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Grupių kūrimas  

mokantis bendradarbiaujant  
 

Mokymasis bendradarbiaujant grindžiamas idėja, kad mokymasis yra natūralios 

socialinės sąveikos aktas, pagrįstas dalyvių tarpusavio bendravimu. Per šį procesą 

besimokantysis dalyvauja aktyvioje veikloje, kurios metu gauna naujos informacijos ir, ją 

siedamas su jau turimomis žiniomis ir patirtimis, konstruoja naują žinojimą. Be to, kiekvienas 

mokinys, kuris siekia praturtinti savo žinojimą ir patirtį, gali įsitraukti į įvairias neformalaus 

mokymosi grupes ar užsiimti sociokultūrine veikla ne tik ugdymo įstaigose. Tai gali tapti 

gera aplinka veikiant grupėje: kiekvienas dalyvaujantysis gali save išreikšti individualiai, būti 

maksimaliai savarankiškas priimant sau ir aplinkiniams svarbius sprendimus.  

 

Į ką verta atkreipti dėmesį formuojant bendradarbiaujančias grupes? 

Kaip teigia L. Šiaučiukėnienė ir kt. (2006), besimokantieji gali būti grupuojami arba 

patys susiskirstyti į įvairias grupes pagal skirtingus kriterijus: 

♦ Pagal sudėties vienalytiškumą: 

    - homogeninės grupės; 

 - heterogeninės grupės. 

♦ Pagal skirstymosi būdą: 

- dinaminės, lanksčios, kintančios grupės; 

     - statinės, nuolatinės grupės;  

     - laisvos, atviros grupės. 

♦ Pagal didaktinį tikslą: 

- intensyvaus mokymo grupė; 

     - išlyginimo – adaptacinės – grupės.  

• Pagal grupės gyvavimo trukmę: 

- ilgalaikės; 

- trumpalaikės; 

- epizodinės.  
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Ugdymo praktikoje vyrauja tokia tendencija – grupės sudaromos vienai temai 

analizuoti. Esant pozityviai grupės sąveikai, išsivysto priklausomybės jausmas – grupė nenori 

išsiskirstyti. Nors užduotis atlikta, grupė kurį laiką gali išlikti.  

Grupių skirstymo kriterijų gali būti įvairių ir daug, tačiau svarbiausia yra, kokiais 

principais remtis reikėtų sudarinėti grupes, kokios jos turi būti, kad į grupės veiklą įsitrauktų 

visi jos nariai ir būtų pasiekti išsikelti tikslai.  

B. J. Millis (2002) rekomenduoja laikytis trijų pagrindinių taisyklių formuojant grupes 

ir siekiant, kad jos efektyviai dirbtų: 

♦ Grupės neturi būti didelės. 

♦ Mokytojo pagal apgalvotus kriterijus sudarytos heterogeninės grupės 

paprastai funkcionuoja ilgiau ir sėkmingiau nei atsitiktiniu būdu ar pačių 

besimokančiųjų sudarytos grupės. 

♦ Grupes reikia formuoti ilgesniam laikui, kad susidarytų pozityvi sąveika 

pagrįsti santykiai ir grupė taptų komanda.  

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad besimokančiųjų grupės lyties, kultūros, gebėjimų, socialinės 

padėties ir kt. atžvilgiu gali būti tiek heterogeninės, tiek homogeninės. Jų pranašumas 

priklauso nuo sėkmingo jos suformavimo pagal grupinei veiklai keliamus tikslus. Tačiau 

reikia nepamiršti, kad iškilus būtinybei, besimokantysis gali keisti grupę.  

 

Svarbu atminti, kad grupė nėra tik paprasta asmenų suma. Ją sudaro individų, kurie 

tarpusavyje tiesiogiai kontaktuoja ir siekia bendrų tikslų, visuma. Grupė gyvuoja apibrėžtą 

laiko tarpą, jai būdingas pastovumas ir autonomiškumas.  

 

Grupės dydis 

Ugdymo praktika rodo, kad mažesnės grupės dirba sėkmingiau nei didelės 

(Teresevičienė, Gedvilienė, 2000), kuriose dalis narių turi geras sąlygas „miegoti“, „pasislėpti 

už kito nugaros“ ar kitaip save eliminuoti iš grupinės veiklos. Dauguma sąveikos 

mechanizmų, tokių kaip tarpusavio supratimas, dėmesingumas kitam, bendras naudojimas, 

pasidalijimas darbais ir kt., galimi tik dirbant grupėje kartu su kitais.  

L. Šimanskienė ir A. Seilius (2009) teigia, kad optimalus grupės dydis yra 4–6 nariai, 

nes:  

♦ daugumos mokslininkų nuomone, tai produktyviausiai dirbančios grupės; 

♦ galima matyti, ar visi grupės nariai dalyvauja priimant sprendimus;  
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♦ galima stebėti sprendimo priėmimo procesą (procedūrų, taisyklių laikymąsi), 

bet būtinas visų grupės narių aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus; 

grupė, sudaryta iš 2–3 žmonių, gali sėkmingai dirbti, bet lyginant su 

didesnėmis grupėmis, čia vidiniai procesai gali skirtis.  

Grupė, sudaryta iš 4-5 narių, būtų bene geriausiu variantu. Tokia grupė yra ganėtinai 

didelė, kad joje būtų užtektinai besimokančiųjų su skirtingais pomėgiais, jie būtų nevienodo 

mokymosi lygmens, turėtų kitokį stilių ar patirtį, todėl skirtingai mąstytų, o tai padėtų 

efektyviau spręsti problemas. Jei vieno grupės nario nėra ar jis yra pasyvus, tokia grupė vis 

tiek gali sėkmingai tęsti darbą, o grupės viduje galima organizuoti darbą poromis. Tokia 

grupė nėra itin didelė, kad besimokantieji galėtų „slėptis“ vienas už kito – visi turi prisidėti, 

kad būtų gautas bendras rezultatas. Ji nėra tokia didelė, kad per ilgai trūktų refleksijos apie 

mokymąsi, bet ne per maža, kad besimokantysis galėtų gauti naudingų patarimų iš kolegų. 

Galima vardyti dar daugiau tokios grupės privalumų, bet mokytojui teks pačiam nuspręsti, 

kokio dydžio grupė pati optimaliausia, kad būtų pasiekti iškelti tikslai (Millis, 2002).  

2 paveiksle pateikiamos trumpos grupių pagal narių skaičių charakteristikos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Grupių charakteristikos pagal narių skaičių (pagal Teresevičienę, Gedvilienę, 1999) 

Įtampos link 

Su
te

lk
tu

m
o 

lin
k 

26 ir 
daugiau

 

13–25 

nariai 

7–12 
narių 

2–6  

nariai 

Būtinas vadovavimas, formuojasi pogrupiai, 
atsiranda didesnis anonimiškumas, taikomi 
stereotipai, vyksta tarpusavio konkurencija.  

 

Būtina struktūra ir vaidmenų diferenciacija, 
išsiskiria pogrupiai, tarpasmeninė sąveika 
sudėtingesnė.  

 Prasideda struktūrizacija ir vaidmenų 
diferenciacija, mažėja tarpasmeninė sąveika.  

 Besikeičiantis vadovavimas, nėra struktūros, 
organizavimas nereikalingas, stipri 
tarpasmeninė sąveika. 
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Mažose bendradarbiaujančiose grupėse matyti didesnis sutelktumas, patiriama 

mažesnė įtampa, galima lengviau suderinti skirtingas nuomones, produktyviau mąstyti, yra 

daugiau galimybių būti išklausytam ir išgirstam. Didelėse grupėse patiriama „didesnė įtampa, 

sunkiau mobilizuoti intelektą, narių nuomonės poliarizuojasi, bet stengiamasi apsisaugoti nuo 

pykčio, daugiau įvairių jausmų, nariai vertina vienas kitą pagal tam tikrus stereotipus, 

pavyzdžiui: „Tomas niekada nieko neišmoksta“, „Lina visada iškala mintinai“ 

(Teresevičienė, Gedvilienė, 1999, p. 48).  

Grupės heterogeniškumo svarba. Mokslininkai nuolat diskutuoja, kurios grupės – 

homogeninės ar heterogeninės, jei vertinsime mokymosi atžvilgiu, yra pranašesnės. Vienų 

mokslininkų (Laužikas, 1993) nuomone, grupuojant besimokančiuosius pagal jų mokymosi 

pajėgumą bent į dvi grupes (į geriau ir prasčiau besimokančiųjų), nebus stabdoma 

pajėgesniųjų mokymosi raida, o mažiau pajėgūs besimokantieji neturės didelių mokymosi 

spragų (bus geresnės galimybės diferencijuoti užduotis). Kiti mokslininkai (Černius, 1993) 

teigia priešingai: siūlo grupuoti sujungiant skirtingų gebėjimų besimokančiuosius į 

heterogenines grupes, nes toks mokymas(is), jų nuomone, yra efektyvesnis, nes 

besimokantieji gali keistis savo patirtimi. 

Vis dėlto vyrauja tendencija, kad žmonės buriasi grupes su tais, į kuriuos kažkuo yra 

panašūs. Kai į grupes besimokantieji buriasi patys, tikėtina, kad sumažės įvairovės 

galimybės – susiburs homogeniškesnės grupės. Jei skirstantis į darbo grupes, vyrauja 

homogeniškumo tendencijos, mokytojas turėtų sumodeliuoti tokias grupės pasirinkimo 

sąlygas, kurios garantuotų heterogeniškumą. Jei vis dėlto susibūrė homogeniška grupė, 

mokytojas turi taip sumodeliuoti grupės veiklos procesą, kad kiltų prieštaravimai, diskusijos 

ir pan. Pavyzdžiui, grupėje vaidmenis galima paskirti taip, kad jie neišvengiamai būtų 

konfrontuojantys.  

 

Grupės formavimas pagal mokymo(si) tikslus 

  Bendradarbiavimo grupėje rezultatai bene daugiausia priklauso nuo keliamų tikslų ir 

siekiamų įgyvendinti užduočių pobūdžio. Vienos užduotys stimuliuoja tarpusavio sąveiką, 

provokuoja diskusijas, o kitos priešingai – labiau orientuotos išlaikyti individualumą. 

Pavyzdžiui, kiekvienas grupės narys gauna konkrečią užduotį ir dirba individualiai. Po to 

kiekvienas, atlikęs savo užduotį, prisideda prie bendros grupės veiklos ir kartu formuoja 
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galutinį rezultatą. Kai kurios užduotys būna tokios paprastos, kad nekyla jokių 

nesusipratimų ar nesutarimų, t. y. nėra būtinybės diskutuoti, ginčytis, kažko ieškoti ir atrasti. 

Yra tokių užduočių, kurioms atlikti nereikia imtis jokios veiksmų strategijos ar pradėti 

planuoti, t. y. jos neprovokuoja jokių tarpusavio sąveikos reguliavimo reikalaujančių procesų. 

Vadinasi, jas atliekant, sąveika bus minimali ir vargu ar bus pasiekti socialiniai tikslai. Kitos 

užduotys net negali būti atliekamos kartu, t. y. tokios, kurias įgyvendinant reikalingi tam tikri 

psichiniai individo procesai (pvz., suvokimo) arba reikalaujančios tam tikrų motorinių 

įgūdžių.  

Kurti bendradarbiaujančias grupes tik formaliai jas sugrupuojant, bet 

nesuformuluojant joms jokių užduočių, yra lygiai tas pats, kaip padengti stalą svečiams, 

bet neruošti jokių vaišių. 

 

Pasak S. M. Mandel (2003) formalaus mokymo(si) kontekste bendradarbiaujančios 

grupės veiklos tikslai iš esmės yra įgyvendinami realizuojant tris mokymo(si) scenarijus:  

Mokomasi to, ką reglamentuoja tam tikros programos, standartai ir pan.  

Tai scenarijus, kai visi besimokantieji, kaip ir tikėtina, mokosi to, ką reglamentuoja 

konkretaus kurso, dalyko specifika pagal atitinkamą programą, ir gauna pagrindinių žinių, 

gebėjimų ir įgūdžių. Grupė gali būti heterogeninė pagal akademinius gebėjimus ir 

pasiekimus. Grupėje turi būti bent vienas besimokantysis, kuris gali apdoroti mokymuisi 

pateiktą medžiagą. 

Mokomasi papildomai, taip praplečiant ir pagilinant pagrindines žinias ar gaunant 

naujų. 

Tai scenarijus, kai besimokantieji turi galimybių pasirinkti jų grupei artimą, juos 

dominančią sritį arba temą, kuri susijusi su pagrindine mokymosi medžiaga arba kai grupei 

paskiriamos tam tikros užduotys. Grupė gali būti heterogeninė pagal bendradarbiavimo 

patirties poreikį. Kaip papildomas veiksnys – skirtingi mokymosi stiliai. 

Sprendžiamos socialinės problemos, susijusios su besimokančiųjų tarpusavio 

santykiais. 

Socialines problemas spręsti ypač aktualu, kai vyrauja neakademiniai veiksniai: 

socialiniai-ekonominiai, etiniai skirtumai, dvikalbystė ir pan. Tai scenarijus, kai mokytojas 
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bendrai veiklai visų pirma suburia skirtingus besimokančiuosius, kad šie pradėtų artimiau 

bendrauti. Bendradarbiaujant grupėje įsisavinama mokymosi medžiaga, kuri labiau išlaiko 

socialinį bei emocinį kryptingumą ir padeda įgyvendinti tam tikrus tikslus. Grupę turėtų 

sudaryti daugiausia tie besimokantieji, kuriems aktualios tos socialinės problemos ir kurioms 

skirta spręsti organizuojama veikla. Grupėje taip pat turi būti besimokančiųjų, kurie geba 

susidoroti su mokomąja medžiaga. 

Bendradarbiaudami besimokantieji mokosi valdyti savo mokymąsi. 

Tai scenarijus, kai visi besimokantieji, bendrai mokydamiesi tiek konkrečiam dalykui ar 

kursui būdingų žinių bei gebėjimų ir bendrai veikdami pagal papildomai pasirinktą veiklos 

sritį, individualiai mokosi valdyti savo mokymąsi: bendradarbiaudami su kitais kiekvienas jų 

sprendžia sau aktualias su jo mokymosi valdymu susijusias problemas. Grupę galėtų sudaryti 

besimokantieji, kurie mokosi pagal skirtingus stilius, turi kitokios patirties, nevienodi jų 

pasiekimai ir skirtinga mokymosi valdymo patirtis. 

 

Kaip matyti, siekiami tikslai lemia grupės sudėtį, pavyzdžiui:  

♦ Jei mokytojas siekia besimokančiuosius išmokyti konkrečių, programoje 

nurodytų žinių, jam svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad besimokantieji galėtų keistis 

patirtimi ir tobulėti mokydamiesi ne tik iš knygų, bet ir vieni iš kitų, todėl grupę tikslinga 

sudaryti iš besimokančiųjų, kurie turi skirtingus mokymo(si) pasiekimus ir patirtį. Tačiau 

kiekvienos grupės narys turi turėti vienodas galimybes naudotis mokomąja medžiaga, 

lygias sėkmingo mokymosi galimybes ir prieigą prie informacijos. Todėl ryškus 

individualizmas ar konfliktinės situacijos grupėje yra nepageidautini dalykai, nes dėl to 

gali kilti rimtų mokymosi problemų ir mokytojo išsikelti tikslai bus nepasiekti.  

♦ Jei pagrindinis mokytojo tikslas susijęs su tuo, kad besimokantieji nagrinėtų 

papildomą ar pagalbinę medžiagą, kuri susijusi su tema, tikslinga sudaryti heterogenines 

grupes pagal galimybes ir patirtį ieškant informacijos ar naudojantis papildoma medžiaga, 

skirtingus mokymosi stilius, pvz.: pagal kalbų mokėjimą, gebėjimą naudotis informacijos 

šaltiniais (tarkime, vienas besimokantysis gerai moka naudotis informacijos ir 

komunikacijos technologijomis, kitas besimokantysis puikiai bendrauja, todėl žmonės iš 

šalies gali tapti informacijos šaltiniu, dar kitas gerai išmano apie bibliotekos teikiamas 

galimybes ir pan.). Jei veikla reikalauja gebėjimo viešai pristatyti informaciją ar ją 
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vizualizuoti, tuomet kiekvienoje grupėje turi būti besimokantysis, gebantis tai atlikti. Čia 

priešingai nei jau minėtu atveju toleruojamas ryškus individualizmas ir nedideli 

konfliktai, jei tai nedezorganizuoja bendros grupės veiklos.  

♦ Jei mokytojo tikslas – spręsti besimokančiųjų problemas, susijusias su 

tarpusavio santykiais, tai jis atitinkamai modeliuos ir grupės sudėtį: grupę sudarys tie 

besimokantieji, kurie susiję su konkrečia socialine problema ir kuriems aktualu išmokti ją 

spręsti. Pavyzdžiui, sprendžiant problemas, susijusias su diskriminacija dėl mokymosi 

pasiekimų, tikslinga, kad grupėje būtų besimokantieji su skirtingais mokymosi 

pasiekimais. Tačiau mokytojas neturi nutolti nuo mokymo programoje nurodytos 

medžiagos naudojimo būdų ir besimokančiųjų galimybių ja manipuliuoti. Pavyzdžiui, jei 

medžiaga reikalauja gero užsienio kalbos žinojimo, tai grupėje būtinai turi būti mokinys, 

turintis šių gebėjimų.  

Telkiant grupes patartina naudoti įvairias grupių sudarymo strategijas. Grupės gali būti 

sudarytos tiek besimokančiųjų, tiek mokytojų iniciatyva arba bendrai susitarus ir vieniems, ir 

kitiems. Išsamiau apie lanksčius grupės formavimo būdus rašoma knygoje „Kaip keisti 

mokymo praktiką“ (Kaip keisti mokymo praktiką. <...>, 2006). 

 

Patarimai, kaip suformuoti efektyviai dirbančias bendradarbiaujančias grupes 

(Šimanskienė, Seilius, 2009): 

• Bendradarbiaujančios grupės turėtų imtis jiems įdomių užduočių; 

• Kiekvienas narys turėtų jaustis taip, lyg nuo jo priklausytų visos grupės 

likimas; 

• Užduotis neprarastų savo įdomumo ir aktualumo grupei viso jos darbo kartu 

metu; 

• Individualūs indėliai turėtų būti labai reikalingi, unikalūs ir vertinami, juos 

lyginant su standartu;  

• Bendradarbiaujančios grupės uždaviniai turėtų būti aiškūs, numatytas 

grįžtamasis ryšys ir veiklos rezultatams, ir procesui aptarti.  

 

 
Straipsnį parengė „Epale“ ekspertė,  

Šiaulių valstybinės kolegijos docentė  
Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja  

dr. Rasa Pocevičienė  
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Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis 
mokymasis ir savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė 
mokymosi procese, į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir 
tobulinimas – tai tik dalis straipsnio autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, 
kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir 
užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, 
konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant originalius kursus, vedant 
seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant inovacijas ugdymo 
praktikoje  
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