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Summary

THE IMPORTANCE OF SCHOOL COMMUNITY IN LOCAL
COMMUNITIES

The school community influences community consciousness.
Being determines social consciousness. People gradually mature for the common existence.

The consumer and creator features fight in every person. The creators are the exponents of
social consciousness and they have a need to participate in community activities.

There are two types of social groups. One is called a commune; the other is called a commu-
nity. In a commune the members do not have an inner need to belong. The members of a
community, on the other hand, have an inner need to belong, to solve problems and change
life. The school community at the beginning is only a commune. But if the members - parents,
children, and teachers - have the inner need to act, it becomes a community.

Research has been performed in three schools: 2 high schools and 1 secondary school in
Anyksciai. It proved that at present the commune type of systems is more widespread at schools.
Parents, children and teachers in this system think that the school board should solve all the
problems and they can stand aloof.

Jvadas
Gyvendami XX ir XXI a. sanduroje pastebime, jog visuomene isgyvena esminius sociali-

nius ekonominius ir dvasinius pokycius.
Pasak J. S. Milli, ,,visuomene nera tik individu, suma. <> Individai visada saistomi socialiniu

apribojimi}, ypac paveldetu priedermiu" [5, p. 124-125]. Kai tiems individams atsiranda vidi-
nis poreikis burtis dziaugsme ir nelaimeje, spresti kartu problemas - atsiranda bendruomene. O
J. Rawls sako, kad ,,visada zmones yra reikalingi vienas kitam, nes savo sugebejimus galima
realizuoti tik aktyviai bendradarbiaujant su kitais ir, beje, daugiausia juos galima realizuoti visij
pastangomis. Individasgalibuti tobulas tikdalyvaudamas socialineje asociacijoje" [13,p. 211].
Kad tai suprastii kuo daugiau individu, butina siekti, jog bendruomenine sqmone savotiskai
jpareigotii ar suzadinui vidinj jij poreikj buti kartu sprendziant vienokias ar kitokias gy venimo
problemas, bendraujant tarpusavyje. Tai dabar aktualu mus glaudziai supancioje technineje
visuomeneje, kuri tolina zmones vienus nuo kitu. Todel galime sakyti, jog zmoniij susvetime-
jimo pavojus dideja nuolat. O butent bendruomene gali buti atsvara susvetimejimui.

Noredami ismokti gy venti bendruomeniskai, vystyti bendruomenine sajnone, dauguma Lie-
tuvos gyventojij turi priklausyti jvairiausioms bendruomenems. Tarp J14 svarbiq viet^ uzima
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Mokyklos bendruomenes formalumo ir gyvastingumo tyrimas
Lietuvos Respublikos svietimo jstatyme yra sakoma, jog kiekvienoje svietimo jstaigoje turi

veikti savivaldos institucija - svietimo jstaigos taryba - o svietimo jstaigos nuostatai nustato,
jog taryboje moksleiviams, tevams, pedagogams atstovaujama lygiomis dalimis ir reiskiami
mokyklos bendruomenes poreikiai.

1999 m. desimtyje Lietuvos rajoninkj savivaldybiu buvo atlikta apklausa apie bendruome-
niskumo formas. Respondentais buvo savi valdybiij lyderiai - merai, seniunai, mokyklq, kultu-
ros namu, bibliotekij direktoriai, kunigai, t. y. vietines bendruomenes lyderiai. \ klausimg, ko-
kios bendruomenes labiausiai veike Jusu gy venamoje vietoveje, respondentai nurode, jog mo-
kykli}. Galvojau, jog taip atsakoma todel, kad formaliai (pagal jstatymq) mokyklose turi buti
sudarytos bendruomeniij tarybos, kudos kartas nuo karto susirinktu. Taciau mokyklos ben-
druomenes taryba - tai ne mokyklos bendruomene [11, p. 54].

Sio tyrimo tikslas - pazvelgti, kaip \ mokyklos bendruomenes, mokyklos bendruomenes
tarybos misija, sudarymo budus ar funkcionavimq ziuri patys mokyklos tarybos nariai (respon-
dentai) bei tarybos veikloje nedaly vaujantys (ekspertai) ir kokias mokyklos bendruomes savi-
kuros formas jie vertina.

Hipotezes
1. Mokyklij bendruomeniu veikla sutapatinama su mokyldq bendruomeniq komitetu veikla.
2. Mokyklos bendruomene daugelio suprantama kaip biurokratine struktura, t. y. kaip ben-

druomenes taryba; veiklos tikimasi tik is jos ir nejvertinama visij bendruomenes nariq galimy-
be spresti aktualias problemas.

3. Esant veikliai mokyklos bendruomenei, bendruomenes nariai efekty viausias veiklos for-
mas perkelia \ kitas bendruomenes.

Metodika
Tiriamieji. Buvo tiriami Antano Vienuolio ir Jono Biliuno gimnazij^ bei Antano Baranaus-

ko vidurines mokyldos bendruomeniu tarybq nariai - respondentai - (isplatinta 60 anketq,
sugqzo - 58) ir atsitiktinai parinlcti apklausiamieji ekspertai (isplatinta 45 anketos, sugrjzo - 36)
- is kiekvienos mokyklos po 5 tevus, XI klasiu moksleivius ir mokytojus.

Tyrimo metodai. Duomenys renkami testuojant, nes siekiama uztikrinti gautij duomenii
tikslum^ ir patikimum^. Klausimyn^ sudariau as pats. Respondentij anketoje buvo trylika klau-
simî . Devyni atviri, kur respondentai galejo pasirinkti vien^ is penkiij parasytij atsakymij arba
parasyti savo nuomone, du - vertinamojo pobudzio, kur tiriamieji galejo pasirinkti vienq is
atsakymij: sutinka, is dalles sutinka, nesutinka ar nezino. Vienas klausimas buvo toks, kur
tiriamasis galejo laisvai aprasyti, kaip jis jsivaizduoja veikianciq bendruomenes taryba^

Kita anketa - ekspertu - susidejo is desimties kJausimij: penki atviri klausimai, kur tiriamasis
turejo pasirinkti vienq is nurodytu atsakymij arba parasyti savo nuomone, du - vertinamojo
pobudzio, kur tiriamasis galejo nurodyti savo manymu poveikio laipsnj, t. y,: 1) menkas, 2)
nemaza dalimi, 3) tick, kiek reikia, 4) nezinau. Dar du klausimai buvo sudaryti semantinio
diferencialo principu, kur tiriamasis turejo jvertinti bendruomenes tarybos jtakq projektineje
skaleje nuo -5 iki +5 balu., ir vienas klausimas buvo toks, kur tiriamasis galejo laisvai aprasyti,
kokios bendruomenes tarybos veiklos jis pageidautij.

Tyrimo procedura. Anketas tiriamiesiems dalijo mokyklij direktoriai arba\\\ pavaduotojai,
Tyrimas vyko 2001 m. geguzes5-12 dienomis.

Rezultatai. Gauti rezultatai patvirtino hipotezes, kad mokyklij bendruomeniq veikla verti-
nama stebint mokyklu bendruomeniq komitet^ veikl^, \ bendruomenes tarybâ  ziurima kaip i
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biurokratine strukturq, is kurios tikimasi svarstymij, sprendimij aktualiais klausimais, o ne ben-
druomenisk<j dvasia_ ar samon^ formuojancios veiklos.

Tiriant mokyklos bendruomenes svarb^, buvo uzduoti tokie klausimai:
Kaip manote, ar reikalinga mokyklos bendruomenes taryba ? Vyrauja atsakymas, jog reika-

linga, nes geresnis problem^ sprendimo kelias surandamas svarstant kartu (65,5 proc).
Aresate aktyvus teikdamaspasiulymus, dalyvaudamas renginiuose ? 35,1 proc. responden-

ts dalyvauja uzklasiniuose renginiuose pakviesti ir po 22,8 proc. respondent^ teikia pasiuly-
mus mokyklos vadovams arba klases aukletojams. Respondentai visai nesinaudojo atsakydami
j. klausimus galimu atsakymu - kita nuomone, tik 39,7 proc. atsakiusiij bande atsakyti \ klausi-
mq - kaip Jus Isivaizduojate veikianciq mokyklos bendruomenes tarybq. Atsakymai buvo biu-
rokratinio pobudzio - dazniau rinktis \ posedzius, svarstyti, nuspresti ir kt.

Ar skiriasi tevij, vaikij, mokiniu. poziuris siais klausimais? Skirtumai per mazi, kad butij
galima daryti isvadas apie vienos ar kitos isvardintq grupiq skirting^ vertybinj poziuq. Tai gana
keista, nes paprastai, atliekant tyrimusinokyklose, kai itraukiamos skirtingo amziaus grupes,
skirtumai buna ryskesni. Matyt, siuo atveju atsakymai nedaug sldriasi todel, kad veikla mokyk-
los bendruomenes taryboje ne gilumine ar sistemiska, o atsitiktinio pobudzio.

Tai patvirtina ir atsakymai [ kausimq, kq galvojate apie mokyklos bendruomenes tarybos
veiklq. Respondentai nurodo, kad bendruomenes tarybos turi darbo planus (dviejose is trijvj
mokyklq planij nera), zino, k^ turi veikti bendruomenes taryba, nurodo, kad bendruomenes
taryba veikli, bet absoliuti dauguma atsako, kad susirenka tada, kai yra kvieciami. Daznai, jei
ne visada, tarybos sukvietimo iniciatyva priklauso direktoriui.

Ekspertams buvo uzduotas klausimas, ar gali bendruomenes taryba paveikti negatyvlus
reiskinius mokykloje. Dauguma atsakiusiujij mano, kad moksleiviq neigiamiems jprociams,
prastam lankomumui ar mokymuisi, uzimtumo organizavimui mokykloje bendruomenes tary-
ba turi mazai jtakos, taciau mano, kad nedemokratiskq mokyklos valdym^ ir mokytoj^ nede-
mokratiskij elgesj su mokiniais, bendruomenes taryba gali paveikti tiek, kiek reikia.

Ekspertai \ klausim^, kaip taryba ture'tii organizuoti savo veiklq, kad Jus butume'te patenkin-
tas, beveik neatsako, o vyrauja sie atsakymai: ,,organizuoti bendrus renginius", ,,pranesti, kas
nusprendziama, kad visi zinotij", ,,vykdyti priimtus sprendimus" ir 1.1.

Mokyklos bendruomenes gyvastingumas jausis tada, kai veikloje vyraus jvairiausios veik-
los formos: salia budingî  atsakingai, besikurianciai organizacijai (susirinkimai, svarstymai, pa-
sitarimai) formij reikstis zadinancios bendruomenes nario dvasini pasitenkinima (popietes, va-
karai, kulturiniai renginiai ir 1.1.). Daznai tai bus persipyne su mokyklos bendruomenes nariij
veikla kitose bendruomenese.

Isvados
1. Mokykla ir jos bendruomene yra kaip tik ta bendruomene, galinti aktyviai veikti vietos

bendruomeneje, sudaryt! palankias sqlygas atsiskleisti kurejo asmenybei bei daryti [takâ
bendruomeninei sqmonei.

2. Atliktas tyrimas patvirtino, jog mokykline bendruomene neuzima akty vios pozicijos vie-
tos bendruomeneje, ir mazai veikia ir bendruomenine s^mone, nes savo veiklq suvokia
siaurai:

a) veiklos ir atsakomybes nasta uz bendruomenes veiklq perkeliama tik ant inokytojs ir is
dalies mokiniij peciij, mazai [traukiami tevai ir kiti zmones;

b) mokyklos bendruomenes tarybos veikla tiek paciij bendruomenes tarybos nariq, tiek ap-
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linkiniij suvokiama tik biurokratiskai (susirinkimai, sprendimai, pasitarimai), t. y. mano-
ma, kad turi dirbti tik dvasiniai mokyklos bendruomenes nariu bendravimo aspektai.

3. Mokyklq bendruomenes taps bendruomenes samones nesejomis tik tuo atveju, kai savo
veikloje remsis ne biurokratinemis, o kuo didesnj bendruomenes zmoniij ratq apimancio-
mis [vairiomis veiklos formomis.

Zemiau pateikiama schema Nr. 4, turinti medzio forma_, simbolizuoja mokyklos bendruo-
menes gy vastingumo apraiskas.

4 schema. Mokyklos bendruomenes gyvastingumas.

Nutarimus vykdome

Dziaugiames pasiekimais

Inforrnuojame kas vyksta

Problemas svarstome

KITIZMONES ^ _ ^ - -

^ ^ - ^ ^ MOKYTOJA1

Pasiulymus
teikiame

MOKYKLOS
BENDRUO-

MENE

Veiklâ  vertiname

Uzjauciame, padedame

K^ nuveikiame -
atsiskaitome

Ka veiksirne - Ianuojame

^ - ^ ^ TEVAI

MOKINIAI ^ - - ^

Rekomendacijos, kaip mokyklos bendruomene galetij prisideti prie bendruomenines
samones formavimo, t. y. vietos bendruomenes veiklos

Turimi empiriniai duomenys rodo, kaip bendruomeng ir jos veikl^ vertina patys mokyklq
bendruomenii^ nariai ir kaip bendruomene ir mokyklos bendruomenii^ tarybq vertina aplinki-
niai. Tie aplinkiniai yra labai suinteresuoti mokyklines bendruomenes gyvastimi, kelia didelius
uzdaviniusmokyklai, ir padeda jai. Todel galime teigti, jog daugiausia nuo mokyklij bendruo-
menii| veiklos priklauso ir bendras visuomenes psichologinis klimatas, nesgi nepaprastai daug
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