pasyvus dalyvis ir t.t. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Globotinio (studento) dalyvavimo susitikime analizė: ką pastebėjote, išgirdote, su kuo nesutiko, 

kokios emocijos valdė, buvo aktyvus ar pasyvus dalyvis ir t.t.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Jūsų paties  praktikos vadovo susitikimo vedimo analizė: kaip pavyko, kas pasisekė, ką kitą kartą 

darytumėte kitaip, ar pavyko valdyti dalyvių emocijas, ar radote bendrą sutarimą ir t.t. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 12 

PRAKTIKOS VEIKLOS APRAŠAS 

 

Parengta remiantis V.Gudžinskiene, D. Mačiuikiene, 2009, p. 19 

 

Parenkite išsamų ....... savaičių praktikos veiklos aprašą, kuriame atsispindėtų 

konkrečios veiklos, taikytini metodai, laimėjimai, keblumai. 

 

Data Veikla Tikslas Metodai, 
būdai 

Įgyvendinimo 
rezultatas 

Pastabos, 
pasiūlymai 

      

      

      

 

 

Pildymo data 

 

Praktikos vadovo vardas, pavardė, parašas 
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7.8 REFLEKSIJOS SVARBA 

 
Kalbant apie veiklos refleksiją, reikėtų paminėti visus praktikos proceso dalyvius. Praktika 

yra reikalinga ne tik globotiniui (studentui). Kartu dirbdami komandoje praktikos vadovas, 

švietimo institucijos tutorius ir globotinis (studentas) mokosi vieni iš kitų profesinėje, praktinėje, 

socialinėje srityje. Todėl refleksijos dienoraščio vedimas yra reikalingas visiems praktikos 

proceso dalyviams.  

 

 

Refleksija dažnai yra apibrėžiama kaip profesinės veiklos savianalizė ar darbo įvertinimas 

analizuojant ir tai yra praktikos pagrindas.  

 

 

K. Sheltonas (1999) teigia ,,refleksija yra procesas, profesinę patirtį paverčiantis 

mokymu(si), mokymą(si) – profesiniu ir asmeniniu augimu, kuris savo ruožtu virsta profesinės 

veiklos kokybiškesniu atlikimu“.  

 

Reflektavimo kompetencija yra vienas svarbiausių praktikos vadovo profesinio tobulėjimo 

būdų, kuri neatsiejama nuo mokymosi iš savo patirties. Refleksijos rezultatas gali būti: 

-  nauji įgūdžiai,  

- tinkamų strategijų pasirinkimas priimant tinkamus sprendimus,  

- naujos žinios,  

- supratimas,  

- nauja prasmė,  

- suvokimas.  

 

Reflektuodami mes pažįstame ir patys save, apmąstome ne tik teigiamą, bet ir neigiamą 

patirtį, suvokdami savo silpnąsias ir stipriąsias sritis. Taigi, reflektuodami mes laimime du 

dalykus – geriau įsisaviname įgytą informaciją ir geriau pažįstame save arba, kaip teigia P. 

Jarvis (1992), ,,tampame autentiškesniais“.  

Gilinantis į refleksiją, kyla klausimai: Kaip ji atliekama? Į ką atkreipti d ėmesį? Koks 

tur ėtų būti dokumentų parengimas? ir daugelis kitų. Refleksija efektyvi tada, kai mes galime 

analizuoti save ir savo veiklą remiantis ne tik savo užfiksuotais pastebėjimais, bet ir kitų 

stebinčių mūsų veiklą subjektų komentarais ir vertinimais. Kaip teigia I. Dirgėlienėnė, A.  
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Kiaunytė (2008), refleksija įgauna ypatingą formą, kuomet kitų žmonių nuomonių turinį 

sudaro bendros veiklos objektas.  

 

Refleksijos procesą sudaro mažiausiai šešios subjektų vienas kito suvokimo pozicijos: 

� subjektas, koks jis yra iš tikrųjų; 

� subjektas, kokiu jis pats save laiko; 

� subjektas, kokiu jį laiko kitas; 

� tos pačios trys pozicijos, tik kito subjekto požiūriu. 

 

 

Refleksija yra dvigubas (praktikos vadovo ir globotinio (studento)) veidrodinis subjektų 

vienas kito atspindėjimas. 

I. Dirgėlienėnė, A. Kiaunytė (2008) pateikia Schon reflektyviojo ugdymo modelį 

profesiniame rengime (7 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Schon reflektyviojo ugdymo profesiniame rengime modelis 

 

Šis modelis dar kartą pabrėžia praktikos svarbą globotinio (studento) profesiniame 

tobulėjime, o besikartojantis ,,refleksijos ratas“ įtvirtina profesinės kompetencijos gebėjimus. 

Praktikos refleksija turi būti užfiksuota dokumentuose laisva arba struktūrizuota forma, 

kurią paprastai parengia švietimo institucija. T. Jaager, J. Irons (2006) pasiūlė šią reflektyvaus 

dienoraščio rašymo metodiką: 

 

 

 

Būsimo 
studento 
turima 
patirtis 

Profesinė 

kompe-

tencija 

Pripa- 
žintos 

(gautos) 
žinios 

Žinios, 
pagrįstos 
patyrimu 

Praktika Refleksija 

,,Refleksijos ratas“ 
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Reflektyvaus dienoraščio rašymo paskirtis: 

1. Atspindi praktikos vadovo ar pradedančiojo dirbti globotinio (studento) patirties kaitą 

bei įgalina tikslingai jiems padėti, jeigu užfiksuotos mintys kelia abejonių dėl būtinos 

kompetencijos įgijimo; 

2. Gebėjimas išskirti esminius darbo patirties aspektus yra reflektyvaus dienoraščio 

rašymo tikslas. 

Dienoraštyje reiškiamos mintys atspindi pradedančiojo kompetencijų tobulinimo kelią.  

 

Reflektyvaus dienoraščio rašymo privalumai: 

1. Dienoraščio rašymas atitinka ,,mokymosi iš patirties teoriją“ (Kolb, 1984), kai 

pradedančiojo dirbti mokymo(si) procesas apima keturias pakopas: patirties analizę; reflektyvų 

kolegų darbo stebėjimą; teorinį patirties pagrindimą; aktyvų eksperimentavimą; 

 

2. Kalbėdamas su globotiniu (studentu) praktikos vadovas kelia vis sudėtingesnius 

klausimus, skatindamas kiekvienai aprašytai probleminei ar sėkmingai situacijai ieškoti teorinio 

pagrindimo; 

 

3. Praktikos vadovas skatina pradedantįjį aprašyti savo vertybines nuostatas bei įvertinti 

savo esminių savybių kaitos galimybes; 

 

4. Užfiksuotos mintys padeda išsiaiškinti bei įvardinti kylančias problemas čia ir dabar, 

tokiu būdu gali būti užkirstas kelias nusivylimui savo pasirinkta profesija; 

 

5. Labai svarbu, kad dienoraščio aptarimai baigtųsi pozityviai. 

 

Reflektyvaus dienoraščio rašymo metodika. Rašant dienoraštį turi kilti esminis 

klausimas ,,Kokią informacij ą aš turiu sukaupti, kad galėčiau mokytis iš patirties?“ 

 

Pasiūlymai rašančiam reflektyvųj į dienoraštį: 

1. Patirties ar situacijos aprašymas: 

1.1.Situacija ar reiškinys – aprašykite savo patirtį čia ir dabar konkrečiai; 

1.2.Fiksuokite kiekvieną savo praktikos atlikimo dieną; 

1.3.Priežastys – kokie pagrindiniai veiksniai turėjo įtakos Jūsų patirčiai; 
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1.4.Kontekstas – kokie svarbiausi išoriniai veiksniai turėjo įtakos Jūsų patirčiai; 

1.5.Paaiškinimas, interpretacija – išskirkite, kokią konkrečią patirtį įgijote. 

2. Refleksija: 

1.1.Ko aš bandžiau pasiekti, koks buvo mano tikslas? 

1.2. Kodėl aš reagavau į susidariusią situaciją būtent taip, o ne kitaip? 

1.3. Kokios buvo mano dalyvavimo ir veiksmų pasekmės man pačiam ir kitiems praktikos 

proceso dalyviams? 

1.4. Kaip aš sužinojau, kad jie jautėsi būtent taip? 

3. Refleksijai svarbūs veiksniai: 

3.1 Kokie vidiniai veiksniai sąlygojo vieno ar kito sprendimo priėmimą? 

3.2 Kokie išoriniai veiksniai sąlygojo mano sprendimo priėmimą? 

3.3 Kokios žinios, kokia patirtis paveikė ar turėjo paveikti tam tikro sprendimo priėmimą? 

3.4 Kokias kitas galimybes ar alternatyvas aš turėjau? 

3.5 Kokios būtų buvę kitokių sprendimų pasekmės? 

4. Mokymasis: 

1.1.Kaip aš jaučiuosi dabar, įgijęs naujos patirties? 

1.2. Kokias išvadas padariau įgijęs šios patirties, ko pasimokiau, kas pravers ateityje? 

1.3.Kokią mano patirties sritį tai paveikė labiausiai: pažintinę, estetinę, etinę ar asmeninę? 

 

Refleksijai atlikti gali būti iškeliami ir kiti, konkrečiai profesijai būdingi ar reikalingi 

klausimai. Svarbu, kad visi klausimai praktikos vadovą bei globotinį (studentą) skatintų 

kryptingai tobulėti. 

 

Dar vienas profesinio augimo vertinimo metodas - ,,Portfolio“, kuris, kaip teigia R.C. 

Calfee ir P. Perfumo (1993), ,,plinta, kaip alternatyvus vertinimo metodas“.  

 

 

Portfolio  – ,,tai būsimojo specialisto studijų darbų, kurie atspindi jo dalyvavimą 

mokymosi procese, kolekcija“. 

P. Perfumo, 1993 

 

Mentoriaus knygoje (2003) yra analizuojamas šio metodo naudingumas ir svarba praktikos 

atlikimo procese. 
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Portfolio metodas suteikia galimybę: 

1. Praktikos vadovui susipažinti su globotinio (studento) pasiekimais, įvertinti jų 

reikšmingumą ir suteikti tinkamą grįžtamąjį ryšį. 

2. Globotiniui (studentui) – plėtoti savo kompetencijas ir profesinio tobulėjimo dėka siekti 

motyvacijos augimo, paskatinimo formų įvairovės ir susidaryti aiškų vaizdą apie savo 

tobulėjimą, pasiekimus, trūkumus ir galimybes. 

3. Visiems – reikalui esant, pateikti dokumentais pagrįstą ataskaitą apie studijas. 

 

Šis metodas skiriasi nuo reflektyvaus dienoraščio rašymo tuo, kad portfolio metode 

aktyviausias yra pats globotini (studentas), o praktikos vadovo įsikišimas yra minimalus. 

Portfolio – tai aplankas, kuriame kaupiami visos praktikos metu studento atliktos užduotys, tokiu 

būdu per visą praktikos atlikimo laikotarpį globotinis (studentas) sukaupia esminės medžiagos 

rinkinį, kuris vėliau gali praversti ne tik studijose, bet ir dirbant profesinį darbą. 

 

 

Rekomenduojama portfolio struktūra:  

1. Individualus būsimojo specialisto studijų planas. 

2. Teorinės studijos. 

2.1 Literatūros šaltinių tyrinėjimo referatai; 

2.2 Atliktos modulio užduotys. 

3. Praktinės studijos. 

3.1. Užduočių planai; 

3.2. Praktinės veiklos aprašai; 

3.3. Veiklos analizės dienoraštis; 

3.4. Savo profesinio augimo vertinimas; 

3.5. Modulio baigiamoji ataskaita. 

4. Mentoriaus komentaras (vertinimas). 

5. Tutoriaus komentaras (vertinimas). 

6. Modulio vadovo recenzija ir įvertinimas  

Mentoriaus knyga, 2003 

 

Šis metodas atspindi būsimojo specialisto profesinį augimą ir tobulėjimą ir dar kartą įrodo 

refleksijos būtinumą praktikos atlikimo procese. 

Refleksija atlieka ir kitą funkciją - tai vertinimas.  
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KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kas yra refleksija? 

2. Atlikite savo darbo/praktikos proceso refleksiją, atsižvelgiant į 
skirtingas subjektų suvokimo pozicijas vienas kito atžvilgiu. 

3. Kokiais atvejais praktikos atlikimo proceso metu naudingas 
reflektyvus dienoraštis, o kada ,,Portfolio“ metodas? 
Argumentuokite. 

 

 
 

 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 13: Savianalizė po praktikos 

Nr. 14: Praktikos vadovo savianalizė 

Nr. 15: Praktikos vadovo savianalizė 

Nr. 16: Įmonės , kurioje atliekama praktika, vadybos ypatumų 
analizės lentelė 

 

 

���� 
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Priedas Nr. 13 

SAVIANALIZ Ė PO PRAKTIKOS 

 

Parengta remiantis R Ruibiene, A. Railiene, 2006, p. 26, 35 -36 

 

Analizuoti visos praktikos eigą jums padės šie klausimai: 

1. Kokiose veiklos srityse praktikos metu jūs pasiekėte aukščiausio meistriškumo? 

2. Kuri veikla buvo pati įdomiausia ar naudingiausia praktikos metu? 

3. Pats įdomiausias praktikos fragmentas. 

4. Kas praktikos metu nepasisekė, kodėl? 

5. Kokių įgūdžių, gebėjimų ar žinių įgijote praktikos metu? 

6. Patarimai, pageidavimai. 

7. Kokių įgijote profesinių žinių ir įgūdžių? 

8. Kaip sekėsi integruotis į naują kolektyvą?  

9. Kokius metodus naudojote atliekant savianalizę bei vertinimą? 
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Priedas Nr. 14 

PRAKTIKOS VADOVO SAVIANALIZ Ė 

 

Parengta remiantis R. Ruibiene, A. Railiene, 2006, p. 34 

 

 

1. Planavimas – tikslų ir norų įsisąmoninimas 

Pirmosiomis praktikos dienomis mano tikslai.  

Per praktiką man pavyko įgyvendinti  

Įpusėjus praktikai aš  

Baigiantis praktikai aš norėčiau 

 

2. Per praktik ą rašykite įspūdžių dienoraštį. Pasibaigus praktikai viską perskaitykite 

ir parašykite išvadas 

 

3. Pasibaigus praktikai užbaikite sakinius 

Per praktiką man buvo sunkiausiai 

Skaudžiausia man buvo 

Laimingiausias buvau, kai 

Įgyvendinti savo tikslus ir norus man labiausiai trukdė 

 

4. Pabaikite sakinius apie savo stipriąsias ir silpnąsias puses 

Geriausia mano, kaip praktikos vadovo savybė 

Dar man sekasi 

Man sunkiausia 

Dar viena mano silpnybė yra 

 

5. Mano gyvenimo filosofija 

Gyvenime aš labiausiai norėčiau 

Didžiausia vertybė gyvenime yra 
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Priedas Nr. 15 

PRAKTIKOS VADOVO SAVIANALIZEI 

 
Parengta remiantis VPU pedagogikos ir psichologijos fakulteto vaikystės studijų ir ugdymo 

pagrindų katedros projektu ,,Studijų praktikos ir pradedančiųjų dirbti mokytojų globos sistemos 
tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“ Sutarties Nr. 

ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258 http//www.mentoriai.vpu.lt dalomoji medžiaga 
 

 

Prisiminkite ir parašykite atvejį, kai kuriam nors iš praktikos proceso dalyvių reikėjo 
neatidėliotinos profesinės ar asmeninės pagalbos ir Jūs jam padėjote. Kas nutiko, vyko? Kokios 
problemos kilo? Kokios pagalbos reikėjo? Kaip Jūs tai supratote? Ką darėte? Ar jūsų parama, 
pagalba padėjo? Koks buvo ilgalaikis Jūsų paramos, pagalbos poveikis? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Aprašykite vieną neįprastos paramos, pagalbos praktikos proceso dalyviams atvejį, apie kurį 
sužinojote iš kitų, skaitėte, kurį stebėjote pats? Kokia buvo situacija? Kuo netikėtas, neįprastas, 
išradingas buvo paramos kitam būdas? Kodėl jis buvo efektyvus? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Aprašykite vieną paramos sau atvejį. Nebūtinai tiesioginės, svarios kurio nors praktikos proceso 
dalyvio paramos. Gal tai buvo žinutė, taikli citata, pajuokavimas, pokalbis it t.t. Kodėl tai jums 
padėjo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Kartu su kitais aptarkite ekstra paramos poreikio situacijas ir paramos būdus. Sudarykite jų 
aprašus 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

131 

 

Priedas Nr. 16 

ĮMONĖS , KURIOJE ATLIEKAMA PRAKTIKA, VADYBOS 

YPATUM Ų ANALIZ ĖS LENTELĖ 

 

Parengta remiantis V. Gudžinskiene, D. Mačiuikiene, 2009, p. 22-24 

 

ĮMONĖS, kurioje atliekama praktika, vadybos 
ypatumai (SSGG analizė) 

Vadybos procesą 
reglamentuojantys 

dokumentai 
(dokumentas ir 

pagrindiniai 
teiginiai) 

Stiprybės Silpnybės Grėsmės Galimybės 

Jūsų 
pasiūlymai 

      

      

      

      

      

      

      

 

Kaip Jums sekėsi atlikti SSGG analizę? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Kas Jums buvo sunkiausia atliekant šią užduotį? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Koki ų kompetencijų ar įgūdžių atliekant šią užduotį įgijote? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8. GLOBOTINI Ų (STUDENTŲ) VERTINIMO B ŪDAI IR METODAI 
 

Praktikos vadovas, apibendrindamas globotino (studento) praktiką, vertina jo įgytas 

praktikos metu žinias, gebėjimus, mokėjimus, įgūdžius ir kompetenciją. 

Taigi, svarbu išaiškinti mokymo(si) pasiekimų kvalifikacijas. Mokymo(si) pasiekimai tai: 

žinios, gebėjimas ir mokėjimas, gebėjimas ir įgūdis, kompetencija, kvalifikacija (Mokomoji 

medžiaga vertintojams. Vertintojo standartas, 2006). 

 

Vertinimas - nuolatinis procesas. Kartu su ,,refleksijos ratu“ keliauja ir įvertinimas. 

 

Svarbu, kad vertinimas nepaveiktų praktikos vadovo ir globotinio (studento) tarpusavio 

bendravimo ir teigiamos atmosferos.  

 

 

Vertinimui reikalingi reikalavimai: 

1. Pozityviai žiūrima į vertinamą reiškinį, ieškoma vertybinių aspektų; 

2. Kritiškai vertinami reiškiniai, bet ne asmenys; 

3. Vertinime dalyvauja daugiau nei vienas asmuo; 

4. Vertinimas yra daugiau aprašomojo, o ne konstruojamojo pobūdžio. Labiau 

kokybinis, o ne kiekybinis; 

5. Vertinime atsispindi ryšys su buvusia situacija, progresas; 

6. Vertinimas apima ir savęs vertinimą; 

7. Vertinimo procedūra ir metodika žinoma vertinamajam; 

8. Vertintoju pasitikima, jis turi autoritetą, suvokiamas kaip geranoriškas ir 

kompetentingas arba kaip neutralus asmuo vertintojo atžvilgiu. 

A. Voišnienė, 1997 

 

Kai kalbame apie vertinimą, dažnai susiduriame su globotinio (studento) baime: kaip bus 

vertinama, kas vertins, o jeigu neigiamai įvertins ir pan. Vertinimas, kaip ir konstruktyvi kritika, 

turi teigiamą prasmę ir šį globotinio (studento) suvokimą taip pat reikėtų skatinti. Vertinimas 

efektyvesnis, kai jo procese dalyvauja ne tik praktikos vadovas, bet save įvertina ir pats 

globotinis (studentas).  
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Pasak O. Monkevičienės, K. Stankevičienės, K. Baršauskienės (2007), vertinimas galėtų: 

1. Padėti globotiniui (studentui) įžvelgti praktikos naudą, apmąstant tai, ką nuveikė. 

Svarbu, kad globotinis (studentas) reflektuotų praktikos rezultatus ir juos įsivertintų. Jie gali save 

įvertinti pernelyg aukštai arba pernelyg žemai, todėl didžiausia vertinimo atsakomybė tenka 

praktikos vadovui - objektyvus įvertinimas. 

 

2. Paskatinti globotinį (studentą) iškelti sau vertinimo kriterijus. Siekiant globotino 

(studento) įsivertinimo objektyvumo, naudinga jam pasiūlyti pačiam sudaryti vertinimo kriterijus 

ir juos taikyti įsivertinant save. Kuo kriterijai globotiniui (studentui) bus suprantamesni, tuo 

objektyviau jis save vertins.  

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar globotinis (studentas) yra apmokytas nusistatyti 

vertinimo kriterijus, kitu atveju, vertinimas bus ne visa apimantis.  

 

3. Praktikos vadovas vertinimą galėtų diferencijuoti, taikydamas kelis bendrus ir kelis 

skirtingus kriterijus. Pavyzdžiui, susitariama, kad globotinis (studentas) bus vertinamas pagal 

praktikos vadovo pasiūlytus 5 pagrindinius kriterijus ir 3 paties globotinio (studento) pasirinktus 

kriterijus. 

 

4. Praktikos vadovas turėtų atlikti vadovaujančiojo vaidmenį per galutinį praktikos 

vertinimą. Pavyzdžiui, tam tikrą praktikos dalį vertina praktikos vadovas, kitą dalį vertina dalyko 

dėstytojai, pats globotinis (studentas) ir kt. Šiuo atveju vertinimai gali skirtis, todėl praktikos 

vadovas atlieka vadovo vaidmenį – veda derybas, prašo pakomentuoti, derina, tariasi dėl 

pažymio.  

 

5. Praktikos vadovas ir globotinis (studentas) galėtų bendradarbiauti vertinimo metu. Taip 

tiek vertinimas, tiek globotinio (studento) savęs įsivertinimas tampa objektyvesni. Labai svarbus 

globotinio (studento) požiūris į vertinimą ir jo rezultatus bei praktikos vadovo jam teikiamas 

grįžtamasis ryšys apie vertinimą. 

 

Taigi, galime teigti, kad į patį vertinimą žiūrima labai lanksčiai, aktyviai įtraukiant ir 

pačius vertinamuosius. 
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Analizuojant praktikos atlikimo vertinimą, galima būtų atvaizduoti taip, A. Januškevičiūtė 

(8 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Praktikos atlikimo vertinimo procesas 

 

Pasirengimas vertinimui yra cikliškas procesas, kuris reikalauja peržiūrėjimo, analizės ir 

korekcijos. Vertinimas apima vertinamąjį objektą, vertinimo kriterijų nustatymą, metodus, 

kuriais remiantis bus atliekamas vertinimas, atlikimo procedūrą su aiškiomis visiems praktikos 

proceso dalyviams taisyklėmis, vertinimo rezultatų surinkimą ir analizę bei išvadas. Dar vienas 

svarbus viso praktikos vertinimo elementas - tai bendrieji vertinimo principai.  

 

 

Vertinimo principai: 

� Humaniškumo 

� Skaidrumo 

� Efektyvumo 

� Praktiškumo 

Vertintojo standartas, 2006 

 

Vertinimo principai: 

1. Humaniškumo – vertinimo tikslas turi suteikti galimybę nuspręsti, kaip elgtis toliau, 

suteikti informaciją apie atliekamą veiklą, jos efektyvumą. 

 

Vertinamasis 
objektas 

Vertinimo 
kriterijai 

Metodai  

Procedūros  

Analizė  

Apibendrinimas, 
išvados 

Kritiškumas  Objektyvumas   Kritiškumas  Humaniškumas  Skaidrumas  Praktiškumas   Efektyvumas  
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2. Skaidrumo – susijęs su aiškiomis vertinimo taisyklėmis ir kriterijais, taikomais tiek 

vertintojams, tiek vertinamajam.  

3. Efektyvumo – iš anksto vertinimo taisyklių ir kriterijų žinojimas, aktyvus dalyvavimas 

vertinime ir jo planavime. 

4. Praktiškumo – tikslus rezultatų interpretavimas (kūrybinių užduočių atveju), juos 

paprasta valdyti (aiškios procedūros), yra visos reikalingos priemonės, prietaisai ar įrengimai 

(Mokomoji medžiaga vertintojams. Vertintojo standartas (2006).  

 

Vertinimas vyksta atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus, kurie yra kildinami iš 

profesijai reikalaujamų kompetencijų arba praktikos mokymo tikslų. Dažniausiai vertinimo 

kriterijų yra tiek, kiek ir funkcinių kompetencijų bei mokymo tikslų.  

 

Lietuvos karo akademijos tarptautinių santykių specialybės privalomosios praktikos 

nuostatuose apibrėžti vertinimo kriterijai.  

 

 

Vertinimo kriterijai 

� Profesinės kompetencijos kriterijus; 

� Savarankiškumo kriterijus; 

� Aktyvumo ir iniciatyvumo kriterijus; 

� Aiškumo ir išsamumo kriterijus; 

� Ataskaitos įforminimo kriterijus. 

Lietuvos karo akademijos tarptautiniai santykiai 

  

1. Profesinės kompetencijos kriterijus – vertinama, kiek praktikos metu pritaikytos ir 

patobulintos studijų metu įgytos profesinės žinios.  

2. Savarankiškumo kriterijus  - vertinama tai, kiek globotinis (studentas) savarankiškai 

atliko praktikos užduotis. 

3. Aktyvumo ir iniciatyvumo kriterijus  - vertinama tai, kaip ir kiek atlikta praktika 

prisidėjo prie praktikos institucijos geresnio funkcionavimo, kaip gerai globotinis (studentas) 

susipažino su praktikos institucijos struktūra ir funkcijomis. 

4. Aiškumo ir išsamumo kriterijus  - vertinant atsižvelgiama į praktikos dienoraščio ir 

praktikos ataskaitos struktūros ir dėstymo aiškumą bei išsamumą. 
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5. Ataskaitos įforminimo kriterijus . Praktikos ataskaita turi atitikti bendruosius mokslų 

rašto darbų metodinius nurodymus ir patarimus 

 

Remiantis O. Monkevičienės, K. Stankevičienės, K. Baršauskienės (2007), praktikos 

kokybės vertinimas galėtų atsispindėti taip (4 lentelė):  

4 lentelė 

Praktikos kokybės vertinimo praktikos proceso dalyvių funkcijos 

PRAKTIKOS KOKYB ĖS VERTINIMAS 

Praktikos vadovas Globotinis (studentas) 

� Vertina stebėtą veiklą; 

� Vertina įgytas kompetencijas ir jų kaitą 

praktikos metu; 

� Vertina praktikos aplanką; 

� Atlieka praktikos kokybės tyrimus; 

� Siūlo praktikos vertinimą. 

� Įsivertina ugdymo(si) kokybę; 

� Įsivertina profesines ir dalykines 

kompetencijas; 

� Įsivertina praktikos aplankalą. 

 

Vertinimas tur ėtų apimti profesines žinias, gebėjimus, kompetenciją ir kvalifikacij ą. 

 

Profesinės žinios.  

Profesinės žinios svarbiausių profesinės edukologijos sąvokų žodyne – tai tam tikros 

profesijos veiklos reikalingų pažinimo faktų, aplinkybių, priklausomybių, apibendrinimų ir kt. 

visuma (Laužackas, 2005). 

 

Techninėje profesinėje srityje skiriamos: 

1. Bendrosios žinios; 

2. Žinios apie medžiagas; 

3. Žinios apie darbo priemones; 

4. Žinios apie technologinius procesus; 

5. Kitokio pobūdžio veiklos (pvz., aptarnavimo) profesinių žinių skirstymas bus kitoks.  

Praktikos vadovas ir globotinis (studentas) turi aiškiai apibrėžti, kokios bus vertinamos 

profesinės žinios.  
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Gebėjimai  

P. Jucevičienės ir D. Lepaitės (2000) teigimu, gebėjimas – bendroji galia atlikti tam tikrą 

veiklą. Gebėjimas taikyti įgūdžius veikloje yra jungiamoji įgūdžių ir kompetencijos grandis.  

Kalbant apie mokėjimą ir įgūdį - jie susiję su konkrečia veikla. Pasak L. Jovaišos (1993), 

mokėjimu reikia vadinti tuomet, kai gebama atlikti paprastus, bet tikslius veiksmus pagal 

instrukciją.  

 

Kompetencija ir kvalifikacija  

Specialiai atliekama profesijos analizė leidžia teigti, kad ji reiškia daugiau ar mažiau 

specializuotą darbą, tam tikrą konkretaus žmogaus ypatybių ir jo veiklos požymių struktūros 

adekvatumą, tam tikrą fiksuotą priklausomumą nuo konkrečios aplinkos (įmonės, įstaigos, 

organizacijos), nuolatinį veiklos požymių kitimą ir darbuotojų veiklumą charakterizuojančių 

asmenybinių parametrų atsinaujinimą. Profesijoje integruojamos žmogaus asmenybinės 

charakteristikos ir konkrečios darbo sąlygos (atitinkami reikalavimai, taisyklės, santykiai ir kt.). 

Kompetencijos įvertinimo pavyzdys pateikiamas. 

Kvalifikacija reiškia žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius nuostatas, kurie dažniausiai 

įgyjami tam tikru išmokimo būdu. Iš kitos pusės, kvalifikacija parodo žmogaus tinkamumo tam 

tikram darbui laipsnį, tai, kad tos įgytos vertybės yra skirtos atlikti tam tikrą veiklą (Laužackas, 

Pukelis, 2000). 

Pasak V. Vaitkevičiūtės (2001), praktikoje kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokų 

vartojimas skiriasi tik tuomet, kai suvokiama jas reiškiančių profesinių žinių ir gebėjimų plotmė. 

Jeigu kalbame apie gebėjimų, reikalingų tam tikrai profesijai, visumą, sakome kvalifikacija. 

Kalbėdami apie gebėjimą atlikti konkrečią operaciją, veiksmą ar funkciją – kompetencija. Taigi, 

kompetencija (lot.competentia) - funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą.  

 

Pasak Gedvilienės G., Stasiūnaitienės E., Teresevičienės M. globotinio (studento) 

praktikos įvertinimas galimas taikant įvairius metodus:  

 

Pokalbis 

Tai universalus žinių vertinimo metodas, kada bendraujant galima gauti informacijos apie 

įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus, išgyvenimus, subjektyvų 

požiūrį, profesinės veiklos ir/ar gyvenimo reiškinius ir pan. Pokalbiu taip pat galima tirti 

globotinio (studento) požiūrius į problemas ir įvykius. 
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Pokalbis gali būti: 

� Laisvas pokalbis: praktikos vadovas nėra užfiksavęs konkrečių klausimų. Pokalbis 

vyksta laisva forma, neturint aiškios sistemos ir klausimų sekos. 

� Struktūruotas. Šis pokalbis vedamas griežtai pagal iš anksto numatytus klausimus. 

� Iš dalies struktūruotas. Šis pokalbis remiasi iš anksto pasirengtų klausimų pagrindu, 

tačiau galimas ir laisvas pokalbis, leidžiantis daugiau įsigilinti į diskusijas. 

 

Vienas iš šio vertinimo metodo trūkumų yra tas, kad praktikos vadovo suvokimas ir 

pažiūros gali įtakoti vertinimo rezultatą. Praktikos vadovas turi tai žinoti ir suvokti savo 

potencialų subjektyvumą. 

 

Testas 

Tai kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir/ar užduočių rinkinys, 

skirtas vertinti, matuoti asmens žinias ar gebėjimus. Globotinio (studento) testavimas klausimais 

yra naudingas, vertinant mokymosi pasiekimus tuo atveju, kai jie turi kiekybinę išraišką 

 

Testai skirstomi: 

� gebėjimų ar mokslumo, pažangumo ar pasiekimo testus, kurie neretai vadinami 

pedagoginiais arba didaktiniais. Testų matavimo objektu yra laikomos žinios, 

mokėjimai ir įgūdžiai. 

� interesų, asmenybės, nuostatų inventarijus. Asmenybės testų pagalba nustatomos 

asmenybės savybės, vertybinės nuostatos. 

 

Stebėjimas darbo vietoje 

Stebėjimo tikslas – papildyti turimą informaciją apie globotinio (studento) mokymo(si) 

pasiekimus stebint gautais duomenimis. Stebėjimas taikomas vertinamojo pokalbio ir globotinio 

(studento) praktinių užduočių vertinimo metu. Svarbu, kad stebėjimas būtų objektyvus, 

stebėjimo rezultatai lengvai atgaminami - taip sukaupiama kuo daugiau faktų apie vertinamojo 

mokymosi pasiekimus. Dar vienas stebėjimo tikslas – nustatyti, ar asmuo turi pasirinktai 

profesijai reikalingas kompetencijas. 
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Vertinimas darbo vietoje 

Šiuo procesu, kuris paprastai susijęs su konkrečia profesija, siekiama nustatyti globotinio 

(studento) praktikos darbo vietoje naudojamų kompetencijų apimtį ir lygį. Jo metu vertinami 

konkretūs gebėjimai ir jų pritaikymas praktikos darbo vietoje. Šis procesas gali padėti įvertinti, 

kaip efektyviai globotinis (studentas) gali perkelti šias kompetencijas į kitus kontekstus ir 

situacijas. 

 

Vertinant darbo vietoje skiriami tam tikri etapai: 

� pasirengimo užduočiai, 

� užduoties vykdymo, 

� atliktos užduoties, 

� vertinimo/kompetencijų nustatymas. 

 

Vertinant kandidato veikl ą darbo vietoje, yra svarbu: 

� parinkti tinkamus kriterijus, pagal kuriuos veikla būtų vertinama; 

� įvertinti ir globotinio (studento) žinias, ir gebėjimus; 

� įvertinti kaip sėkmingai globotinis (studentas) pritaiko medžiagą. 

 

Mokymosi pasiekimų aplankas. 

Tai tikslingai sudarytas, savianalize pagrįstas globotinio (studento) darbų rinkinys, 

iliustruojantis jo pastangas, mokymosi pažangą ir per patirtį įgytas kompetencijas. Mokymosi 

pasiekimų aplanko tikslas – įrodyti, jog, globotinis (studentas) mokydamasis darbo aplinkoje, 

įgijo kompetencijas, atitinkančias tam tikrai profesijai keliamus reikalavimus.  

 

Mokymosi pasiekimų aplankas, skirtas rezultatų pristatymui . Vienu atveju jo 

konstravimui neskiriama daug laiko ir jame dažniausiai pateikiami įvairios veiklos rezultatai. 

Kitu atveju jis skirtas pademonstruoti geriausius tam tikros veiklos rezultatus ar mokymosi 

pasiekimus ir jame pateikiamai tai atspindintys įrodymai. Šiais atvejais mokymosi pasiekimų 

aplankas taikomas kaip sumuojančio vertinimo instrumentas.  

 

Mokymosi pasiekimų aplanke gali būti pateikiami formaliojo mokymosi sertifikatai, 

praktikos vadovo vertinimai, darbo pavyzdžiai: modeliai, maketai, projektai, nuotraukos, 

analitiniai rašto darbai ir t.t. vertinamojo pasiekimų savianalizė, karjeros perspektyvų aprašas, 

profesinės veiklos ataskaitos, darbinės ar savanoriškos veiklos planai, įvairių susitikimų garso ar  
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vaizdo įrašai, organizacijos vidinės korespondencijos kopijos, susijusios su globotinio (studento) 

pasiekimais ir kt. globotinio (studento) mokymąsi ir veiklą atskleidžiantys įrodymai. 

 
Ese 

Tokias vertinimo užduotis sudaro teiginiai - klausimai, kurie reikalauja ilgo ir išsamaus 

atsakymo. Taikant tokias užduotis yra siekiama, kad globotinis (studentas), spręsdamas užduotis, 

panaudotų ne tik žinias, bet ir sudėtingesnius pažinimo procesus. Taip pat, tokios užduotys 

leidžia nustatyti, kad vertinamasis žino ne tik faktus, bet ir sąsajas tarp faktų ar atskirų reiškinių 

apibrėžiančių dalių. Tokios formos užduotys reikalauja sugebėjimo mąstyti, o ne tik atsiminti 

žinias. 

 

Ugdomasis inspektavimas 

Dar viena profesinio vertinimo procese išskiriama profesinės veiklos stebėjimo forma yra 

ugdomasis inspektavimas. Pasak A. Juozaičio (1997), ši stebėjimo forma padeda ne tik kaupti 

informaciją apie profesinės veiklos lygį, bet ir naudojama sukauptą informaciją profesinei veiklai 

tobulinti. Ugdomojo inspektavimo esmė – profesinės padėties apibūdinimas, kad, žinant esamą 

lygį, būtų galima numatyti tinkamesnį profesinio tobulėjimo būdą. Tai dar viena pagalbinė 

priemonė praktikos vadovui įvertinant studentą.  

 

Yra vartojamos šios ugdomojo inspektavimo pagrindinės sąvokos:  

1. Stebėjimas. Tai pagalbos forma, pasižyminti lygiavertiškumu. Stebintysis 

pagalbininkas galintis suteikti informacijos profesiniam tobulėjimui. Mokosi abu. 

 

2. Vertinimas. Vertinimas naudojamas kaip savianalizės forma: stebėjimo metu sukaupta 

informacija pateikiama besimokančiajam, kad jis galėtų išstudijuoti medžiagą 

savarankiškai ir, pasitaręs su mokytoju, numatyti, kaip stiprinti savo stipriąsias puses 

bei išvengti silpnųjų. 

 

3. Požiūris į permainas. Norima, kad naujovės taptų profesinės aplinkos savastimi ir tai 

daroma skatinant pamąstyti apie ugdymo vertybes. 

 

4. Požiūris į besimokantįj į. Tai iniciatyvus profesionalas, kuris savarankiškai geba siekti 

aukščiausių veiklos rezultatų. 
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5. Įtvirtinta lygiateis ė partnerystė: pasitikėjimas praktikos vadovu, naujų metodų, idėjų 

išbandymas. 

 

6. Horizontalūs santykiai su globotiniu (studentu). Ugdymas(is) įmanomas tik ten, kur 

yra kolegiškas bendravimas, abipusė pagarba, noras suprasti kito argumentus. 

 

7. Požiūris į veiklą. Suteikiama veiklos laisvė, pasitikėjimo atmosfera ir atsakomybė - 

laidavimas darbo aukštesnės kokybės, Juozaitis, 1997. 

 

Apibendrinat galima teigti, kad vertinimas iš vienos pusės yra pati nesudėtingiausia 

kūrybiško mąstymo operacija, iš kitos - labai reikalaujanti daug tikslumo ir aiškumo. Vertinimo 

objektyvumas kuriamas per mokslinių žinių taikymą, sudarant vertinimo kriterijus, kuriant 

metodus ir procedūras; tų kriterijų ir metodų praktinį tikrinimą; įvairių praktikos faktų analizę ir 

aiškinimą; konkrečių vertinimo proceso dalyvių patirties analizę ir apibendrinimą; susitarimą 

panašiai žiūrėti į vertinamus reiškinius, remtis tomis pačiomis teorinėmis prielaidomis, taikyti 

tuos pačius metodus ir pan.  

 

 

 

KLAUSIMAI INDIVIDUALIAM DARBUI 

1. Kokios galimas vertinimo ir įsivertinimo klaidos? 

2. Išanalizuokite praktikos atlikimo vertinimo procesą praktikos 
vadovo ir globotinio (studento) požiūriu. 

3. Išanalizuokite ugdomojo inspektavimo, kaip vieno iš vertinimo 
metodų, naudą ir galimą žalą. 

 
 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI: 

Nr. 17: Globotinio (studento) kompetencijų vertinimas 

Nr. 18: Praktikos vadovo vertinimas (vertina globotinis (studentas)) 

Nr. 19: Problemų sprendimas (praktikos vadovo kompetencijai įvertinti) 

 

���� 
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Priedas Nr. 17 

GLOBOTINO (STUDENTO) KOMPETENCIJ Ų VERTINIMAS 

Parengta remiantis V.Lukoševičiene, 2007 

GEBĖJIM Ų LYGIS 

GEBĖJIMAS 
PAKANKAMAS  DALINIS TIK TEORINIS 

SUPRATIMAS 

Gebu modeliuoti atliekamas užduotis  

 

  

Gebu analizuoti kitų atliekamas 
užduotis vertinti, remtis patirtimi 

   

Gebu kritiškai vertinti atliktas užduotis, 
pastebėti, koreguoti klaidas ir trūkumus 

   

Gebu ieškoti geriausiai užduoties 
atlikimo darbo metodų 

   

Gebu savarankiškai planuoti savo 
veiklą 

   

Gebu dirbti individualiai ir komandoje 

 

   

Gebu atpažinti savo kompetencijų 
stipriąsias ir tobulintinas sritis 

   

Gebu teoriškai pagrįsti savo praktinę 
veiklą 

   

Gebu planuoti ir veiksmingai išnaudoti 
laiko išteklius 

   

Gebu sukurti ir palaikyti emocinę 
savijautą 

   

Gebu įveikti įtampą, jaudinimąsi, 
baimę suklysti 

   

Gebu tikslingai taikyti konfliktų 
prevencijos ir jų sprendimo strategijas 

   

Gebu atpažinti didėjančios 
kompetencijos jausmą, skatinantį 
tolimesnę pažangą 
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Priedas Nr. 18 

PRAKTIKOS VADOVO VERTINIMAS 

(vertina globotinis (studentas)) 

 

Parengta remiantis O. Monkevičiene, 2007 

 

Data: 

Praktikos vadovas: 

Anketos pildymo instrukcija: šioje anketoje pateikti praktikos vadovo  veiklą apibūdinantys 

kriterijai.  

Prašome šalia kiekvieno teiginio apibraukti 

2 – jeigu jūsų praktikos vadovo  elgesys pagal atitinkamą vertinimo kriterijų buvo naudingas 

jūsų mokymuisi ir visos grupės darbui problemos sprendimo metu 

1 – jeigu nebuvo nei jums, nei grupei naudingas 

0 – jeigu jūsų praktikos vadovas  nesusidorojo su vertinimo kriterijuje apibūdintu uždaviniu 

1 Skatinimas mąstyti, klausinėti ir kritiškai vertinti 2 1 0 

2 Sudarymas palankios aplinkos, nesibaiminant išsakyti idėjas  2 1 0 

3 Jautrumas ir pagarbos studentui rodymas 2 1 0 

4 Balanso tarp numatomos įgyti informacijos ir studentų aktyvumo 
palaikymas 

2 1 0 

5 Reikalingo grįžtamojo ryšio palaikymas 2 1 0 

6 Visų grupės narių bendravimo skatinimas 2 1 0 

7 Grupės raginimas susitelkti, kai diskutuojama ji klaidžioja 2 1 0 

8 Globotinio (studento) tarpusavio pagalbos skatinimas ir vertinimas 2 1 0 

9 Globotinio (studento)  atsakingumo, įgyvendinant mokymosi tikslus, 
skatinimas 

2 1 0 

10 Svarstymų proceso analizės ir vertinimas 2 1 0 

11 Skatinimas kritiniu požiūriu vertinti informaciją 2 1 0 

12 Globotinio (studento) skatinimas atsakingai vadovauti 2 1 0 

 



Metodinė medžiaga praktikos vadovams verslo įmonėse 

www.etkc.lt 

 

144 

 

13-15 teiginius įvertinkite pagal šią skalę: 1 – labai žemas 5- labai aukštas 

Visuminis (bendras) 

13 Bendras praktikos vadovo  darbo 
veiksmingumas/naudingumas/efektyvumas 

1 2 3 4 5 

14 Mano nuomone, bendras praktikos vadovo sesijų (užsiėmimų) 
naudingumas 

1 2 3 4 5 

Motyvacija 

15 Savo motyvaciją probleminiame mokymesi aš vertinu 1 2 3 4 5 

Pakomentuokite savo nuožiūra 

16 Prašome apibūdinti (jau patirtus) privalumus ir trūkumus probleminiame mokymesi. 
Pateikite pasiūlymų, kaip praktikos vadovas galėtų spręsti įvardintas problemas. 
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Priedas Nr. 19 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

(praktikos vadovo kompetencijai įvertinti) 

 

Parengta remiantis W. Hink, R. Ginevičiumi  

 

Išanalizuokite vieną problemą, kuri iškilo praktikos proceso metu ir į kurios sprendimą 

buvo įtraukti visi praktikos proceso dalyviai. Problemą analizuokite pagal pateiktą žemiau 

Watsono problemų sprendimo būdą. 

1. Problema yra nesutapimas tarp esančių ir pageidaujamų sąlygų. Šių sąlygų buvimas 

reikalauja apibrėžti siekiamą tikslą. 

2. Esamos problemos pagrindinių priežasčių apibrėžimas. 

 

Diagrama gali padėti atvaizduoti pagrindines problemos priežastis: 

1. Išvardinkite ir surašykite visas esamas problemas, jų simptomus ir joms giminiškas 

problemas. 

2. Sunumeruokite jas. 

3. Apveskite apskritimais. 

4. Išdėliokite jas (taškus) ant popieriaus lapo. 

 

 

 

 

 

 

5. Problemas (taškus) sujunkite rodyklėmis taip, kad galima būtų vaizdžiai matyti, kuri 

problema kuriai daro įtaką. 

 

 

 

 

6. Sujungiant apskritimus, kaskart būtina užduoti klausimą: kuri problema sukelia dar 

toliau esančią problemą arba turi jai įtakos? 

 

1 

9 

10 7 2 5 

3 4 6 8 

7 9 
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7. Taigi, šių apskritimų tinklas taps rezultatu. 

8. Problemos priežastimi laikomas rutuliukas, į kurį neįeina nė viena rodyklė, o visos 

rodyklės iš jo tik išeina. Šiuo pateiktu atveju problema yra 7 apskritimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija: 

Kaip jums sekėsi atlikti užduotį? 

Išanalizuokite kiekvieną priežastį atskirai. 

Kada kilo daugiausiai klausimų? 

Ir kt. 
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9. BAIGIAMASIS ŽODIS IR REKOMENDACIJOS  

 

Globotinių (studentų) tinkamas profesinis parengimas – svarbiausias švietimo sistemos 

uždavinys. Verslo institucijos laukia pasirengusio, orientuoto ir greitai prisitaikančio dirbti 

jaunimo. Kaip ir kiekvienoje sistemoje, taip ir Švietimo sistemoje, tinkamas studento 

parengimas, tai ne tik teorinių žinių suteikimas apie profesiją jaunam žmogui, didelį vaidmenį 

vaidina įgytų žinių studijose įgyvendinimas praktikoje. Pačios švietimo institucijos to padaryti 

negali: imitacinės sukurtos darbo vietos nepilnai atskleidžia tikrąsias profesijos puses, studentai 

mažai tepajunta organizacijos struktūrinių ir vadybinių elementų, socialinės organizacijos 

aplinkos ir kitus svarbius darbo atlikimui dalykus. Į pagalbą ateina verslo įmonės: sudarydamos 

bendradarbiavimo sutartis su švietimo institucijomis jos padeda sau (parengiami nauji 

darbuotojai, naujų kūrybiškų idėjų vėjai, įdarbinant studentą lengvesnė adaptacija kolektyve, 

greitesnė orientacija pareigų ir funkcijų atlikime ir t.t.) ir švietimo institucijoms (išpildyta 

švietimo koncepcija, visapusiškai parengiami studentai darbui). Deja, šiai dienai turime vieną iš 

pagrindinių trukdžių - verslo įmonės neturi tinkamai parengtų žmonių (praktikos vadovų), 

turinčių andragoginių, pedagoginių gebėjimų perteikti studentui savo turimas profesijos žinias. 

Dėl šių priežasčių nukenčia ir praktikos atlikimo kokybė. 

Norint užtikrinti praktikos atlikimo kokyb ę, rekomenduojama: 

� Valstybiniu lygiu sukurti kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kurios pagrindinė funkcija 

būtų praktikos vadovų verslo sektoriuje parengimas. 

� Į profesinį išsilavinimą suteikiančias studijų programas visose specialybėse įtraukti 

mentorystės kursą. 

� Švietimo institucijoms aktyviai bendradarbiauti su verslo sektoriumi, ruošiant arba 

atnaujinant studijų programas. 

� Skatinti asocijuotų struktūrų iniciatyvas specialistų praktinio rengimo srityje. 

� Skatinti verslo atstovų iniciatyvas sudaryti praktikos vadovams palankias praktikantų 

mokymui sąlygas ir sudaryti galimybes praktikos vadovų kvalifikacijos kėlimui. 
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