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Tyrimo problema ir aktualumas

• Socialinis dalyvavimas Lietuvos mokslininkų tiriamas mažai, gal dėl to,

kad tai gana plati ir nauja sąvoka, apimanti įvairias dalyvavimo

bendruomenėje formas, tačiau pavienės šio reiškinio formos, tokios kaip

pilietinis dalyvavimas ar savanorystė, Lietuvoje tiriamos gana intensyviai,

šioje srityje dirba I. Jonutytė (2007), I. Zaleckienė (2006), N. Valavičienė

(2009) ir kt.

• Studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje tyrimai iš esmės

apsiriboja negalę turinčiais studentais, todėl pirmo kurso studentų

dalyvavimas ir galimybė palengvinti adaptacijos procesus aktyviai

veikiant savo aukštosios mokyklos gyvenime yra aktuali ir neištirta sritis

Lietuvos edukologijos moksle, o šios srities tyrimų rezultatai gali labai

padėti sprendžiant adaptacijos procesus aukštojoje mokykloje.

• Todėl svarbu atskleisti studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje

mokykloje galimybes tiek studijuojančiųjų iniciatyva siekiant veikti, tiek

juos skatinant tai daryti, taip sudarant galimybę rengiant studentus ugdyti

jų ne tik profesines, bet ir bendrąsias kompetencijas, kurios sudaro

prielaidas perspektyvesnei jų karjerai.



Probleminis tyrimo klausimas

• Kuo reikšmingas socialinis dalyvavimas studentams?

• Kaip vyksta pirmo kurso studentų adaptacija?



Tyrimo objektas

• Pirmo kurso tradicinių studentų adaptacija kolegijoje socialinio 

dalyvavimo aspektu



Tyrimo tikslas

• Atskleisti pirmo kurso tradicinių studentų adaptaciją kolegijoje 

socialinio dalyvavimo požiūriu



Tyrimo metodai

• Mokslinė literatūros analizė

• Focus (sutelktumo grupės) metodas



Socialinis dalyvavimas

• Socialinis dalyvavimas (angl. social participation) apibrėžiamas

kaip buvimas aktyviu nariu visuomenės ir bendruomenės

gyvenime.

• Asmens aktyvumas ir atvira bendruomenė yra bazinės socialinio

dalyvavimo sąlygos.

• Iš šių sąlygų išplaukia ir kitos socialinio dalyvavimo sudėtinės dalys

- galimybės priimti sprendimus, kiek įmanoma didesnis

savarankiškumas, dalyvavimas savo bendruomenės, miesto,

gyvenime.

• Socialinis dalyvavimas yra daugiamatis konstruktas, aprėpiantis

formalius ir neformalius socialinius vaidmenis ir įsitraukimą į

įvairias bendruomenines veiklas ir visuomeninį gyvenimą

(Gerulaitis, 2007)



Socialinio dalyvavimo svarba

• Dalyvaudami mokomės, 

• Įgijama naudinga patirtis, 

• Užmezgami ir plečiami socialiniai ryšiai, 

• Gerinama  gyvenimo kokybė, 

• Dalyvavimas turi vienokį ar kitokį poveikį ir bendruomenei, kurioje 

dalyvaujame, 

• Dalyvaudami bendruomenės veikloje jos nariai formuoja pačią 

bendruomenę , kuri veikia ir dalyvaujančiuosius (Zadeh, Ahmad, 

2010). 



Socialinis dalyvavimas

• Suaktyvinti studentus supančius žmones, partnerius, visapusiškai 

paruošti jų įsiliejimą į bendruomenę, organizaciją, pažinti visų 

dalyvių poreikius, lūkesčius, plėtoti paramos studentui ir poveikio 

bendruomenei strategijas. (Kvieskienė, Indrašienė, 2008) 

• Sugebėjimą nustatyti bendrus žmogaus poreikius, supratimą apie 

bejėgiškumą ir žmogaus poreikio ryšį, žmonių skirtybių supratimą ir 

panaudojimą nustatant žmogaus poreikį - visa tai reikėtų siekti 

įsupti į aplinką, kuri studentui asocijuotųsi su buvimu palankioje 

aplinkoje, kur psichologinis klimatas būtų palankus jo saviraiškai ir 

integracijai į naują organizaciją. (Johnson, 2001)



Studentų adaptacija

• Studento mokymosi aukštojoje mokykloje sėkmė, jo pasirengimas 

profesijai priklauso nuo jo adaptacijos aukštojoje mokykloje. 

• Adaptacija apibūdinama kaip individo ir aplinkos sąveikos 

pusiausvyra įveikiant prieštaravimus (Jovaiša, 2007). 

• Bendroji adaptacija suprantama kaip su fizine aplinka 

besiklostančių santykių sistema (Stanaitienės ir Zambavičienės) 

(2011) 

• Netinkamai vykstant adaptacijos procesui, studentams sunkiau 

suvokti jiems keliamus edukacinės aplinkos reikalavimus, 

nesugeba prie jų prisitaikyti, kartais nusivilia savo profesiniu 

pasirinkimu, studijų procesu, patiria stresą ir pan. 

• Taigi, sėkminga studento adaptacija svarbi, norint pasiekti teigiamų 

mokymosi nuostatų ir rezultatų, kurie, neabejotinai susiję su gera 

savijauta studijų metu. (Zajančkauskienė,  Treinienė, 2012)



• Adaptaciniu laikotarpiu studentai naujai organizuoja savo veiklą, 
laisvalaikį, užmezga naujus ryšius su bendraamžiais ir dėstytojais. 

• Naujos sąlygos pareikalauja iš asmenybės pertvarkyti 
susidariusias sąveikos su aplinka sistemas, t.y. savo dinaminį 
stereotipą, ir sukurti naujus nervinius ryšius, kurie padėtų 
adekvačiai reaguoti į aplinkos poveikius.



Tyrimo rezultatai

• Grupės dydis
• Maža mūsų grupė, oi kaip gerai jaučiuosi

• Kai grupė nedidelė viskas gerai, mes sutariam kaip viena šeima

• Oi, kaip gerai kai tokia grupė, mes sutariam labai gerai, visi draugiški, palaiko 

vienas kitą

• Kolegų geranoriškumą bei pagalbą iš jų, iškilus 

problemoms geri santykiai su bendramoksliais
• Jei tik paprašysi pagalbos, jos visada sulauksi

• Dalinamės konspektais, mums labai patinka bendri projektai, kurie  mus sutelkia 

bendram darbui



• Geri dėstytojų ir studentų tarpusavio santykiai
• Dėstytojai labai geri, „nepasikėlę“

• Jo, kai jų paklausai tai pasijunti kaip „šiukšlė“ ir galvoji esi visiškai 

neapsiskaitęs ir pan.

• Kuratorė liepia, kreiptis visais klausimais, ne tik susijusiais su studijomis, 

bet ir gyvenimiškais klausimais

• Administracijos parama sprendžiant asmenines 

problemas
• Kada  tik kreipsiesi, visada gausi atsakymus, jei ne iš karto, tai išsiaiškins 

ir atsakys

• Studijų skyriuje  maloniai ir išsamiai paaiškins bei patars

• Tvarkaraščiai sudaryti atsižvelgiant į studentų poreikius



• Mokymosi aplinkų įtaka studentų adaptacijai
• Bibliotekoje nepakanka reikalingos literatūros, 

• Kolegijoje sudaryta galimybė naudotis internetu, 

• Auditorijos pritaikytos paskaitoms, bet salėje blogas apšvietimas

• Dalyvavimas visuomeninėje veikloje

• Kolegijoje jau pirmame kurse sudaryta galimybė,

dalyvauti visuomeninėje veikloje (studentų atstovybėje).

• Tačiau kalbant apie renginių lankymą verta pastebėti, kad dauguma 

renginių mieste yra mokami, o tai ir riboja studentų galimybę lankytis 

juose. 



Diskusija
• Atėjimas į naują mokymosi įstaigą visuomet yra susijęs su stipriais

išgyvenimais, kadangi dažnai tenka keisti ne tik fizinę aplinką, bet taip

pat ir savo socialinius kontaktus, bendrauti su kitais žmonėmis, negu iki

tol. Tenka keisti ir savo nuostatas, koreguoti lūkesčius, padidėja

savikontrolės poreikis.

• Socialinis dalyvavimas svarbus bendruomenėje, nes jo pagalba

bendruomenė tampa atvira bet kokiems pokyčiams, tuo pačiu jos nariai

tampa aktyvūs ir pasiruošę pokyčius priimti.

• Galima teigti, kad sėkminga adaptacija gali užtikrinti sėkmingas studijas,

sėkmingą profesinę karjerą. Juodraitis (1999) teigia, kad pati studentų

adaptacijos problema aktuali dar ir todėl, kad ji lemia studentų vertybių

formavimąsi, verčia užimti tam tikrą poziciją


