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Ugdomuoju eksperimentu atskleista ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams
socialiniams įgūdžiams. Eksperimento metu taikytos pedagoginio poveikio priemonės turėjo teigiamą
įtaką moksleivių situaciniams įgūdžiams: mokėti atsisakyti, reaguoti į pastabas, mokėti prieštarauti,
atsiprašyti, pripažinti klydus, pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mokėti baigti pokalbį, paprašyti pa
galbos, sakyti gerus žodžius, pasakyti, ką jauti, šių įgūdžių lygis po ugdomosios programos pakilo.
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Pastaruoju metu nemaža dėmesio yra skiria
ma sportuojančių moksleivių socialinių įgūdžių
tyrimams (Gard, Meyenn, 2000; Loughead,
Leith, 2001; Stephens, 2001; Šniras, 2002;
2004; Šniras, Malinauskas, 2004; 2004a). Už
sienio autorių (Gard, Meyenn, 2000; Loughe
ad, Leith, 2001; Stephens, 2001) darbuose daž
niausiai yra nagrinėjami bendravimo ir užtik
rinto elgesio įgūdžiai. Mūsų darbuose buvo
nagrinėjami sportuojančių moksleivių esminiai
socialiniai įgūdžiai (Šniras, 200 l ). Vis dėlto
daugiausia dėmesio skiriama dorovinių įgūdžių
tyrimams (Eisenberg, Zhou, Koller, 2001;
Martišauskienė, 2001; Aramavičiūtė, 2002;
2004; Šniras, 2002; Šniras, Malinauskas, 200 l ;
2004; 2004a; Šniras, Malinauskas, 2005). Pasi
gendama tyrimų, kuriuose būtų nustatomi va
dinamieji situaciniai socialiniai įgūdžiai. Situ-

tai įgūdžiai, reika
lingi tik tam tikromis gyvenimo situacijomis,
pavyzdžiui: mokėti atsisakyti, reaguoti į pasta
bas, mokėti prieštarauti, atsiprašyti, pripažinti
klydus, mokėti džiaugtis būti pagirtam, pradė
ti pokalbį, mokėti pakalbėti, baigti pokalbį, pa
prašyti pagalbos, sakyti gerus žodžius, pasaky
ti, ką jauti. Situacinių socialinių įgūdžių tyri
mas aktualus ir todėl, kad būtent šie įgūdžiai
labiausiai pagerina asmens veiklos socialinius
rezultatus: padeda turėti daugiau draugų, būti
labiau populiariam ir kitų mėgstamam, veiks
mingai spręsti problemas ir greičiau įveikti pa
sitaikančius gyvenimo sunkumus.
Manome, kad ypač stokojama publikacijų,
kuriose nagrinėjami ne pavieniai situaciniai so
cialiniai įgūdžiai, o jų kompleksas. Galima pa
minėti tik vieną kitą tokio pobūdžio darbą

aciniai socialiniai įgndžiai -
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(pvz., Susan, Jeffrey, Weena, 2003; Šniras,
2004), todėl tikslinga atkreipti dėmesį į spor
tuojančių moksleivių situacinių įgūdžių tyrimo
klausimus. Būtų galima paminėti žvalgomuo
sius tyrimus, kurie atskleidė įvairių pavienių
situacinių socialinių įgūdžių reikšmę. Mokslo
darbuose gana dažnai pabrėžiamas empatijos,
padedančios kurti palankius tarpasmeninius
santykius, vaidmuo (Erera, 1997; Crutchfield,
Baltimore, Felfeli, Worth, 2000).
Atskleista, kai sportuojantys moksleiviai ne
stokoja susivaldymo, mokėjimo prieštarauti
įgūdžių, tai jiems geriau pavyksta įveikti agre
sijos apraiškas, sutartinai veikti, siekiant ben
drų tikslų (Stephens, 2001). Žvalgomųjų tyri
mų rezultatai parodė, kad esant nepakanka
mam mokėjimui atsiprašyti, pripažinti klydus,
gali išryškėti neigiami egocentrizmo, priešiš
kumo ar uždarumo bruožai, galintys griauti vi
sos komandos darnią veiklą (JlmKKHH, Jlach
KOBa, 2000; Ommundsen, Roberts, Lemyre,
Treasure, 2003).
Sportuojančių moksleivių tyrimai (Duquin,
1984) parodė, kad tokie situaciniai įgūdžiai,
kaip antai: mokėti pakalbėti, mokėti baigti po
kalbį, paprašyti pagalbos gerina asmeninius
sportuojančių moksleivių santykius ir padeda
pasiekti geresnių rezultatų tiek sporto, tiek so
cialinėje aplinkoje.
Mokslo darbai (pavyzdžiu� Quatman, Swan
son, 2002) parodė, kad sunkiausiai yra ugdyti
įgūdį pasakyti, ką jauti, nes pasakymas, ką jau
ti, padeda geriau save pažinti, padeda susigy
venti su savo jausmais ir prisiimti atsakomybę
už juos. Todėl galima pagrįstai kelti tokią prie
laidą: jei sportuojančių moksleivių situaciniai
socialiniai įgūdžiai yra ugdomi, tai sporto ko
mandoje turėtų vyrauti palankesnis psicholo
ginis klimatas, o tai turėtų skatinti komandos
sutelktumą, sportuojančių moksleivių iniciaty112

vą. Būtų galima kelti ir papildomus klausimus:
kokie situaciniai socialiniai įgūdžiai turi būti
ugdomi, ar situacinių socialinių įgūdžių ugdy
mo programos yra efektyvios sportuojantiems
moksleiviams?
Ypač aktualus yra situacinių socialinių įgū
džių ugdymo programos veiksmingumo klau
simas, nes kai kurie autoriai (Hardy, Jones,
1994) skeptiškai vertina tokio pobūdžio pro
gramų veiksmingumą, todėl aktuali mūsų dar
bo mokslinė problema: ar situacinių socialinių
įgūdžių ugdymo programa daro veiksmingą įta
ką sportuojančių moksleivių situaciniams so
cialiniams įgūdžiams?
Šiai mokslinei problemai spręsti kaip teori
nis pagrindas pasirinkta socialinio išmokimo
teoriją, teigianti, kad tokie socialiniai veiksniai
- kitų asmenų (mūsų atveju - sporto pedago
go) elgesio stebėjimas yra svarbūs mokymuisi
ir veiklai. Stebint ir modeliuojant kitų elgesį
socialinėje grupėje, į kurią asmenį įtraukia
mėgstama veikla, galima išugdyti reikalingus
socialinius įgūdžius (Eattii:ypa, 2000).
'fyrimo objektas - sportuojančių mokslei
vių situacinių socialinių įgūdžių lygis ir svarba.
Darbo tikslas: atskleisti ugdymo programos
įtaką sportuojančių moksleivių situaciniams so
cialiniams įgūdžiams.
Pasak V. Aramavičiūtės (2002; 2004), E. Mar
tišauskienės (200 l ) teigimu, ugdymas, kaip ver
tybių internalizavimas, yra jų įsisąmoninimo,
įprasminimo, tapimo savomis procesas. Tai toks
procesas, kai vertybės paverčiamos savosiomis,
tampa asmens vidine savastimi. Vadinasi, pe
dagoginiu požiūriu būtina pabrėžti ne tik ta�
kaip moksleivis vertina savo socialinį elgesį, bet,
S. Šukio (200 l) teigimu, svarbu ir tai, ar jauna
asmenybė suvokia ir socialinių įgūdžių svarbą
gyvenime. T ik kai suvokiama socialinių įgūdžių
svarba, galima tikėtis aukštesnio šių įgūdžių ly-

gio. Todėl šiame darbe formuluoti uždaviniai,
kreipiantys į socialinių įgūdžių lygmens ir jų svar
bos pripažinimą.
'fyrimo uždaviniai:

l. Įvertinti ugdymo programos įtaką sportuo
jančių moksleivių situacinių socialinių įgū
džių lygiui.
2. Nustatyti ugdymo programos įtaką sportuo
jančių moksleivių situacinių socialinių įgū
džių svarbai pripažinti.
Hipotezė. Keliama prielaida, kad po ugdy
mo programos sportuojančių moksleivių situ
aciniai socialiniai įgūdžiai yra labiau išlavėję.
'fyrimo metodologija. Taikyti tokie tyrimo
metodai: apklausa (adaptuotas E. Gambrill
(1995) klausimynas (cituojama iš Šniras, 2004);
ugdomasis eksperimentas; matematinė statis
tika (X2 kriterijus).
Diagnostinis tyrimas. Adaptuotame klausi
myne pateikti šie socialiniai įgūdžiai: mokėti at
sisakyti, reaguoti į pastabas, mokėti prieštarau
t� atsiprašyti, pripažinti klydus, mokėti džiaug
tis būti pagirtam, pradėti pokalbį mokėti pa
kalbėti, baigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sa
kyti gerus žodžius, pasakyti, ką jauti. Įvertina
mas situacinių socialinių įgūdžių lygis ir svarba
(skiriami trys rodiklių laipsniai: žemas (mažas),
vidutinis, aukštas (didelis)). Adaptuoto klausi
myno patikimumas buvo patikrintas, atlikus
žvalgomąjį tyrimą. Pasinaudojus adaptuotu
klausimynu moksleiviai žvalgomojo tyrimo me
tu buvo apklausti du kartus. Antrąjį kartą moks
leiviai buvo apklausti praėjus dviem mėnesiams
po pirmos apklausos. Gautas patikimas šių dvie
jų tyrimų rodiklių ryšys (Pearson'o koreliacijos
koeficientas - 0,87). Aprašo vidinį suderinamu
mą parodė Cronbach'o alfa koeficientas 0,79
(Šniras, 2004).
Ugdomasis eksperimentas. Ugdomojo eks
perimento metu buvo sudarytos edukacinės są-

lygos formuotis sportuojančių moksleivių situ
aciniams socialiniams įgūdžiams. Taikyta dviejų
grupių tyrimo schema panaudojant pradinį ir
baigiamąjį matavimus. Anketinė apklausa bu
vo atliekama pradinio ir baigiamojo tyrimo me
tu. Pradinis tyrimas buvo atliktas prieš ekspe
rimentą, o baigiamasis tyrimas - po ugdomo
sios programos sporto pratybų metu. Ugdoma
sis eksperimentas truko septynis mėnesius.
Ugdomajam eksperimentui naudojantis at
sitiktinės serijinės atrankos principu buvo su
daryta eksperimentinė 26 žaidžiančių krepšinį
moksleivių ir kontrolinė 28 moksleivių grupė
(iš viso 54 tiriamieji). Abi tiriamųjų grupės bu
vo homogeniškos lyties ir amžiaus atžvilgiu. Bu
vo tiriami Kauno miesto V. Chomičiaus krep
šinio mokyklos vaikinai, gimę 1991 metais. Ne
priklausomo kintamojo (varžybų įgūdžių ug
dymo programa, l lentelė) poveikis buvo tai
komas tik eksperimentinei grupei, o kontroli
nei grupei poveikis netaikytas. Situaciniams so
cialiniams įgūdžiams ugdyti buvo taikomi vai
dybiniai žaidimai.
Ugdymo programos tikslas - padėti išmok
ti adaptyviai ir adekvačiai elgtis, kad elgesio
veiksmingumą pripažintų ne tik patys mokslei
via� bet ir kiti asmenys. Situacinių socialinių įgū
džių ugdymo programa buvo vykdoma per spor
to pratybas, skiriant dalį laiko (15-20 min.)
programos užduotims atlikti. Mūsų programo
je situaciniams socialiniams įgūdžiams ugdyti
buvo taikomi vaidybiniai žaidimai. Tai sociali
nių įgūdžių ugdymo metodas, padedantis mo
deliuoti realų elgesį ir sukuriantis saugesnę at
mosferą elgesio alternatyvoms išplėsti. Per vai
dybinį žaidimą individas yra „įstumiamas" į si
tuacijas, kurios atitinka jo realią ir reikšmingą
veiklą, ir jam iškeliamas būtinumas keisti nuo
statas, kad ateityje galėtų optimizuoti savo el
gesį galimomis panašiomis situacijomis.
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l lentelė. Situacinių socialini11 įgt"idžių ugdymo programa

Situaciniai s ocialiniai įgūdžiai

Jų ugdymo metodai (būdai)
V aidybinis žaidimas
"

Mokėti atsisakyti

4
"

"

Reaguoti į pastabas

"
"

Mokėti prieštarauti
Mokėti atsiprašyti

-

Džiaugtis būti pagirtam

-

Mokėti pradėti pokalbį

-

Mokėti pakalbėti apie ką nors
Mokėti baigti pokalbį

-

-

-

-

-

-

"

"

-

-

-

-

-

-

"

Prašyti pagalbos

-

"

Pripažinti klydus

"
"

Sakyti gerus žodžius

-

Sakyti, kąjauti

Pateikiama keletas situacinių socialinių įgū
džių ugdymo programos vaidybinių žaidimų
pavyzdžių. Mokėjimo atsisakyti įgūdžiui ugdy
ti buvo taikytas vaidybinis žaidimas „Atsisaky
mas". Ugdytojas papasakoja moksleiviams apie
pozą NE (sakykite NE kuo greičiau, sakykite
NE tvirtu balsu, sakykite NE garsiai ir aiškiai,
žiūrėkite pašnekovui tiesiai į akis ir neatsipra
šinėkite. Pratimas atliekamas poromis. Vienas
moksleivis siūlo kitam „cigaretę" (rašikŲ), o ki
tas atsisako. Kiti moksleiviai aptaria, ar atsisa
kymas įtikinamas.
Reagavimo į pastabas įgūdžiui ugdyti taiky
tas vaidybinis žaidimas „Pastaba". Moksleiviai
suskirstomi po penkis. Kiekvienos komandos
moksleiviai parašo po pastabą draugui. Pa
vyzdžiui, tas ir tas nedarbštus, nesistengia, ne
klauso ugdytojo. Parašę pastabas moksleiviai
lapelius sulanksto ir sudeda į dėžutę. Po to ima
kurį nors lapelį ir skaito. Kiekvienas spėja, ku
riam ta pastaba skirta.
Mokėjimo prieštarauti įgūdžiui ugdyti bu
vo taikytas žaidimas Užduok klausimus" .
Moksleiviai suskirstomi į dvi grupes. Jiems pa
teikiamas klausimas: Ar gali krepšininkai var„
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Įgūdžiams ugdyti s kirto
laiko išraiška
(val.)

-

Viena grupė turi išsakyti argu
mentus už, o kita - prieštarauti. Paskui patei
kiamas kitas klausimas: Ar tinka krepšininkams
tatuirnotės?, ir grupės susikeičia vietomis.
Vaidybinis žaidimas „Piešinys" buvo skirtas
pripažinimui klydus ugdyti. Vienas komandos
narys sėdi ausį priglaudęs prie popieriaus la
po, pakabinto ant sienos. Kitas moksleivis tuo
metu apvedžioja jo profilį popieriaus lape. Ki
tų komandų nariai turi atpažinti moksleivį iš
profilio. Jeigu apsirinka, tai turi pripažint� kad
suklydo.
Pratimas „Gaudynės", skirtas įgūdžiui mo
kėti džiaugtis būti pagirtam ugdyti. Mokslei
viai suskirstomi į grupes po penkis asmenis.
Žaidžiamos gaudynės. Po ugdytojo signalo ke
turi moksleiviai bėga iš vienos aikštelės galo į
kitą, o vienas juos gaudo. Jei kurį nors pagau
na, ugdytojas jį pagiria, ir moksleivis gali pasi
džiaugti neliečiamybės statusu per kitas gau
dynes.
'fyrimo rezultatai. Eksperimento pradžioje
atliktas tyrimas parodė, kad abiejų grupių
moksleiviai situacinius socialinius įgūdžius ver
tino panašiai (2 lentelė). Palyginus eksperimentoti dopingą?.

tinės ir kontrolinės grupės procentinį atsaky
mų pasiskirstymą, matyti, kad tiek eksperimen
tinei, tiek kontrolinei grupei būdingas viduti
nis situacinių įgūdžių lygis. Vis dėlto labiau
siai domino, kaip pakito tokių įgūdžių vertini
mas po socialinių įgūdžių ugdymo programos.
Pakartotinis tyrimas po ugdymo eksperimen
to parodė, kad eksperimento metu taikytos pe
dagoginio poveikio priemonės darė įtaką situ
acinių socialinių įgūdžių lygiui. Duomenys
(2 lentelė) rodo, kad kontrolinės grupės situa
cinių socialinių įgūdžių pokyčiai yra neženklūs,
o eksperimentinės grupės įgūdžių lygio įver
čiai statistiškai patikimai padidėjo, nes padau
gėjo atsakymų, kuriuose įgūdžių lygis yra ver
tinamas kaip aukštas. Analizuojant duomenis
(2 lentelė) detaliau, galima pastebėti, kad sta
tistiškai patikimų pokyčių eksperimentinėje
grupėje nėra tik įgūdžio mokėti džiaugtis pa
girtam atveju. Galima manyti, kad tai yra toks
įgūdis, kuris įprastas ir dažnai taikomas kas
dienio gyvenimo situacijomis, todėl šio įgūdžio
didelių pokyčių eksperimento metu nesitikė
ta. Analizuojant įgūdžio mokėti atsisakyti po
kyčius po ugdymo programos (po pakartoti
nio tyrimo) paaiškėjo, kad 53,8 prae. eksperi
mentinės grupės tiriamųjų šio įgūdžio lygį įver
tino kaip aukštą, nors pradinio tyrimo metu
(prieš eksperimentą) 50 prae. tiriamųjų šių įgū
džių lygį įvertino kaip vidutinį (p< 0,01). Eks
perimentinės grupės tiriamųjų įgūdžio reaguoti
į pastabas lygis gerokai padidėjo po ugdomojo
eksperimento, nes aukštą įgūdžių lygį nurodė
76,9 prae. tiriamųjų (p < 0,01). Palyginus eks
perimentinės grupės įgūdžio pradėti pokalbį
duomenų procentinį pasiskirstymą su pradiniai'>
duomenimis, matoma, kad aukšto lygio atvejų
skaičius padidėjo nuo 30,8 prae. iki 46,2 prae.
(p < 0,01), be to, po eksperimento nebuvo
moksleivių, kurie įgūdžių lygį būtų įvertinę kaip

žemą. Po eksperimento eksperimentinėje gru
pėje patikimai (p < 0,01) padaugėjo mokslei
vių, kurie įgūdžio mokėti pakalbėti lygį verti
no kaip aukštą (prieš eksperimentą- 7,7 prae.,
po eksperimento - 69,2 prae., p < 0,01 ), o
sumažėjo moksleivių, kurie šio įgūdžio lygį ver
tino vidutiniškai (prieš eksperimentą 57,7 prae., po eksperimento - 30,8 prae.,
p < 0,01). Analizuojant įgūdžio paprašyti pa
galbos duomenis, pastebėta, kad po eksperi
mento eksperimentinės grupės tiriamieji daž
niau nurodė šio įgūdžio lygį kaip aukštą (prieš
eksperimentą - 30,8 prae., po eksperimento 65,4 prae., p < 0,05). Įgūdžio sakyti gerus žo
džius rezultatų analizė atskleidė, kad dėl so
cialinių įgūdžių ugdymo programos poveikio
eksperimentinėje grupėje pasikeitė įgūdžio že
mo ir aukšto lygio vertinimų santykis: prieš eks
perimentą 26,9 prae. moksleivių žemai įverti
no įgūdžio lygį, o po eksperimento žemų įver
tinimų nebuvo; o aukštą įgūdžio lygį prieš eks
perimentą nurodė - 34,6 prae., o po eksperi
mento - 76,9 prae. (p< 0,01). Tyrimo rezulta
tai rodo, kad patikimai (p< 0,0 l) padidėjo eks
perimentinės grupės įgūdžio pasakyti, ką jau
ti, lygis. Manytina, kad šie rezultatai atsklei
džia socialinių įgūdžių ugdymo galimybes, ug
dant tokius situacinius socialinius įgūdžius,
kaip antai: mokėti atsisakyti, reaguoti į pasta
bas, mokėti prieštarauti, atsiprašyti, pripažinti
klydus, pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mo
kėti baigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sakyti
gerus žodžius, pasakyti, ką jauti.
Kadangi, kaip minėta, pedagoginiu požiū
riu reikšminga, kaip įsisąmoninamas, įprasmi
namas socialinių įgūdžių svarbos suvokimas,
buvo analizuojamas ir šis aspektas.
Situacinių socialinių įgūdžių svarbos poky
čius vertinome prieš ugdomąjį eksperimentą
ir po jo (3 lentelė). Analizuojant situacinių so115

2 lentelė. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės moksleivi11 pasiskirstymas pagal sit11acini11 socialinilt įgii
džių lygį prieš eksperimentą ir po jo (skaičiais ir procentais)

SOCIALINIAI
ĮGŪDŽIAI

Grupė
EG**
KG
EG**

Reaguoti į
pastabas

KG
EG*

Mokėti
prieštarauti

KG
EG**

Atsiprašyti
KG
EG*
Pripažinti klydus
KG

Mokėti džiaugtis
pagirtam

EG
KG
EG**

Pradėti pokalbį
KG
EG**
Mokėti pakalbėti
KG
EG**

Mokėti baigti
pokalbį

KG
EG*

Paprašyti
pagalbos

KG
EG**

Sakyti gerus
žodžius

KG
EG**

Pasakyti, kąjauti
KG
-

Lygis
Vidutinis

Zemas

Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą
Po eksperimento

n

%

n

Mokėti atsisakyti

Pa s t aba. EG

Tyrimo laikas

10

38,5

2
7
4

7,7
25,0

Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą

l
3
l

39,3
39,3

20
16
14

76 ,9 p=0,001
57,1 1,133
50,0 p= 0,56 7

53,8
23,1

11
20

42,4 6,813
76 ,9 IP=0,033

14

42,9
50,0

11
13

39,2 2,987
46 ,4 IP= 0,225

11
16
15
16
16

6 1,5 5,026

23
21

88,5 IP=0,025
75,0 3,205

16
16
19
19
15
8

57,l IP= 0,201
6 1,5 0,787
73,1 IP= 0,375
6 7,9 3,523
53,6 IP= 0,172
30,8 20,356

12
5
5

46 ,2 IP=0,000
17,9 0,789
17,9 IP= 0,6 74
7,7 23,930
6 9,2 IP=0,000
25,0 3,929
28,6 IP= 0,140

3,8

14

Po eksperimento

Po eksperimento

6
12

50,0
38,5
46 ,5
6 7,9
6 9,2
23,l

Po eksperimento

5
l

17,9
3,6

Prieš eksperimentą

9

34,6

6
10

23,0
38,5

6
5

21,4
17,9

7
7

25,0
25,0

lO
3
7

38,5
11,5
25,0

lO
lO

35,7
38,5

7
9
10
4
14

26 ,9
32,l
35,7
15,4
53,8
32,1
42,9
57,7

Prieš eksperimentą

Po eksperimento
Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą

2

Po eksperimento

7,2

Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą

3
14

10,7
53,8

Prieš eksperimentą

14

50,0

Po eksperimento

11
9

39,2
34,6

Po eksperimento
Prieš eksperimentą
Po eksperimento

Prieš eksperimentą

9
3
lO

Prieš eksperimentą
Po eksperimento
Prieš eksperimentą

32,l
10,7
38,4

Po eksperimento

Prieš eksperimentą

8
2
8

Po eksperimento

l

Prieš eksperimentą
Po eksperimento

28,6
7,1

Po eksperimento

5
5

30,8
3,8
17,9
17,9

Prieš eksperimentą

7

26 ,9

Prieš eksperimentą

Po eksperimento
Po eksperimento

7
4

Prieš eksperimentą

8

25,0
14,2
30,8

8

28,6

3

10,7

Prieš eksperimentą

Po eksperimento
Prieš eksperimentą
P o eksperimento

eksperimentinė grupė, KG

9
12
15
8

Po eksperimento

-

p

8
5
8

lO

3,6
10,7

Prieš eksperimentą

%

11,5 12,842
53,8 p=0,002
28,5 2,6 35
17,9 p= 0,26 8
30,8 11,143

13
13
13
18
6
11
11

14,2

n

%

x,2

Aukštas

12
17
10
9
12
14
lO
8
lO
12
10

30,8
42,9
6 0,7
38,5
34,6
42,9
50,0
38,4
30,8
35,7
42,8

3
14

2
18
7
8
6
17
8
12
8
17

23,l 15.314
6 5,4 IP= 0,000
28,5 4,554
42,9 IP= 0,103

13
11

46 ,4 0,348
39,3 IP= 0,840

6

38,5
23,l

9
20

9
12
11

32,l
42,9
42,3

12
12
7

5
11
14

19,2
39,3

21
9
11

50,0

42,4 10,926
6 1,5 0,004
53,6 0,123
57,l iP= 0,940

30,8 8,907
6 5,4 IP=0,012

34,6 12,172
76 ,9 0,002
42,9 1,247
42,9 IP= 0,536
26 ,9 17,250

50,0 IP=0,000
32,l 2,833
39,3 IP= 0,243

kontrolinė grupė,

*

-

p

<

0,05 lyginant eksperimentinės grupės moksleivių pasiskirstymą prieš eksperimentą ir po jo;

**

-

p

<

0,01 lyginant eksperimentinės grupės moksleivių pasiskirstymą prieš eksperimentą ir po jo
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cialinių įgūdžių įvertinimą prieš eksperimentą
pastebėta, kad eksperimentinėje ir kontrolinėje
grupėje žemiausiai buvo vertinama įgūdžio mo
kėti pakalbėti svarba: 42,3 prae. eksperimen
tinės grupės tiriamųjų ir 32,l prae. kontroli
nės grupės tiriamųjų nuomone, šio įgūdžio
svarba yra maža. Tyrimas, atliktas po eksperi
mento, parodė, kad eksperimento metu taiko
mas ugdomasis poveikis eksperimentinei gru
pei turėjo įtakos, nes labai pakito tik eksperi
mentinės grupės situacinių socialinių įgūdžių
svarbos vertinimai. Statistiškai patikimų poky
čių eksperimentinėje grupėje nebuvo tik verti
nant įgūdžių mokėti atsisakyti ir mokėti džiaug
tis pagirtam svarbą.
Reikia pažymėti, kad vertinant visų kitų si
tuacinių socialinių įgūdžių (reaguoti į pasta
bas, mokėti prieštarauti, atsiprašyti, pripažinti
klydus, pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mo
kėti baigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sakyti
gerus žodžius, pasakyti, ką jauti) svarbą eks
perimentinėje grupėje įvyko statistiškai pati
kimų pokyčių.
Vadinasi, galima teigti, kad socialinių įgū
džių ugdymo programa darė įtaką sportuojan
čių moksleivių situacinių socialinių įgūdžių
svarbai suvokti. Ugdomojo eksperimento duo
menys parodė, kad statistiškai patikimų įvyko
tiek moksleivių socialinių įgūdžių lygio, tiek jų
svarbos suvokimo pokyčių. Pedagoginiu požiū
riu tai galima vertinti kaip ugdomosios progra
mos poveikio kryptingumą: ugdomoji progra
ma skatino moksleivius ne tik pripažinti socia
linių įgūdžių lygmenį, bet ir jų svarbą.
'fyrimo rezultatų aptarimas. Atliktas tyrimas
leido įvertinti situacinių socialinių įgūdžių ug
dymo programos įtaką sportuojančių mokslei
vių situaciniams socialiniams įgūdžiams. Pasi
tvirtino hipotezė, kad po ugdymo programos
sportuojančių moksleivių situaciniai socialiniai

įgūdžiai yra labiau išlavėję. Tyrimo rezultatai pa
rodė, kad pakilo eksperimentinės grupės moks
leivių šių socialinių įgūdžių lygis: mokėti atsisa
kyt� reaguoti į pastabas, mokėti prieštarauti, at
siprašyti, pripažinti klydus, mokėti džiaugtis pa
girtam, pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mo
kėti baigti pokalbį paprašyti pagalbos, sakyti ge
rus žodžius, pasakyti, ką jauti. Visus šiuos po
kyčius galima paaiškinti ugdomuoju poveikiu,
kuris buvo taikytas eksperimento metu. Antra
sis tyrimas, atliktas po eksperimento, parodė,
kad eksperimento metu taikomas ugdomasis po
veikis eksperimentinei grupei turėjo įtakos, nes
labai pakito tik eksperimentinės grupės situaci
nių socialinių įgūdžių svarbos vertinimai. Ana
lizuojant duomenis detaliau, paaiškėjo, kad sta
tistiškai patikimų pokyčių eksperimentinėje gru
pėje nebuvo tik vertinant įgūdžių mokėti atsi
sakyti bei mokėti džiaugtis pagirtam svarbą (dėl
jų įprastumo ir dažno taikymo kasdienio gyve
nimo situacijomis). Vadinasi, galima teigti, kad
socialinių įgūdžių ugdymo programa turėjo di
delę įtaką sportuojančių moksleivių situacinių
socialinių įgūdžių svarbai suvokti. Palyginus at
likto tyrimo ir kitų tyrimų metu taikomų socia
linių įgūdžių ugdymo programų veiksmingumą
situaciniams socialiniams įgūdžiams ugdyti, ga
lima konstatuoti, kad ne visi autoriai gauna vie
nodus rezultatus. Kai kurie autoriai (pavyzdžiui,
Gibbons, Ebbeck, 1997) teigia, kad ugdymo mo
delis yra veiksmingesnis, jei jis grindžiamas kog
nityviu individo pažinimu (kai ugdymo objek
tas skatinamas spręsti problemines situacijas),
tačiau ir aprašomo tyrimo rezultatai įrodė situ
acinių socialinių įgūdžių ugdymo modelio veiks
mingumą, nors orientuotasi į socialinio išmoki
mo teorijų nuostatas. Manytina, kad socialinių
įgūdžių programos veiksmingumas priklauso ir
nuo to, kaip yra kontroliuojami šalutiniai kin
tamieji. Pavyzdžiui, J. Vyšniauskytei-Rimkienei
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3 l e n t e l ė. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės moksleivitĮ pasiskirstymas pagal situacinitĮ socialinitt igfi
džitt svarbą prieš eksperimentą ir po jo (skaičiais ir procentais)

SOCIALINIAI
ĮGŪDŽIAI

Grupė
EG

Mokėti atsisakyti
KG

Reaguoti į
pastabas

Mokėti
prieštarauti

EG*
KG
EG*
KG
EG*

Atsiprašyti
KG
EG*
Pripažinti klydus
KG

Mokėti džiaugtis
pagirtam

EG
KG
EG*

Pradėti pokalb į
KG
EG**
Mokėti pakalbėti
KG

Mokėti baigti
pokalbį

Paprašyti
pagalbos

Sakyti gerus
žodžius

EG*
KG
EG*
KG
EG*
KG
EG*

Pasakyti, kąjauti
KG

Maža

Tyrimo laikas
Prieš eksperimentą

n

%

4

15,4

Svarba
Vidutinė
n
%
11

X2(2)

Didelė
n

%

42,3

11

42,3

5,404

p

Po eksperimento

l

3,8

6

23,1

19

73,l

Prieš eksperimentą

5

17,9

14

50,0

9

32,1

p=0,067
3,707

Po eksperimento

4

14,3

8

28,6

16

57,l

5

19,2

12

46,2

9

34,6

p=157

Prieš eksperimentą

8

30,8

18

69,2

p= 0,012

Po eksperimento

8,800

Prieš eksperimentą

6

21,4

15

53,6

7

25,0

1,282

Po eksperimento

9

32,l

11

39,3

8

28,6

p= 0,527

Prieš eksperimentą

7

26,9

11

42,3

8

30,8

Po eksperimento

l

3,8

11

42,3

14

53,9

Prieš eksperimentą

7

25,0

6

21,4

15

53,6

IP= 0,047
0,109

Po eksperimento

6

21,4

6

21,4

16

57,2

4

15,4

14

53,8

8

30,8

IP=0,947

Prieš eksperimentą

11

42,3

15

57,7

6,136

6,490

Prieš eksperimentą

3

10,7

15

53,6

10

35,7

IP= 0,039
4,616

Po eksperimento

2

7,1

8

28,6

18

64,3

2

7,6

12

46.2

12

46,2

IP=0,099

Prieš eksperimentą

6

23,1

20

76,9

Po eksperimento

Po eksperimento
Prieš eksperimentą

l

3,6

10

35,7

17

60,7

Po eksperimento

4

14,3

7

25,0

17

60,7

Prieš eksperimentą

2

7,7

8

30,8

16

61,5

6

23,l

20

76,9

6,000
IP= 0,050
2,329

IP=0,312
2,730

Prieš eksperimentą

l

3,6

7

25,0

20

71,4

IP=0,255
3,448

Po eksperimento

5

17,9

8

28,6

15

53,6

6

23,1

13

50,0

7

26,9

IP=0,178

Prieš eksperimentą
Po eksperimento

2

7,7

8

30,8

16

61,5

Prieš eksperimentą

4

14,3

16

57,1

8

28,6

Po eksperimento

8

28,6

11

39,3

9

32,1

Po eksperimento

11

42,3

10

38,5

5

19,2

Po eksperimento

2

7,7

11

42,3

13

50,0

Prieš eksperimentą

6,712
IP=0,035
2,318

IP=0,314

9,834

Prieš eksperimentą

9

32,1

12

42,9

7

25,0

IP=O 007
2,506

Po eksperimento

4

14,3

15

53,6

9

32,1

6

23,1

11

42,3

9

34,6

IP=0,286

Prieš eksperimentą
Po eksperimento

3

11,6

5

19,2

18

69,2

Prieš eksperimentą

7

25,0

9

32,1

12

42,9

0,731

Po eksperimento

9

32,1

10

35,8

9

32,1

Prieš eksperimentą

2

7,7

13

50,0

11

42,3

p =0,694

5

19,2

21

80,8

11

39,3

17

60,7

4,325

9

32,1

15

53,6

P=0,115

Po eksperimento
Prieš eksperimentą
Po eksperimento

4

14,3

Prieš eksperimentą

3

11,5

9

34,6

14

53,8

Po eksperimento

2

7,7

2

7,7

22

84,6

6,250

p =0,044

8,681
p=0,013

6,432

p= 0,040

Prieš eksperimentą

l

3,6

11

39,3

16

57,1

2,274

Po eksperimento

4

14,3

8

28,6

16

57,1

p= 0,321

Prieš eksperimentą

8

30,8

10

38,4

8

30,8

7,128

Po eksperimento

l

3,8

11

42,3

14

53,9

Prieš eksperimentą

7

25,0

12

42,9

9

32,1

P= 0,028
2,747

Po eksperimento

4

14,3

9

32,1

15

53,6

p= 0,253

Pa s t aba. EG - eksperimentinė grupė, KG - kontrolinė grupė,
*
- p < 0,05 lyginant eksperimentinės grupės moksleivių pasiskirstymą prieš eksperimentą ir po jo
** - p < 0,01 lyginant eksperimentinės grupės moksleivių pasiskirstymą prieš eksperimentą ir po jo
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(2004) nepavyko įrodyti paauglių socialinių ge
bėjimų programos lavinimo veiksmingumo, nes
ji nekontroliavo tam tikrų veiksnių (prastas ug
dytinių lankomumas, nepanaudoti papildomi
socialinių gebėjimų veiksmingumą skatinantys
veiksniai, pasirinktas nepatikrintas tyrimo in
strumentas), kurie ir galėjo neigiamai paveikti
socialinių gebėjimų lavinimo veiksmingumą.
Mūsų tyrimo metu šalutiniai kintamieji buvo
kontroliuojami, o ugdomosios programos po
veikio veiksmingumas buvo įrodytas. Todėl rei
kėtų nesutikti su kai kurių užsienio autorių
(Manger, Eikeland, Asbjornsen, 2003) nuomo
ne, kad socialinių įgūdžių programos poveikis
gali būti labai mažas arba jo visai nebūti. Gali
ma pritarti tik kitų (Gresham, Eiliot, 1987; Mar
golin, 2001) pozicijai, kad socialinių įgūdžių ug
dymas ne visada leidžia įgytą patirtį perkelti į
realias gyvenimo situacijas.
Manytume, kad reikia naujų tyrimų, kuriuo
se būtų analizuojama, kaip dažnai sportuojan
tys moksleiviai taiko eksperimento metu įgy
tus situacinius įgūdžius.

Išvados

l. Ugdomuoju eksperimentu nustatytas situa
cinių socialinių įgūdžių ugdymo programos
poveikis sportuojančių moksleivių situaci
niams socialiniams įgūdžiams: eksperimen
to metu taikytos pedagoginio poveikio prie
monės turėjo teigiamą įtaką sportuojančių
moksleivių situaciniams įgūdžiams. Po ug
dymo programos pakilo įgūdžių lygis: mo
kėti atsisakyti, reaguoti į pastabas, mokėti
prieštarauti, atsiprašyti, pripažinti klydus,
pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mokėti
baigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sakyti ge
rus žodžius, pasakyti, ką jauti.
2. Atskleista, kad vertinant situacinių sociali
nių įgūdžių (reaguoti į pastabas, mokėti
prieštarauti, atsiprašyti, pripažinti klydus,
pradėti pokalbį, mokėti pakalbėti, mokėti
baigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sakyti ge
rus žodžius, pasakyti, ką jauti) svarbą eks
perimentinėje grupėje įvyko statistiškai pa
tikimų pokyčių dėl situacinių socialinių įgū
džių ugdymo programos poveikio.
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THE INFLUENCE OF A TRAINING PROGRAM ON SITUATIONAL SOCIAL SKILLS OF
SPORT-EXERCISING SCHOOLCHILDREN

Romualdas Malinauskas, Šarūnas Šniras
Sum m a r y

The problem of the study i s that data, which would

the experiment had impact on the level of situational

reveal the intluence of a training program on the si

social skills. It was established that variations of situ

tuational social skill� among sport-exerci�ing school

ational social skills in the control group were small,

children, is still lacking.The purpose of this study i� to

and the rates of the experimental group statistically

define the evolution of situational social skill� among

significantly increased due to a considerable increase

sport-exerci�ing schoolchildren under the intluence of

of responses in which the Leve! of these skills was

educational training program. It i� presumed that af

evaluated as high.The analysis of results showed that

ter the training program situational social skills among

significantly higher were evaluated the following si

sport-exercising schoolchildren are higher.

tuational social skills:

The study employed the E.Gambrill ( 1995) adap

ability to refuse, to react to

remarks, to contradict, to apologise, to recognise of

tedquestionnaire containing 12 situational skills. The

being wrong, to start a conversation, to be able to

following social skills were estimated: to be able to

talk, to end a conversation, to ask for help, to say

refuse, to react to remarks, to be able to contradict,

good words, to tell what one feels. It is believed that

to apologi�e. to recogni�e of being wrong, to be able

considerable change in the assessments of situational

to enjoy prai�e. to start a conversation, to be able to

social skills in the experimental group are significant

talk, to be able to end a conversation, to ask for

because in thi� case they were based not on the data

help, to say good words, to tell what one feels. The

of schoolchildren's self-assessment, but on an objec

skills training experiment based on the principle of

tive opinion of team members. It is stated that chan

randam serial selection was carried out with an expe

ges that took place in the situational social skills of

rimental group of 26 sport-exerci�ing schoolchildren

the experimental group might be directly related to

and a control group of 28 sport-exercising school

the impact of the program for social skills training.

children (in total, 54 teste d persons). Both teste d

After the experiment the level of all the situational

groups consi�ted of youth sport-exercising schoolchil

social skills of schoolchildren in the experimental

dren attending KaunasY. Chomicius basketball school

group considerably increased.

who were born in l 99 l .
A repeated research after the training experiment

Keywords: situational social skill�. training pro
gram, sport-exerci�ing schoolchildren.

disclosed that measures of intluence applied during
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