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Laura Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje
Instrukcija dėstytojams1

Trumpas atvejo aprašymas
Pagrindinė veikėja – jauna mokytoja Laura V., neseniai pradėjusi dirbti anglų kalbos
mokytoja Juozo Balčikonio gimnazijoje, kurią ir pati buvo baigusi. Laura nuo mažens svajojo
tapti mokytoja, o naujasis darbas prestižinėje mokykloje, garsėjančioje savo senomis
tradicijomis ir stipria kultūra, atrodė daug žadantis. Analizei pateikiamame atvejyje visas
dėmesys sutelktas į pirmąjį Lauros darbo gimnazijoje pusmetį. Laura manė esanti
pasirengusi dirbti anglų kalbos mokytoja, tačiau jai sunkiau sekėsi rasti bendrą kalbą su
vyresnės kartos mokytojais ir kai kuriais aktyvesniais mokiniais. Analizei pateiktame atvejyje
nagrinėjama, koks mentorystės ir mokyklos direktoriaus puoselėjamas lyderystės stilius
padėjo jaunai mokytojai įveikti iškilusius sunkumus.

Mokymo uždaviniai
1. Suprasti socializacijos (orientavimo) svarbą siekiant asmens ir darbo bei asmens ir
organizacijos dermės.
2. Analizuoti formalią ir neformalią socializaciją (orientavimą) kaip rezultatą ir kaip
procesą.
3. Suprasti, kokią elgsenos keitimo taktiką kada pasirinkti vykstant socializacijai.

Naudojimas
Tikslinė auditorija. Šis atvejis tinkamas naudoti mokant bakalauro, magistro ir vadovų
studijų studentus, besigilinančius į žmogiškųjų išteklių valdymą, organizacijų psichologiją,
organizacijų elgseną, mokyklų vadybą ir lyderystę bei vadovavimą, arba tais atvejais, kai
dėstant kursą prireikia žmogiškųjų išteklių sričiai priskiriamos veiklos, tai yra sėkmingos
naujo darbuotojo adaptacijos, pavyzdžio. Kadangi analizuojamu atveju veiksmas vyksta
valstybinėje mokykloje, daroma prielaida, kad šis atvejis tinkamas analizuoti ir dėstant
švietimo lyderiams rengti skirtą kursą. Naudojamos tokios sąvokos kaip adaptacija, asmens
ir organizacijos dermė, organizacijos kultūra, mentorystė ir tiesioginio vadovo bei lyderio
vaidmuo.
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Šios instrukcijos dėstytojams autorės yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės
Raimonda Alonderienė ir Margarita Pilkienė. Instrukcija skirta padėti dėstytojams dirbti auditorijoje
analizuojant Lauros iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos atvejį. Instrukcijoje dėstomas
požiūris pasirinktas tik pedagoginiais tikslais.
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Seka: šį atvejį galima analizuoti įpusėjus žmogiškųjų išteklių valdymo ar organizacijų
elgsenos kursą, prieš tai apžvelgus strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo temas ir
žmogiškųjų išteklių planavimą kaip būdą užsitikrinti organizacijos veiklai būtinus
žmogiškuosius išteklius. Šį atvejį galima analizuoti ir kaip paskutinę samdos proceso temą,
prieš tai apžvelgus naujų darbuotojų paieškos analizės, įsigijimo ar samdymo, atrankos ir
vertinimo temas. Be to, jį galima analizuoti ir vėlesniu etapu, kai aptariami atlygio ir talentų
ugdymo klausimai. Aprašytą atvejį galima panaudoti kaip atskirą priemonę analizuojant
socializacijos temą. Svarbu, kad studentai būtų susipažinę su organizacijos kultūros ir
vadovavimo stiliaus samprata.
Laikas: šio atvejo analizei galima skirti 90 minučių arba dvi paskaitas po 90 minučių,
atsižvelgiant į tai, kiek išsamiai dėstytojas ketina analizuoti keliamus probleminius klausimus.
Toliau pateikiamas darbo planas tam atvejui, kai analizei skiriama 90 minučių. Dirbant su
magistrantais, galima papildomai plačiau paanalizuoti kai kurias organizacinės kontrolės
„minkštąsias strategijas“, tai yra: žmogiškųjų išteklių kontrolę ir organizacijos kultūros
kontrolę. Žmogiškųjų išteklių kontrolės lygmeniu iškyla dilema, kaip parinkti tokius darbuotojų
atrankos metodus, kurie padėtų užtikrinti, kad naujai priimti darbuotojai tenkintų konkrečios
organizacijos keliamus požiūrio ir elgesio reikalavimus bei turėtų pageidaujamų gebėjimų; be
to, būtini ir mokymai bei profesinės raidos projektai, kurie sustiprintų pageidaujamas
darbuotojų savybes, kaip ir vertinimo procedūros ir atlygio sistemos, skirtos paskatinti laikytis
keliamų reikalavimų. Šiame kontekste galima aptarti ir etikos klausimus.
Analizuojant šį atvejį galima aptarti ir organizacijos kultūros kontrolę, dėmesį
sutelkiant į darbuotojų asmeninį susitapatinimą su organizacijos ar vadovybės keliamais
tikslais (pvz., buvusio ir naujojo direktoriaus tarpusavio santykius), ypač pabrėžiant kolektyvo
ir tarpusavio paramos svarbą organizacijoje (pasitelkiant šeimos analogiją) ir aptariant
oficialios kontrolės bei autonomijos santykį.

Analizė
1 uždavinys. Suprasti socializacijos (orientavimo) svarbą siekiant asmens ir
organizacijos dermės2
Naujo darbuotojo įvedimo į darbo aplinką ir supažindinimo su ja procesas vadinamas
adaptacija (daugeliu atvejų teisiškai vadinamas bandomuoju laikotarpiu prieš pasirašant
pagrindinę darbo sutartį, tačiau adaptacijos laikotarpis nebūtinai siejamas su kokiais nors
teisiniais aspektais). Adaptacija (orientavimas) yra ir procesas, ir rezultatas, todėl ją galima
tyrinėti abiem minėtaisiais aspektais. Be to, adaptacija būna dvejopa, tai yra: techninė
informacinė, kai darbuotojas supažindinamas su jam priskirtomis funkcijomis, vaidmeniu,
darbo vieta ir sąlygomis, ir adaptacija socializacijos lygmeniu.
Socializacija (organizacinė) – tai procesas, skirtas paveikti darbuotojo elgesį,
vertybes, požiūrį ir motyvus taip, kad jie atitiktų organizacijos keliamus reikalavimus.
Socializacija suvokiama kaip procesų (taktikos priemonių) rinkinys, skirtas padėti
darbuotojams susipažinti su bendrovės kultūra ir perduoti savo žinias ir išmanymą vieni
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Šiame atvejyje netyrinėjama asmens ir organizacijos dermė ir neatliekama darbo vietos techninė analizė.
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kitiems. Nors socializacija retai kada lemia radikalius individo puoselėjamų vertybių
pokyčius, ji gali padėti darbuotojui susivokti, kiek jo vertybės sutampa ir kiek skiriasi nuo
organizacijos vertybių ir rasti būdų, kaip esamus skirtumus pašalinti.
Asmens ir organizacijos dermė plačiąja prasme apibrėžiama kaip darbuotojo ir
bendrovės suderinamumas. Asmens ir organizacijos dermės ištakos slypi Schneiderio
(1987) sukurtoje vadinamojoje ASA (angl. Attraction-Selection-Attrition) arba traukos–
atrankos–trinties koncepcijoje. Schneiderio teigimu, žmogus darbo vietą renkasi ne
atsitiktinai. Kiekvienas individas aktyviai ieško tokios darbo aplinkos ar tokios organizacijos,
kuri jam kažkuo patraukli. Galiausiai toks individas bus atrinktas dirbti jam patrauklioje
organizacijoje ir vis labiau įsitikins savo darbovietės patrauklumu, jei liks joje (jei bus tinkama
asmens ir organizacijos dermė), arba susiras kitą darbą, jei tarp jo ir darbo nebus reikiamos
dermės.
Kad socializacija vyktų sėkmingai, būtina šių toliau vardijamų reikšmingų aspektų
dermė:
- individo ir organizacijos vertybių;
- individo ir vadovybės ar kolegų užsibrėžtų tikslų;
- individo preferencijų, poreikių ir organizacijos puoselėjamų sistemų bei struktūrų
(įskaitant ir atlygio sistemą);
- asmenybės bruožų ir organizacijos kultūros.
Užduoties klausimai
Auditorijoje galima aptarti šiuos klausimus:







Prisiminkite savo pirmąją dieną naujame darbe. Kaip tądien jautėtės, ką
patyrėte? Kuo jūsiškė patirtis skyrėsi nuo to, ką patyrė Vaida?
Kas Vaidai buvo svarbiausia įsidarbinant Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijoje?
Kokios buvo Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos vertybės? Ar
pastebėjote skirtumą tarp deklaruojamų ir puoselėjamų vertybių?
Kokius tikslus Vaida užsibrėžė pirmajam mokytojavimo pusmečiui? Ar Vaidos
tikslai derėjo su vadovybės tikslais? Ar materialinis atlygis atitiko Vaidos, kaip
pradedančios mokytojos, lūkesčius?
Kaip apibūdintumėte organizacijos kultūrą? Ar tai taikytina bet kuriai
organizacijai, ar tik Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai?

BALSAVIMAS: Kaip manote, ar šiuo atveju asmuo ir organizacija dera tarpusavyje?
Taip ar ne? Kokios to pasekmės?
Dalijimasis prisiminimais apie tai, ką studentai asmeniškai patyrė pirmąją dieną
naujame darbe, leidžia paskaitos dalyviams pasiruošti atvejo analizei ir sukuria reikiamą
dinamišką atmosferą tolesnei diskusijai. Galima paminėti, kad pirmosios dienos bet kuriame
naujame darbe turi stipraus emocinio poveikio ir organizacijos turėtų į tai atsižvelgti. Visi
diskusijos dalyviai turėtų atrasti asmeninių sąsajų su vykstančia diskusija ir ką nors
papasakoti apie savo pirmąją dieną naujame darbe. Išklausęs pasisakymų, dėstytojas gali
4

paprašyti studentų išvardyti maloniausias ir nemaloniausias akimirkas, kad paskatintų pereiti
prie palyginimų ir tęsti diskusiją kitu lygmeniu.
Diskusijos apie tai, kas buvo svarbiausia Vaidai, yra įžanga į pokalbį apie asmens ir
organizacijos dermę. Studentai tikriausiai pastebės, kad Vaida turėjo svajonę, viziją (būti
mokytoja, dirbti su mokiniais), be to, ji mėgo dalyką, kurį dėstė (anglų kalbą), ir pasitikėjo
mokyklos vadovybe bei puoselėjama kultūra, nes ir pati buvo baigusi tą pačią mokyklą.
Ekonominis motyvas Vaidai nebuvo toks svarbus, tačiau šiuo etapu galima užsiminti apie
tendenciją didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus (remiantis 4, 5 ir 6 prieduose
pateikta informacija) ir jaunų moterų nedarbo lygį, siekiantį 28–30 proc.
Mokyklos vertybes galima aptarti analizuojant atvejo apraše pateiktus mokyklos
duomenis (užsimenant apie demokratinį mokyklos direktoriaus lyderystės stilių, pagarbą
mokiniams ir mokytojams, mokinių parlamento didžiavimąsi savo mokykla, darbuotojų
lojalumą, kurį įrodo tai, kad daugelis mokytojų šioje mokykloje pradirba visą gyvenimą,
pagarbą istorijai ir pėdsaką mokyklos istorijoje palikusioms asmenybėms (mokyklos
muziejaus ir buvusio direktoriaus vaidmuo) ir 2 priedą. Svarbu paminėti, kad visada būna
atvejų, kai elgiamasi kitaip negu įprasta ar kai išsiskiria skirtingų kartų atstovų (mokinių ar
vyresnių mokytojų) požiūriai ar asmeninės vertybės ir kyla konfliktas tarp konkrečios grupės
puoselėjamų vertybių ir mokyklos vertybių.
Vykstant diskusijoms reikėtų pabrėžti, kad Vaida, nepaisant to, jog dirba savo
svajonių darbą, susiduria su sunkumais bendraudama su vyresniais mokytojais ir savo
mokiniais, kad būna akimirkų, verčiančių ją abejoti savo pasirinkimu. Kalbant apie abejones,
galima surengti balsavimą, skirtą pabrėžti asmens ir organizacijos dermės svarbą.
Studentams nusprendus, kad Vaida turėtų likti dirbti gimnazijoje (vėliau čia galima būtų
įrašyti ir pilotinės atvejo analizės metu gautus rezultatus), galima pereiti prie kitos temos, tai
yra apsvarstyti, kaip minėtoji dermė užtikrinama naujoje darbovietėje nuo pat pirmųjų dienų,
ir pristatyti socializacijos sąvoką.

2 uždavinys. Paanalizuoti formalią ir neformalią socializaciją kaip rezultatą ir kaip
procesą
Adaptacija
suvokiama
ir
kaip
procesas,
ir
kaip
rezultatas.
A. Adaptacija kaip rezultatas. Svarbiausi sėkmingos adaptacijos rezultatai yra šie:
1. Susipažinimas su formalia ir neformalia aplinka. Naujai priimti darbuotojai
naujame darbe gali jaustis sutrikę, išsigandę, nervintis. Jiems adaptuotis padeda
atitinama socializacijos taktika, tai yra: supažindinimas su priimto elgesio normomis,
elgesio ir aprangos reikalavimais, santykių su kolegomis (pvz., bendradarbiavimo
forma) ir vadovais (pvz., galimybės kreiptis į vadovus) aiškumas, renginiai, kurie
padeda adaptuotis (pvz., „Naujokų diena“, „Krikštynos“ ir kt.).
2. Suderinti lūkesčiai. Nauja darbo vieta siejama su nauju vadovu, naujais
bendradarbiais, nauja atmosfera, nauja organizacijos kultūra ir naujais organizacijos
lūkesčiais naujokų atžvilgiu. Daugybės tyrimų rezultatai rodo, kad labai svarbu, jog
darbdavys aiškiai apibrėžtų, ko tikisi iš naujojo darbuotojo, tai yra: kokių rezultatų
laukia, koks naujojo darbuotojo vaidmuo organizacijoje, kokie informacijos šaltiniai
jam prieinami ir kokie turėtų būti naujojo darbuotojo santykiai su vadovybe. Abipusių
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lūkesčių dermė yra psichologinio įsipareigojimo pagrindas. Jei šio rezultato pasiekti
nepavyksta, vyksta dažna darbuotojų kaita.
3. Pasitenkinimas darbu. Sėkminga adaptacija lemia didesnį pasitenkinimą darbu.
4. Įsipareigojimas. Pasišventimas ir emocinis įsipareigojimas organizacijai didėja, jei
užmezgamas psichologinis ryšys ir naujasis darbuotojas pasijunta organizacijos
dalimi.
Užduoties klausimai:



Kokie yra sėkmingos darbuotojo adaptacijos pranašumai?
Koks buvo Jūsų adaptacijos darbovietėje procesas?

Kadangi ankstesnė tema buvo aptariama bendrai, sėkmingos darbuotojo adaptacijos
pranašumus ir Vaidos situaciją galima aptarti mažomis grupelėmis, o diskusijų rezultatus
pristatyti visiems paskaitoje. Empirinių tyrimų rezultatai rodo, kad:
Tais atvejais, kai naujų darbuotojų orientavimo programos yra veiksmingos,
orientavimas laikomas tęstiniu procesu, o ne vienos dienos trukmės programa.
2. Kadangi orientavimas yra tęstinis procesas, darbuotojas atitinkamai informuojamas
tada, kai to labiausiai reikia (ne tik pačią pirmą dieną).
3. Orientavimo naudą aiškiai suvokia ir akivaizdžiai mato ir naujasis darbuotojas, ir
organizacija.
5. Sėkmingiausios orientavimo programos yra grindžiamos bendrovės kultūra (filosofija,
sėkmingo tarpusavio bendravimo ir bendrovės veiklos taisyklėmis ir kt.).
6. Jei pirmoji naujojo darbuotojo diena darbe leidžia jam pasijusti laukiamam,
darbuotojas jaučiasi naudingas ir dirba produktyviau.
7. Tiesioginio vadovo vaidmuo įgyvendinant naujų darbuotojų orientavimo programą yra
aiškiai suvokiamas ir tinkamai atliekamas, kai tai padaryti padeda žmogiškųjų išteklių
skyrius ar kitas šią funkciją atliekantis bendrovės padalinys. Tiesioginis vadovas ir
žmogiškųjų išteklių skyrius kartu atsako už sėkmingą naujo darbuotojo orientavimą.
8. Sėkmingai veikiančios organizacijos turi išsikėlusios išmatuojamus orientavimo
uždavinius ir visą dėmesį sutelkia į specifinių žinių bei gebėjimų ugdymą ir požiūrio
formavimą. Tokios organizacijos žino, kaip mokosi suaugusieji, ir orientavimo
procesą grindžia suaugusiųjų mokymosi principais.
9. Naujų darbuotojų orientavimo procesą vertina jo dalyviai, tiesioginiai vadovai ir
žmogiškųjų išteklių skyriaus ar kito šią funkciją atliekančio bendrovės padalinio
atstovai, vadovaudamiesi galutiniais rezultatais.
10. Sėkmingai vykdomos naujų darbuotojų orientavimo programos informaciją apie
pasiektus rezultatus teikia darbuotojų šeimoms (jei tai tradiciškai priimta).
1.

B. Adaptacija kaip procesas.
Nustatyti bent trys esminės svarbos laiko intervalai metų bėgyje, kada reikėtų padėti
naujam darbuotojui:
-

pirmosiomis savaitėmis naujam darbuotojui svarbu suteikti reikiamos informacijos,
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-

pirmuosius tris mėnesius jam reikia teikti atitinkamą pagalbą, grįžtamąjį ryšį apie jo
kompetencijų ugdymą, tarpinius pasiekimus;

-

likus trims mėnesiams iki metų pabaigos, siekiant, kad naujas darbuotojas tobulėtų,
jam reikalinga atitinkama parama stabilumui ir užtikrintumui kurti.

Užduoties klausimai:






Kurie adaptacijos proceso intervalai, Jūsų nuomone, yra esminės svarbos?
Ko siektumėte pirmiausia ir ką įrašytumėte antruoju numeriu sąraše? Kas,
Jūsų manymu, galėtų Jums kelti rūpesčių po trijų mėnesių?
Kokių tikėtumėtės santykių su savo tiesioginiu vadovu ir kolegomis?
Koks yra grįžtamojo ryšio vaidmuo? Ar siektumėte formaliojo ar neformaliojo
grįžtamojo ryšio?
Kaip jautėsi Vaida kiekvienu iš šių etapų? Ar Vaida sulaukė jai reikalingos
paramos?

3 uždavinys. Suprasti elgsenos keitimo taktikos skirtumus: elgesenos keitimas ir
socializacija
Formalios ir neformalios socializacijos metodai
Socializacija, kaip veikla ar programa, gali būti formali arba neformali. Formali
socializacija dažnai būdinga didelėms organizacijoms, kurios turi žmogiškųjų išteklių
valdymo sistemą su numatytomis atitinkamomis procedūromis, atliekamomis per užsibrėžtą
laikotarpį, ir yra nusimačiusios siektinus tikslus, veiksmų seką, vietą ir asmenis, tiesiogiai
dalyvaujančius socializacijos procese (tai gali būti tiesioginis vadovas arba kolega, arba
specialiai paskirtas ugdomasis konsultantas ar mentorius).
Mažose organizacijose dažniausiai tokių procedūrų nėra ir vadovas pats sprendžia,
kaip vyks naujokų orientavimas ir kas šiame procese dalyvaus.
Ir didelėse, ir mažose organizacijose vadovai ar atsakingi darbuotojai siekia
koreguoti, keisti naujai priimto darbuotojų elgseną taip, kad ji atitiktų organizacijos kultūrą.
Toks elgsenos keitimas gali būti ir formalus, ir neformalus. Pirmu atveju iniciatyva yra
vadovų, antru – naujoko rankose. Abiem atvejais veikia grįžtamojo ryšio teikimo
mechanizmas.
Formalusis elgsenos keitimo procesas turi būti kruopščiai suplanuotas. Būtina
numatyti konkrečius elgsenos keitimo tikslus ir procedūras, kaip stiprinti pageidaujamą naujo
darbuotojo elgseną. Metodai ir taktika bus veiksmingi, jei pageidaujamas elgesys ir jo
stiprinimo priemonės bus aiškiai įvardytos ir susijusios tarpusavyje. Pavyzdžiui, „užsisekite
saugos diržus ir mes Jums išmokėsime kompensaciją“, „siekite, kad mokiniai būtų patenkinti,
ir mes Jums už tai atsilyginsime“, „parodykite, kad esate atsidavęs bendrovei, ir mes Jums
pasiūlysime aukštesnes pareigas“.3
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Kai reikalaujama radikalių elgesio pokyčių, dažniausiai neapsieinama be manipuliacijų, gali būti
ignoruojami individo vidiniai poreikiai, nekreipiamas dėmesys į vidinį pasitenkinimą, kyla grėsmė
asmens orumui bei savarankiškumui.
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Neformalių mechanizmų skatinami elgsenos
pokyčiai (prisitaikymas prie
organizacijos kultūros) remiasi vidine darbuotojo motyvacija, jo susitapatinimu su referentine
grupe, numatymu pasekmių santykių, pripažinimo, pasitikėjimo plotmėje).
Užduoties klausimai:




Kokią Vaidai skirto grįžtamojo ryšio formą pasirinko direktorius Dambrauskas
pasikvietęs ją pokalbiui dėl mokinių peticijos?
Kokią grįžtamojo ryšio formą esant tokiai situacijai rinktumėtės Jūs? Kodėl?
Palyginkite elgesio keitimą kaip formalų ir neformalų grįžtamąjį ryšį (Buchanan,
Huczynski)

Elgsenos keitimas (formalus)
Planuota procedūra
Stimulas lemia atsaką
Pageidaujamą elgesį stiprina išoriniai
veiksniai
Susitelkiama į pastebimą elgesį
Susitelkiama į materialų atlygį ir bausmes
Aiškus ryšys tarp pageidaujamo elgesio ir
pasekmių
Atitikties reikalauja grupei nepriklausantis
veikėjas

Socializacija (neformalus)
Vyksta natūraliai, net jei yra suplanuota
Atsaką lemia individualūs poreikiai
Pageidaujamą elgesį stiprina vidiniai
veiksniai
Susitelkiama į akiai nematomą vidinę būseną
Susitelkiama į nematerialų atlygį ir bausmes,
pavyzdžiui, socialinę įtrauktį, savigarbą
Neapčiuopiamas ryšys tarp pageidaujamo
elgesio ir pasekmių
Atitiktį skatina socialinė grupė
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Kas buvo po to
Po pokalbio su direktoriumi, Laura ėmėsi veiksmų. Kai ji mokinių paklausė tiesiai,
niekas nedrįso įvardinti nepasitenkinimo priežasčių. Tada Laura paprašė anonimiškai
užrašyti pasiūlymus popieriaus lapuose. Be keistų pasiūlymų (pvz. nebesimokyti gramatikos,
nes neįdomu), kai kurie buvo tinkami ir įgyvendinti klasėje, pavyzdžiui: gyvos diskusijos per
pamokas, pristatymai, naudojant skaidres.
Direktorius Dambrauskas Laurą palaikė viso nemalonaus įvykio metu. Jo siūlymu apie
šį įvykį žinojo tik jis pats, Laura ir klasė, parašiusi peticiją.
Laura ir toliau tobulėja. Ji lengviau užmezga kontaktą su mokiniais, bendrauja su
mokyklos absolventais. Laura visuomet žavėjosi ir žavisi tais pedagogais, kurie su mokiniais
elgiasi etiškai, gerbia jų darbą ir laiką. Tačiau panaši norėtų likti į save: vadovautis savo
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idealais, principais ir įsitikinimais, išlaikyti norą tobulėti, nuolatinę sveiką savikritiką, geriau
planuoti darbą, gebėti vertinti mokinių pasiekimus ir nuolat plėsti dalyko žinias.
Laura ruošiasi atestacijai, kad gautų aukštesnę kategoriją. Ji įsitikinusi, kad ateityje
sugebės suderinti profesinės karjeros siekius su šeimos planais.
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