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PRATARMĖ arba KAIP NAUDOTIS METODIKA 
 
Darbo su neįgaliais metodika (toliau – Metodika) skirta darbui su įvairaus neįgalumo laipsnio ir 
skirtingos socialinės padėties asmenimis, siekiant stiugdyti jų asmeninę motyvaciją įsidarbinti bei 
nustatyti jų asmenines ir profesines kompetencijas. Metodika pritaikyta neformaliam neįgaliųjų 
mokymuisi. Metodiką sudaro keturios pagrindinės dalys, kuriose aptariamos neformalaus 
mokymosi darbo vietoje galimybės, atsižvelgiant į asmenų su negalia poreikius, numatant jų 
įgalinimo ir įtraukties būdus, palaikant jų dalyvavimo darbo ir mokymosi procese motyvaciją.  
 
Pastaraisiais metais, įgyvendinant įvairius projektus, Lietuvoje yra sukaupta nemažai informacinės 
medžiagos, skirtos asmenų su negalia socialinės ir profesinės adaptacijos bei dalyvavimo problemų 
sprendimui, profesinio konsultavimo, profesinio rengimo ir įsidarbinimo bei suaugusiųjų švietimo 
programų organizavimui ir plėtotei. Projektų vykdytojai, įvairių mokymosi seminarų organizatoriai 
yra sukaupę daug įvairiausių veiklos priemonių, kurios naudojamos konkrečioje praktikoje. Visa 
tai yra turtinga neformalaus mokymosi medžiaga, kuria gali naudotis tiek tikslinių grupių nariai, 
tiek asmenims su negalia daugiaplanę  pagalbą teikiantys skirtingų organizacijų darbuotojai. 
 
Tačiau šioje teorinės ir praktinės informacijos gausoje stokojama metodinių priemonių, kurios 
atliktų „tilto“ arba „vertėjo“ vaidmenį ir būtų orientuotos į perkeliamųjų gebėjimų plėtotę. Tai būtų 
metodinės priemonės, kurios skatintų reflektuoti savąją įvairiapusę patirtį ir ieškoti naujų 
galimybių, būdų, sąlygų, kurie leistų keisti  savąją situaciją darbe, asmeniniame ar socialiniame 
gyvenime. To siekiama šioje  darbo su neįgaliaisiai metodikoje, kurios svarbiausia paskirtis 
asmeninės ir socialinės kompetencijos plėtotė. 
 
Keturiose metodikos dalyse ryškinamos svarbiausios pagalbą asmenims su negalia teikiančių 
darbuotojų (psichologų, socialinių darbuotojų, konsultantų, padėjėjų ir t.t.) veiklos funkcijos ir 
komandinio darbo bei socialinių tinklų aktualumas. Remiantis asmens psichosocialinės raidos,  
įgalinimo, organizacijų ir darbo pobūdžio kaitos bei  karjeros projektavimo teorinėmis nuostatomis 
detalizuojami asmenims su negalia pagalbą teikiančių darbuotojų vaidmenys, išryškinant 
motyvacijos ir gebėjimų mokytis lavinimo aspektus.  
 
Specialus dėmesys skiriamas veiklinės intervencijos ir besimokančios organizacijos nuostatoms, 
leidžiančioms planuoti socialiai integralios, mokymąsi darbo vietoje skatinančios aplinkos kūrimą 
ir kurti ją, atsižvelgiant į esmines bendradarbiavimo vertybes ir bazinius komunikacinius 
gebėjimus. Pabrėžiamas palaikančios, pastiprinančios ir/ar profesionalios paramos teikimas, 
motyvuojant skirtingo amžiaus su skirtinga negalia žmones mokytis ir dalyvauti darbinėje veikloje 
bei pristatoma supervizija, kaip profesinių santykių konsultavimo ir reflektavimo gebėjimų 
ugdymo metodas, ir taip pat kaip galimybė kurti įgalinančio tarpininkavimo sąlygas. 
 
Bet kokia socialinė veikla yra atvira ir nebaigtinė, susijusi su netikėtumais, rizika ir 
eksperimentavimu. Kiekvienas profesionalas planuoja šia veiklą ir veikia naudodamas sąvąjį 
žinojimo bagažą ir savąjį „kompetencijos portfelį“, kuriuos pastoviai praturtina naujais dalykais. Ši 
metodika parengta orientuojantis į du leidinius, kaip bazines knygas1 2. Jos gali būti naudingos, 

                                                 
1 Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008) . Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. Šiauliai: ŠU. 
2 Benikis P. Ir kt. (2005). Neįgaliųjų mokymo ir karjeros planavimo praktinis vadovas. Šiauliai: LC leidybos centras. 
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norintiems plėtoti ir sisteminti teorinį išmanymą arba  turtinti praktinių priemonių paketą 
(metodikoje pateikiamos nuorodos į aktualią, šių leidinių informaciją). 
 
Metodika pritaikyta individualiam ir grupiniam darbui (iki 10 asmenų grupei) ir apima asmenų su 
negalia poreikių identifikavimą, jų konsultavimo ir motyvavimo etapus,  gebėjimų stiprinimą 
ieškant ir vertinant informaciją apie naujas galimybes. 
 
 

1.„ASMENIMS, VIRŠ 50 METŲ AMŽIAUS“ 
Patirties refleksija kaip intervencinė strategija 

 
Šioje dalyje aptariami darbo su priešpensijinio amžiaus asmenimis aspektai: asmens poreikių ir 
galimybių nustatymas, taikant biografinį metodą, SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių) 
analizę, konsultuojant persikvalifikavimo plano rengimo procese. Veiklos apibendrinimui, 
sėkmingos arba nesėkmingos persikvalifikavimo patirties refleksijai priešpensinio amžiaus asmenų 
grupėje ir  veiklos tęstinumo planavimui siūlomas inidividualios ir grupės veiklos moderavimo 
modelis. 

 
1.1. Pagalba priešpensinio amžiaus asmenims: andragogo veikla neformalaus mokymosi 

procese 
 
Žmogaus senėjimas yra labai individualus vyksmas, kuriame  sąveikauja fizinis, psichologinis ir 
socialinis žmogaus raidos procesai. Asmenų su negalia situacijos analizė, atsižvelgiant į šių trijų 
procesų sąveiką, į skirtingus negalės ir senėjimo padarinius, tampa komplikuotesnė. Kita vertus, 
gyvenimiškoji patirtis, tam tikri pasiteisinę krizių įveikimo modeliai yra tas potencialas, kuriuo 
galima ir būtina pasiremti. Stipriųjų pusių perspektyva, svarstant grįžimo į darbo rinką, 
persikvalifikavimo galimybes, būtina. 
 
Tai turėtų įvertinti darbuotojai, teikiantys pagalbą priešpensinio amžiaus asmenims. Ieškant naujų 
galimybių ir toikslingai organizuojant neformalų mokymąsi ypatingai svarbi yra andragogo -  
suaugusiųjų mokytojo veikla3. Planuodami perkvalifikavimo paslaugas asmenims virš 50 metų 
darbuotojai, prisiėmę andragogo vaidmenį, turėtų remtis dvejopais šaltiniais -  asmens, kuriam 
teikiama pagalba (vidiniai šaltiniai) ir išorės (taip pat ir savo, kaip andragogo) šaltiniais, 
reikalingais profesinei veiklai. Darniai jungiant vidinius (asmens) ir išorės šaltinius sukuriami 
pagrindai persikvalifikavimui. Šie pagrindai toliau gali būti plėtojami tęstinio, formaliojo ir 
neformaliojo ar savaiminio mokymosi keliu. Žemiau (1 pav.) pristatomas modelis atskleidžia 
pagrindinius darbuotojo, teikiančio pagalbą priešpensinio amžiaus asmenims, veiklos parametrus, 
kurie yra ir darbuotojo kompetetingumo strukūra. 
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS: „andragogų“ grupelėje aptarkite parametrus, sudarančius modelio 
struktūrą, palyginkite modelį su savo praktinės veiklos raiška: kokius skirtumus pastebite?  
Grupelės darbo rezultatus pristatykite visai grupei: ar atradote savosios veiklos tobulinimo 
galimybių, kokios jos? Kokių sąlygų reiktų, kad Jūsų radinius būtų galima panaudoti? 
 

                                                 
3 Mokytojų ugdymas. Mokslo darbai, Nr. 9, Šiaulių universitetas, 2008 
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1 pav. Adaptuotas veiklos modelis (pagal Andrikienę ir kt., 20084). 

 
Atlikdami šią praktinę užduotį pasiremkite žemiau pateikiamomis sampratomis: 

• Andragogo (suaugusiųjų mokytojo) kompetencija suvokiama kaip mokėjimas veikti 
konkrečiame profesinės veiklos kontekste, telkiant, perkeliant, kombinuojant inkorporuotus 
ir išorės šaltinius. 

• Mokėjimas veikti reiškia, kad kompetetingumas galimas keliose veiklos srityse. 
• Sąvoka „konkretus profesinės veiklos kontekstas“ nurodo, kad kompetetingumas negali 

egzistuoti be veiklos konteksto (žmogiškųjų, techninių, finansinių, laiko ir kt. šaltinių). 

                                                 
4 Ten pat 

Darbuotojo, teikiančio pagalbą priešpensinio 
amžiaus asmenims, veiklos raiška 

Šaltiniai Veiklos rūšys Kontekstas Atlikimo būdai 

Mokymosi sąlygos 
(kabinetai, įranga ir t.t.) 

Tikslai/uždaviniai 

Kontekstas 

Metodai 

Mokymosi pasiekimų 
vertinimas 

Andragogikos 
(I) ir 

Kompetencijų 
(II) 

Technologijos 
 

Poreikių analizė, 
vystymasis, 
realizavimas. 
Darbo vietų 
analizė, 
valdymas, 
vertinimas, 
pripažinimas 

Inkorporuoti 
šaltiniai 
 
Aplinkos 
šaltiniai 

(I) ir (II) 
Rezultatai 
ir  
(I), (II) 
pridėtinė 
vertė 

Rezultatyvaus 
mokymosi turinys 
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• Pripažintas mokėjimas veikti reiškia, kad vieno asmens kompetetingumas turi būti 
pripažintas kito asmens (formaliai arba neformaliai). 

• Kompetetingam andragogui tyrėjui nepakanka operacinių gebėjimų, reikalingi novatoriaus 
mokėjimai, kurie leidžia tinkamai pasirinkti, nuspręsti, rizikuoti, prisiimti atsakomybę. 

• Pagrindinės andragogo/tyrėjo veiklos sritys yra suaugusiųjų mokymo ir kompetencijos 
plėtotės technologijos.  

Diskutuodami grupelėje nepamirškite, kad suaugusiųjų mokymo technologijų kūrimas ir taikymas 
susijęs su mokymosi poreikių, tikslų, uždavinių numatymu ir analize, asmens tęstinio mokymosi 
planavimu ir plano realizavimu. Kompetencijų ir jų plėtotės technologijų kontekste dominuoja 
metodologiniai aspektai,  sietini su  darbo vietų, veiklos, kompetetingumo ir kitų veiksnių analize. 
Neformalių mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas reikalauja išmanyti kompetetingumo 
įrodymo, vertinimo būdus, gebėti konsultuoti, padėti vertinamajam. Tikėtina, kad ateityje 
neformalių mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas įsigalios   ir Lietuvoje. Tai naujovė, 
kurios įgyvendinime turėtų aktyviai dalyvauti profesionalai, siekiantys padėti asmenims su negalia 
įgyti kvalifikaciją, įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje. Šiuo atveju, kalbama apie darbuotoją, kaip 
andragogą – tyrėją ir vertintoją. 

 
1.2. Psichosocialinė žmogaus raida ir jos kontekstas kaip biografinio metodo pagrindas 

 
Bourdieu teigia, kad į veiklą bendruomenėje galima žiūrėti kaip į struktūruotą pozicijų  erdvę, 
kurioje pozicijos ir jų tarpusavio ryšiai yra nulemti skirtingos rūšies kapitalo. Žmogaus statusas 
bendruomenėje priklauso nuo skirtingų tipų kapitalo ir jų santykio. Kalbama apie ekonominį, 
kultūrinį, socialinį, simbolinį kapitalą. Pagyvenę Lietuvos žmonės tranformacijos procese prarado 
praktiškai visų rūšių kapitalą, arba, jų disponuojamas kapitalas nebeatitinka dabartinės socialinės 
stuktūros vertės kriterijų. Materialiniai sunkumai - tai dažniausiai minima, priešpensijinio amžiaus 
žmonių veiksmus ir galimybes ribojanti priežąstis. Tačiau yra ir kitos, giluminės struktūros, bei 
kapitalo tipai, stipriai veikiantys žmogaus elgseną. Skirtingai  nuo ekonominio kapitalo, kurį 
palyginti nesudėtinga išmatuoti, kitus kapitalo tipus sunkiau atpažinti ir įvertinti.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nors visuomenėje, kurioje vyrauja nepalankios senatvei nuostatos, simbolinio, kultūros ar 
emocinio kapitalo pripažinimas leistų mažinti diskriminaciją dėl amžiaus. Kai to nėra, senstant 
“natūraliai” krinta žmonių prestižas ir garbė, savo reikšmingumo suvokimas.  Bendruomenėje, 
kurioje džiaugiamasi narių patirtimi, nereikalaujama vienodos nuomonės, o skirtingos grupės ir 
įvairi veikla yra kūrybingumo, jėgų ir džiaugsmo šaltinis, tokioje bendruomenėje inidividualių ir 
socialinių bei kultūrinių kliūčių, istorinių lūžių padarinių įveikimas įgauna visai kitokią - 
sudėtingos, bet įdomios gyvenimo kelionės prasmę. 
 

Kaip paveikia vyresniosios kartos gyvenimą besikeičiančios ir greitai tobulėjančios 
technologijos, modernizuojamos įmonės, reikalaujančios naujo išsilavinimo, naujos 
kompetencijos ir naujo požiūrio  į darbą?  
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Priešpensijinio amžiaus žmogaus poreikius, motyvaciją ir persikvalifikavimo galimybes galima 
nustatyti panaudojant biografinį metodą. Reflektuojant, prisimenant savo gyvenimo istoriją tarsi 
dar kartą nukeliaujamas gyvenimo kelias. Tokiu būdu galima atpažinti individualius 
psichosocialinės raidos ypatumus, rizikas, patirtas krizes ir jų įveikimo bei prevencijos patirtį. 
Metodą galima taikyti tiek pagalbos poreikių nustatymo, tiek tolesnio konsultavimo metu.  
 
Neturėtume klausti pagyvenusio žmogaus tik apie praradimus. Pagrindinis klausimas, laikantis 
stipriųjų pusių perpektyvos, turėtų būti, kas jums padėjo (kokios asmeninės savybės, kiti žmonės, 
knygos, tikėjimas ir pan.) įveikti sunkumus ir netektis? Kaip jūs tai padarėte? Kokie šaltiniai, kokie 
elgesio modeliai ir technikos leido atkeliauti iki šios dienos? Kokią patirtį ir kokiose gyvenimo bei 
veiklos srityse esate sukaupę ir galėtumėte pasidalinti su kitais?  
 
Fizinė, pažintinė, socialinės raida reflektuojama klausiant, kas dominuoja mano gyvenime: 
prigimtis, patirtis ar jų dermė, staigūs pakilimai ir kritimai ar pastovumas ar pokyčiai, kaip aš 
reaguoju į viena ir kita? Aptariami išgyvenimai skirtingais amžiaus tarpsniais: kūdikystė, vaikystė, 
paauglystė, suaugęs ir pagyvenęs žmogus. Refleksija ir konsultavimas yra vieni svarbiausių 
metodų, ieškant galimybių, kaip įveikti darbo praradimo krizę, kaip persikvalifikuoti arba kaip 
surasti kitas, gal būt neformalaus mokymosi ar savanoriškos veiklos bendruomenėje galimybes. 
Čia tiktų pasiremti Eriksono psichosocialinės raidos stadijomis ir pabandyti atpažinti: „ką iš 
kiekvieno etapo atsinešame“ į šią dieną – galimybę, teigiamą patirtį, ar kompleksą ir perkėlimą? 
 
Erikson5 išskyrė aštuonias žmogaus psichosocialinės raidos stadijas, pabrėždamas, kad 
kiekvienai iš jų būdingas tam tikra krizė, kuri turi būti įveikta. Visos krizės viena su kita susijusios, 
ir kiekviena iš jų, jei sėkmingai įveikiama, stiprina bręstančią asmenybę, padidina jos galią (3 
priedas). Karjeros požiūriu ypatingai svarbus paauglystės etapas, nes būtent paauglystėje žmogus 
ima kurti savosios karjeros planus. Šie planai yra prielaida asmeninei ir socialinei kompetencijoms 
ugdytis. Socialinės kompetencijos prasme esminis yra ankstyvosios brandos amžius, kai mokomasi 
dalintis savo tapatumu su kitu, užmegzti artimus santykius.  
 
 
 
 
 
 
 
Brandos amžiuje pasireiškia atsinaujinimo ir sąstingio konfliktas. Branda reiškia gebėjimą 
puoselėti tai, kas yra mūsų aplinkoje - mintis, daiktus ir žmones. Jei stinga atsinaujinimo reakcijų, 
patiriama apatija, skurdėja tarpasmeniniai santykiai, asmuo rūpinasi tik savimi. Karjeros aspektu 
brandos krizė gali būti traktuojama dvejopai: veikla sukuria prielaidas įprasminti savo gyvenimą, o 
efektyviai įveikta krizė įgalina žmogų sėkmingesnei karjerai. Jei organizacija sudaro palankias 
sąlygas vyresnių žmonių iniciatyvumui, pvz., skatina juos atlikti patarėjų vaidmenį dirbant su 
naujokais, žmogus išsaugo motyvaciją išlikti darbo rinkoje. Tai padeda įveikti priešpriešą tarp 
pilnatvės ir nevilties, kai priešpensinio amžiaus asmuo praranda darbą. Asmenybė įgyjusi pilnatvės 
jausmą, net ir toje situacijoje geba išlikti oria. 

                                                 
5 Myers D., G. (2000). Psichologija. 

Socialiniai kontaktai, kuriuos žmogus patiria bet kurioje karjeros veikloje,  
saugo asmenį nuo psichologinės izoliacijos.  
Kita vertus, jei žmogus nepajėgia efektyviai įveikti krizę, jam gali iškilti problemų  
plėtojant karjerą ar/ir keičiant profesinę veiklą. 
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Jei žmogus pilnai realizavo save pasirinktose veiklos srityse, išlieka motyvacija aktyviai ieškoti 
naujų darbo galimybių arba užsiimti kitokia džiaugsmo teikiančia veikla. Tai padeda išvengti  
nevilties jausmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poreikių hierarchijos viršūnė – poreikis save realizuoti – yra žmogaus veiklinio gyvenimo 
orientyras bei sėkmės sąlyga. Savęs realizavimas yra neabejotinas stimulas žmogui daryti karjerą. 
Šio poreikio tenkinimo aptarimui verta skirti dėmesio, siekiant padėti priešpensinio amžiaus 
asmenims, praradusiems darbą. Nuolatinė saviugda, tobulinant savo prigimtines galias bei 
atliepiant aplinkos poreikius, yra savirealizacijos kelias. Motyvacija saviugdai susijusi su 
vertybėmis,  kaip žmogaus aktyvumo šaltiniu.  
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS: individualus ir grupės konsultavimas 
 
I. Inicijavimas. Priešpensinio amžiaus asmenų grupėje aptarkite brandos ypatumus paauglystėje 
(pasiremkite L.Kolbergo6 moralinio mąstymo raidos stadijomis: ikikonvencinė, konvencinė, 
pokonvencinė stadija). Kaip atsakytumėte į šiuos klausimus: Ar paauglystėje formuojasi skirtingas 
vyrų ir moterų moralinis elgesys? Ar mūsų veiksmai išreiškia mūsų moralines nuostatas?  
 

                                                 
6 Ten pat 

 

Daugeliui žmonių karjera yra būtina savęs realizavimui – aukščiausiam poreikiui – 
patenkinti. Savirealizacija įmanoma, kai pasiekiama absoliuti asmeninio gyvenimo ir  
karjeros dermė. Tai – laikina būsena, jai išlaikyti būtinos nuolatinės pastangos, ją praradęs 
priešpensinio amžiaus asmuo patiria didelį stresą ir išgyvena krizę. 

 

“Save realizuojantys asmenys – visi, be išimties – yra įsitraukę į darbą ne dėl savo 
reikalų. Jie yra pasišventę, dirba tai, kas jiems patiems yra labai brangu – tam 
tikrame pašaukime, senąja – kunigiškąja – to žodžio prasme. Jie dirba tai, į ką yra 
pašaukti, tai, ką daro, mėgsta taip, kad jiems dingsta skirtumas tarp darbo ir 
džiaugsmo. Vienas pašvenčia savo gyvenimą teisei, kitas – teisingumui, trečias – 
grožiui ar tiesai. Visi, vienu ar kitu būdu, pašvenčia savo gyvenimą ieškoti to, ką 
pavadinau būties arba galutinėmis vertybėmis, kurios yra esminės ir negali būti 
suvestos į dar galutinesnes” (Maslow, 1971, p. 43 – 44, cituojama pagal Trimaką, 
1996, P.95). 

 

Iniciatyva yra vienas iš esminių žmogaus bruožų, įgalinančių veikti bei išlikti pajėgiu 
konkuruoti darbo rinkoje.  
Pareiga, kylanti iš žmogaus atsakomybės už save bei artimuosius, pareiga tėvynei, visuomenei 
yra aktyvinantis veiksnys. Ji neleidžia žmogui užimti pasyvią poziciją. 
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II. Gyvenimo kelionės apžvalga. Šį praktinį gyvenimo patirties reflektavimo darbą galima atlikti 
dvejopai: individualiai arba grupėje. Tačiau, jei klientai dar yra krizės etape, pradėti reiktų 
individualia konsultacija. 
Pirmuoju atveju, konsultanto – psichologo, socialinio darbuotojo ar supervizoriaus vaidmuo yra 
esminis, nes laikantis psichoanalitinės perspektyvos, grįžtama į savo vaikystės šeimą, bandoma 
atpažinti, kokie stereotipai, kokie perkėlimai lydi mus kritinėse gyvenimo situacijose? Kaip jie 
sąlygoja mūsų elgesio modelius, emocines ir racionalias reakcijas? Konsultavimas būtinas ir dėl to, 
kad pokalbio pabaigoje gali išryškėti profesionalios pagalbos, pvz., psichoterapijos, būtinybė.  
Antruoju atveju, kai klientai jau priėmė netektį ir yra pasirengę ieškoti išeities, galima organizuoti 
darbą grupėje. Tokiu būdu kuriama socialinio palaikymo situacija, kuri gali įtakoti savipagalbos 
grupės susiformavimą ateityje. Grupės procesas vyksta dviem etapais. Pirmasis etapas – pokalbis 
grupėje, atpažįstant,  aptariant inidividualius psichosocialinės raidos etapus ir jų „uždavinius“. Tai 
tarsi revizija: atrandami teigiami patyrimai, vidiniai šaltiniai ir vidiniai trukdžiai. Svarbu 
suformuoti tokią grupelę, kurioje priešpensinio amžiaus žmonės gerai jaustųsi, būtų saugūs. Baigti 
šį etapą grupelėse tikslinga bendra refleksija grupėje: „kaip aš jaučiuosi“? Tikėtina, kad gali 
susikaupti nemažai neigiamų emocijų.  
Todėl antrajame grupės proceso etape siūlomas grupinis žaidimas „Apkalbos“, kaip pozityvios 
patirties išgyvenimo scenarijus. Suburiamos grupelės po keturis asmenis. Du grupelės nariai 
„teigiamai apkalbinėja“ trečiąjį, surasdami teigiamas savybes, bruožus, elgesio ar gyvenimo 
momentus. „Apkalbinėjamasis“ sėdi truputį toliau ir klauso. Ketvirtasis grupelės narys yra 
stebėtojas. Po 5-10 min. apkalbos stabdomos. Grupelės nariai aptaria savo jausmus (kaip jautėsi 
apkalbinėtojai, kaip jautėsi klausantysis, girdėdamas pagyrimus?), stebėtojas pateikia savo 
pastebėjimus. Žaidimas vyksta tol, kol visi grupelės nariai pabūna minėtose trijose pozicijose. 
Baigti šį etapą siūloma bendra refleksija grupėje, atsakant jau į kitokį klausimą: ką aš supratau? 
Tikėtina, kad emocinė būsena gali pagerėti, žmogus gali pamatyti stipriąsias savo puses ar netgi 
naujas galimybes, apie kurias nebuvo pagalvojęs. 
 
Į ką reiktų atkreipti dėmesį, taikant biografinį metodą ir aptariant jo taikymo rezultatus? 
A) Vis daugiau psichologų teigia, kad “kūdikiai labai išradingai suvokia pasaulį, jų labai didelis 
socialinis ir emocinis jautrumas bei įspūdingi intelektiniai gebėjimai. Todėl tokia svarbi aplinka, 
kurioje jie augo, nes patirtis keičia prigimtį. Socialinės raidos prasme svarbu tai, kad kūdikis -  
socialinė būtybė nuo pat gimimo. Jam būdingos ankstyvosios socialinės reakcijos: meilė, baimė, 
agresija (pirmasis ir stipriausias yra meilės ryšys). Kūdikystėje glūdi prieraišumo kilmė: kūno 
sąlytis, artimumas, temperamentas ir tėvystė (gyvenimo kelias - prisirišimų ir išsiskyrimų kaita). 
Saugus prieraišumas skatina socialinius gebėjimus, pamatinį pasitikėjimą (ypatingai motinos ir 
tėvo globa). 
 
B) Pažintinė raida labai intensyvi vaikystėje, kai formuojantis smegenų asociacinėms sritims vaiko 
psichiniai gebėjimai gerokai šokteli. Skyrybos padidina vaikų socialinių, psichologinių, elgesio bei 
mokymosi problemų riziką. Skyrybos ir antros vedybos – dvigubas stresas vaikams. Kita vertus, 
sutuoktinių konfliktai – taip pat kelia stresą. Prieraišumo trūkumas, apleistumas palieka  “randus” - 
pyktį, žiaurumą. Jei vaiko ir tėvų ryšys nutrūksta prieraišumas suardomas. Tada vaiko prisitaikymą 
lemia santykių su naujais globėjais kokybė. Rizikos veiksniais laikoma: prasta priežiūra ir skurdi 
aplinka, neigiamai sąlygoja savivaizdį ir pasitikėjimą, socialumą, savarankiškumą, optimizmą, 
atkaklumą. Savivaizdis labai susijęs su auklėjimo praktika (valdingi, autoritetingi, nereiklūs, 
atstumiantys -abejingi tėvai?)  ir vaikų auklėjimo kultūra.   
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C) Paauglystė ir branda – dar viena reikšminga tema prisiminimams, kuriuos lydi daugybė 
stereotipų  apie „nepakenčiamus ir nepakančius“ paauglius. Paauglystė apibūdinama įvairiai: 
tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiųjų amžiaus;  įtampa tarp biologinės brandos ir socialinės 
priklausomybės; audrų ir sunkumų laikotarpis; pasak Šv. Augustino, tai ugningos aistros metas, 
gyvybingas laikas dar be suaugusiųjų rūpesčių; gražiausios draugystės, aukščiausio idealizmo, 
nuostabių gyvenimo galimybių suvokimo laikotarpis. Svarbiausia, kad tai yra socialinių vaidmenų 
pasirinkimo ir mokymosi juos atlikti amžiaus tarpsnis. Kokius vaidmenis atsinešame iš 
paauglystės? Kaip vyksta pažintinė raida: mastymo galios ir moralumo raida?  
 
D) Ir pagaliau suaugusiųjų raidos etapas. Kokie pokyčiai vyksta šiame etape? Ar tinka jums 85m. 
Michelangelo moto: “Aš vis dar mokausi”? Kurioje suaugusiųjų raidos stadijoje jaučiatės esą: 
ankstyvojoje, vidurinėje, vėlyvojoje (pavadinimai ir perėjimai labai sąlyginiai)? Ar pakito fiziniai 
pokyčiai: jutimo gebėjimai, sveikata? Kokius pažinimo pokyčius stebite: atminties silpnėjimą ar  
intelekto silpnėjimą? Ar priimtinas jums teiginys: “išskyrus labai jaunų žmonių nepatyrimą, darbo 
kokybė nuo amžiaus nepriklauso” . 
 
Socialiniai pokyčiai, kurie lydi suaugusiuosius: gyvenimo įvykiai, susiję su santykiais šeimoje ir 
darbe, santuoka ir vaikai, naujas darbas, nauji santykiai, nauji lūkesčiai ir reikalavimai, mylimo 
žmogaus mirtis - nesugrąžinama netektis, poreikis naujai įsitvirtinti gyvenime, socialinis laikrodis, 
gyvenimo įvykiai ir atsitiktinumai.  
Suaugusiųjų įsipareigojimai: artimumas (ryšių užmezgimas) ir kūryba (produktyvumas ir parama 
ateinančiai kartai). Jie siejasi su keturiomis esminėmis gyvenimo temomis7, kurios leidžia 
apibendrinti sąvąją gyvenimo patirtį ir atrasti tuos šaltinius, kurie suteikia mums jėgų:  MEILĖ, 
DARBAS,  PASITENKINIMAS GYVENIMU,  MIRTIS IR MIRIMAS.  
 
  
 
 
 
 
 

1.3. Veikla ir gyvenimo būdas: stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių aspektai 
 

Šiame skyrelyje aptariami veiklos veiksniai, kurie atskleidžia galimybes priešpensijinio amžiaus 
žmogaus profesinės karjeros ir socialinio statuso išsaugojimo kelyje8. Apžvelgiami su amžiumi 
susiję veiksniai, turintys įtakos veiklai specifinėje aplinkoje. Aptariamos jėgos, veikiančios veiklą 
bei aplinką, kurioje ta veikla vyksta.  

Daugelio žmonių pasitenkinimas savo gyvenimu priklauso nuo pasitenkinimo atliekama veikla. 
Socialinė veikla (tai plačiau nei darbas) suprantama kaip veikla, padedanti mokytis užmegzti, 
plėtoti ir tobulinti žmogiškuosius ryšius. Yra keletas svarbių veiklos matmenų: intensyvumas; 
dažnumas, kuriuo pasikartoja atliekama veikla asmens gyvenime; įvairi aplinka, kurioje atliekama 

                                                 
7 Ten pat 
8 Večkienė N. (2002). Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Kaunas: VDU  

Ar priimtini jums tekste pateikti paauglystės, suaugusiojo apibūdinimai? Kaip jie susiję su 
kūdikystės ir vaikystės stadijomis? 
Kurie iš aukščiau pateiktų raidos stadijų apibūdinimų jums nepriimtini?  
Kodėl? 
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veikla; įgūdžiai ir žinios, reikalingi veiklai atlikti; veiklos produktyvumas; veiklos svarba 
kiekvienam žmogui.  

 

 
 
 
 
 

Daugelis vyresnio amžiaus žmonių stengiasi susidoroti su kai  kurių veiklų sričių praradimu, labiau 
įsitraukdami į išlikusias veiklos sritis, svarbiausias iš prarastų pakeisdami kitomis. Tačiau kai kurie 
turi ribotas galimybes pasirinkti alternatyvias veiklos sritis vietoj prarastųjų arba jiems labai sunku 
pasirinkti kitą veiklą vietoj labai vertintos prarastos veiklos. Vyresnio amžiaus žmonių veikla 
pakinta – privalomąją veiklą keičia savo nuožiūra pasirenkama veikla. Kaip rodo praktika, 
vyresnio amžiaus žmonės daug laiko skiria savanoriškai veiklai. Jie įsitraukia į savanorišką veiklą. 
Socialinė veikla išlieka svarbi visą gyvenimą, tačiau silpnėjant ryšiams su bendraamžiais, 
prastėjant sveikatai, mažėja veiklos pasirinkimo galimybių. Dirbantieji su vyresnio amžiaus 
žmonėmis turėtų nepamiršti, kad pačių pasirenkama ir atliekama veikla teikia daug daugiau 
malonumo, negu  darbuotojų siūlomos naujos veiklos sritys.  

 

 

 
 
 
 
Kiekvienas žmogus per visą savo gyvenimą atlieka daug įvairių vaidmenų. Veiklos potvyniai ir 
atoslūgiai paįvairina kasdienybę ir diktuoja dienotvarkę žmogaus gyvenime. Žmogui senstant, 
veikla keičiasi. Vaidmenų kaita gyvenime, užauginti ir tėvų namus palikę vaikai, išėjimas į pensiją 
– visa tai keičia žmogaus gyvenimo ritmą ir dienotvarkę. Tarsi atsiranda daugiau laisvo laiko ir, 
atrodytų, šiuo laikotarpiu galima užsiimti mėgstama, malonumo teikiančia veikla. 

Keičiantis vaidmenims, žmogus galėtų rinktis mėgstamą veiklą, gyventi savo malonumui, tačiau 
tuo pačiu metu silpnėjantis fizinis pajėgumas  arba mažėjantys finansiniai ištekliai, amžiaus 
diskriminacija trukdo senstančiam žmogui laisvai pasirinkti. Pusiausvyra tarp laisvės ir suvaržymo, 
kuriuos gali patirti senstantis žmogus, priklauso nuo asmens pozicijos visuomenėje. Gerai 
gyvenantys, pasiturintys ir galios turintys žmonės net nepajunta, kad jų veiklos laukas susiaurėjo. 
Žemesnėje socialinėje „kopėčių pakopoje“ esantys žmonės dažniau patiria neadekvačių pajamų, 
sveikatos problemų sukeltus nepatogumus, susijusius su veiklos lauko susiaurėjimu, o tai ir yra 
amžiaus sukelta diskriminacija. Daugelio žmonių patirtis yra tarpinė tarp šių dviejų kraštutinumų.   
 

Veiklos pokyčiai senėjant svarstomi klausiant: Kas yra veikla? Kaip žmogus leidžia laiką? Tai 
vieni pirmųjų klausimų, kuriuos sau užduodame, svarstydami žmogaus veiklos pokyčių problemą 
Šie klausimai parodo, kad, kiek žmogus gyvena, tiek kažką veikia. Darbo ir laisvalaikio sąvokos 
paaiškina įvairius žmogaus veiklos aspektus. Siaurąja prasme darbas yra veikla, už kurią gaunami 
pinigai. Platesne prasme darbas – tai fizinių ir protinių galių panaudojimas, siekiant tam tikro 

Žinios ir įgūdžiai, svarbūs atliekant įvairią veiklą,  ugdomi ankstyvajame ar viduriniame 
suaugusiojo žmogaus gyvenimo tarpsnyje ir palaikomi vėliau.Vyresnio amžiaus žmonių 
atliekama pagrindinė veikla rodo gyvenimo stabilumą net vykstant svarbiems aplinkos 
pokyčiams, užauginus vaikus, išėjus į pensiją. 

Pasirinkimo laisvė padeda prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių ir naujovių. Vyresnio amžiaus 
žmonės, norintys plėtoti naują veiklą, gali susilaukti paramos ir palaikymo iš savanoriškų 
organizacijų, tęstinio mokymosi institutų, vyresnio amžiaus (pagyvenusių) žmonių centrų.  
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tikslo. Taip atsiranda sąvokos – apmokamas ir neapmokamas darbas. Neapmokamas darbas apima 
tokias produktyvios veiklos sritis, kaip namų ūkio darbai, namų priežiūra, rūpinimasis vaikais, 
vyresniais šeimos nariais, savanoriškas darbas bendruomeninėse organizacijose ir pan. Sąvokos 
„apmokamas“ ir „neapmokamas“ darbas, „laisvalaikis“, „žaidimas“, „pramoga“ yra tarpusavyje 
susijusios. Laisvalaikio elementų yra ir darbo, ir laisvalaikio veikloje, o darbo elementų – 
daugelyje laisvalaikio veiklos sričių, teikiančių malonumo.  

Veiklos tęstinumo esmę puikiai parodo veiklos, kurią žmonės atlieka visą savo gyvenimą, 
modeliai. Tęstinumo teorijoje teigiama, kad rinkdamiesi ir apsispręsdami žmonės vadovaujasi 
praeities prisiminimais, praeityje efektyviais sprendimo būdais , ieško aplinkos ir žmonių, kurie ir 
anksčiau padėdavo saugiai išspręsti problemas. Atliekama tokia veikla, kuri buvo įprasta, kuri 
teikdavo jiems malonumo, blogiausiu atveju, nebuvo nemaloni. Skiriamos dvi grupės. Vieni daug 
dėmesio skiria savo buvusiai ir esamai veiklai, o kitiems labiau rūpi bet kokio darbo kokybė. 
Vidutinio amžiaus žmonės dažniausiai jau žino tas veiklos sritis ir vaidmenis, kuriais nori grįsti 
savo tapatybę. Kai veiklos sritys tampa tapatybės dalimi, motyvacija tęsti veiklą išlieka ir netgi 
sustiprėja, tačiau tai gali tapti trukdžiu mokymuisi, naujų kompetencijų plėtotei.  

 

 

 
 
 
 
Veiklos sritys gali būti suprantamos, kaip aplinka, kurioje žmonės užsiima įvairia veikla. Vidutinio 
amžiaus žmonės dažniausiai aiškiai žino, kurios veiklos sritys yra mėgstamiausios. Susiformavusi 
nuomonė dažniausiai jau nebekinta visą likusį gyvenimą. Be to, veikla skirstoma hierarchiškai. 
Pavyzdžiui, žmogus domisi menu, specializuojasi liedamas akvareles. Atsiradus daugiau laisvo 
laiko, savo domėjimosi sričiai jis skiria daugiau dėmesio, papildomai pradeda domėtis, pavyzdžiui 
medžio drožinėjimu, ir derina naują užsiėmimą su mėgstamu piešimu. Tai tęstinumo teorijos 
pavyzdys, kai domimasi ir ankstesne veikla, o kartu gilinamasi į naują, derinant ankstesnius 
įgūdžius ir drauge įgyjant naujų. Planuojant persikvalifikavimo procesą būtina į tai atsižvelgti. 

Veiklos reikšmė žmogui  ir mokėjimas užsiimti veikla skiriasi - įvairūs žmonės įvairiai vertina tą 
pačią veiklą. Veikla gali būti asmens tapatybės, tobulėjimo, patirties, prestižo, statuso, naujos 
patirties, ramybės, džiaugsmo, saviraiškos šaltinis. Veikla gali reikšti pinigų šaltinį, buvimą tarp 
žmonių, tarnavimą kitiems, laiko praleidimą, išsigelbėjimo radimą, kompetencijos plėtrą, 
lavinimąsi. Svarbu suprasti, kad skirtinga veiklos sritis kiekvienam turi skirtingą reikšmę. 

 

 

 
 
 
 
Yra daugybė veiklos rūšių, kurios gali teikti džiaugsmo, tačiau visaverčiui jų atlikimui reikalingi 
įgūdžiai ir žinios. Pagyvenę ir seni žmonės sunkiai įsitraukia į naujas veiklos sritis, nors jie, kaip ir 
jauni, gali išmokti atlikti naują veiklą. Nenoras kyla dėl nepasitikėjimo savimi, baimės pasielgti 

Darbo praradimas pažeidžia tapatybės jausmą, gali negrįžtamai sunaikinti dalyvavimoir 
mokymosi  motyvaciją. Tai vienas sudėtingiausių momentų konsultavimo procese: 

 ateities planavimas gali ir neprasidėti... 

 

Siekiant suprasti konkrečios veiklos reikšmę, vertėtų išsiaiškinti, ką ji reiškia asmeniui ir kaip 
atitinka jo gyvenimo tikslą. Klaidingai manoma, kad visada lengva tai suvokti. Todėl bandyti 
įtraukti žmogų į naują veiklą neatpažinus jo poreikių reikėtų atsargiai, nes vyresniame amžiuje 
malonesnės tos veiklos sritys, kurias žmonės pasirenka patys. 
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nekvalifikuotai,. Senstant paprastai tęsiama įprastinė veikla, todėl stengiantis padėti įgyti naujų 
įgūdžių naujai veiklai atlikti, vertėtų nepamiršti paties žmogaus norų ir pasirinkimo. 

Veiklą ir pasirinkimą lemiantys veiksniai. Paprastai veikla pasirenkama, remiantis turima 
patirtimi. Gali būti ir kitų priežasčių, nulemiančių pasirinkimą. Jis priklauso nuo lyties, socialinės 
klasės, etninės priklausomybės. Keičiantis epochai, kinta ir lyčių vaidmenų apibrėžimai, tačiau, 
nepaisant šių pokyčių, įprastiniai (tradiciniai) vyrų ir moterų vaidmenys turi įtakos veiklos sričių 
pasirinkimui. Kaip rodo užsienyje atlikti tyrimai, socialinė klasė yra svarbi renkantis veiklą, 
Lietuvoje pasirinkimas priklauso nuo gaunamų pajamų.  

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Situacijos analizė - dviejų žingsnių diskusijos grupėje.  
I. žingsnis. SSGG analizė. Apibendrinimui, atskleidžiančiam mūsų gyvenimo kelyje 
išryškėjančias galimybes arba vidinius bei išorinius trukdžius, apie kuriuos kalbama aukščiau 
pateiktame tekste, siūloma panaudoti SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizės) 
metodą. Pirmajame etape ypatingai svarbu įsivertinti vidinius  veiksnius - stiprybes ir silpnybes, 
kurie tiesiogiai įtakos asmens sprendimą: ieškoti naujų įsidarbinimo galimybių, nekeičiant 
kvalifikacijos ar ieškoti mokymosi galimybių, siekiant įgyti kompetenciją, leidžiančią dirbti 
naujoje srityje ar netgi susikurti darbo vietą. Atliekant įsivertinimą rekomenduojama ieškoti  
stiprybių ir atsižvelgti į tam tikrus aspektus, kurie gali būti susiję su gyvenimo istorija (1 lentelė).  
Darbuotojams minėta lentelė gali padėti, konsultuojant asmenį sprendimo priėmimo procese, 
siekiant nustatyti nedarbo poveikį priešpensinio amžiaus asmens psichosocialinei būsenai ir 
mokymosi bei dalyvavimo motyvacijai.            

1 lentelė 
Stiprybių paieškos kriterijai 

 
ASMENYBĖS  
SAVYBĖS 
 
GALIMI 
SUTRIKIMAI 
 

Pasaulio pažinimas: jutimai, suvokimas, sąmonė 
Mokymasis ir mąstymas 
Atminties reiškinys, informacijos kodavimas, ilgalaikė atmintis 
Mąstymas ir kalba 
Intelektas. Motyvacija ir emocijos 
Savasis Aš ir socialinis kognityvinis požiūris į žmogaus elgesį 
Psichikos, nerimo, nuotaikos sutrikimai 
“Etikečių klijavimas” ir išankstinės nuostatos galia 

PATIRTAS STRESAS  
 
ĮVEIKIMAS  
TERAPIJA 
 

Stresas, stresoriai, ligos ir atsparumas joms 
Reakcija į ligą, sveikatos stiprinimas, ligoms palankaus elgesio 
keitimas 
Psichologinė terapija: psichoanalizė, elgesio terapija, kognityvinė 
terapija 
Supervizija: profesinių santykių konsultavimas 
Biomedicininė terapija ir profilaktika 

SOCIALINIS  
ELGESYS 
 
SOCIALINIS  
TINKLAS 

Socialinis mąstymas: nuostatos ir elgesys 
Socialinė įtaka: konformizmas, paklusnumas, grupės įtaka 
 
Socialiniai santykiai: agresija, altruizmas, patrauklumas 
Socialinė įvairovė: kultūrų įvairovė, lyčių skirtumai 
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II. žingsnis.  Strategijos pasirinkimas, rengiant individualų veiklos ir/ar mokymosi planą 
(diskusijos organizavimui naudojamas moderavimo modelis, kurį sudaro keturi etapai; laikas 
reikalingas diskusijai – 3 val.) (žr. 2 lentelė). 

Pirmajame ir antrajame etapuose dirbama tokiu būdu: 5 min. kiekvienas diskusijos dalyvis 
(priešpensinio amžiaus asmuo, atsidūręs bedarbystės rizikoje) prisimena savo gyvenimo kelionės 
radinius ir grupelėje aptartus SSGG  analizės rezultatus ir parengia sąrašą problemų (vidinių ir 
išorinių), su kuriomis susiduria.  

2 lentelė 

Individualaus veiklos ir/ar mokymosi plano rengimas 

Pirmasis etapas (5 min): individualiai 
surašomos 5- 7 veiklos tęstinumo problemos 

 

Antrasis etapas (17 min.): dirbama dviese 

 (7 min) ir keturiese (10 min), stengiamasi 
apibendrinti problemas 

 

Trečiasis etapas (0,5 val): keturių asmenų 
grupelė pasirenka 3 antrajame etape įvardintas 
problemas ir svarsto, kaip jas būtų galima 
spręsti. 

Ketvirtasis etapas (0,5 val.): atsižvelgiant į 
trečiajame etape priimtus sprendimus 
aptariami planų variantai (4), numatant – kas, 
kada ir kaip turi būti daroma 

 

Tada dirbama dviese (7 min.) – derinant individualius trukdžių sąrašus pasirengiamas bendrų 
problemų sąrašas arba jos apibendrinamos (kiekvieno individualiame sąraše išlieka specifinės 
problemos, kurių nebuvo galima apibendrinti). Ta pati procedūra pakartojama dirbant keturiese 
(atkreipiamas dėmesys į tai, kad sąraše atsirastų ir asmens silpnybės, ir išorinės grėsmės). 

Pasirengtus problemų sąrašus grupelės pristato vienos kitai. Diskusijos organizatoriaus užduotis, 
klausinėjant susieti problemų sąrašus su aukščiau pateikta informacine medžiaga. Diskusijai 
skiriama -  0,5 val. 

Trečiajame etape ta pati keturių asmenų grupelė (dirbama 0,5 val.) iš savojo sąrašo pasirenka 2- 3, 
jiems aktualiausias/įdomiausias veiklos ir/ar mokymosi tęstinumo problemas ir ieško jų sprendimo 
kelių. Diskutuodami grupelių nariai, laikydamiesi stipriųjų pusių perspektyvos, turėtų aptarti 
vidines stiprybes ir išorines galimybes ir numatyti, kokios jų sąsajos galėtų būti produktyviausios. 
Taip pasirenkama strategija (-os) planavimui, numatomi pagrindiniai tikslai.  

Ketvirtajame etape rengiami plano apmatai (0,5 val). Grupelė gali nuspręsti, ar dirba toliau kartu, 
pasirengia bendrą plano variantą, kurį po to kiekvienas grupelės narys adaptuoja savajai situacijai; 
ar dirbama po vieną, ir rengiami individualūs planai. 

Diskusija baigiama bendroje grupėje (0,5 val.). Siūloma visiems atsakyti į klausimus: Kokie buvo 
mano lūkesčiai prieš diskusiją? Su kuo išeinu?          

 
  
 

Kokie veiksniai turi įtakos kintančiai vyresnio amžiaus žmonių veiklai?  
Kokia prasmę veiklą įgyja vyresnio amžiaus žmonėms?  
Kaip, remiantis tęstinumo teorija, galima paaiškinti, kas yra veiklos tęstinumas? 
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1.3. Darbuotojo, teikiančio persikvalifikavimo pagalbą priešpensinio amžiaus asmenims 
veikla 

1.4. Socialininis konsultavimas kaip pagalbos ir socialinės kompetencijos plėtotės priemonė 
 
Išorinės aplinkybės – iššūkiai socialiniam konsultavimui 
Lietuvos gyventojų užimtumas po 1990 m. formavosi labai sudėtingomis sąlygomis. Užimtumo 
dinamiką Lietuvoje apibūdina: bendro gyventojų užimtumo kitimas; nedarbas ir neoficialaus 
užimtumo atsiradimas; pokyčiai užimtumo sektoriuose: smarkiai padidėjęs užimtumas privačiame 
sektoriuje, sumažėjęs užimtumas pramonėje, laikinai padidėjęs ir vėl krentantis užimtumas žemės 
ūkyje; naujų užimtumo formų atsiradimas; darbo migracijos pokyčiai: sumažėjusi švytuoklinė 
darbo migracija, pasikeitusios išorinės darbo migracijos kryptys; socialinės – ekonominės pagalbos 
darbo netekusiems asmenims sistemos ypatumai; sumažėjęs valstybės vaidmuo užimtumo ir darbo 
aplinkos reguliavimo sferoje. 
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS : Konteksto analizė - dviejų etapų diskusija grupėje  
 
I etapas. Ar sutinkate su žemiau pateikiamais  teiginiais? 
A) Žmonėms, kurių amžius daugiau nei 50 metų sunku susirasti darbą dėl naujų  technologijų, 

pasikeitusių darbo rinkos poreikių bei vyraujančio darbdavių neigiamo požiūrio į juos. 
B) Vyresnio amžiaus bedarbiai yra atskirties grupė, jie neturi vienodų sąlygų konkuruoti su kitais 

bedarbiais darbo rinkoje ir yra diskriminuojami darbdavių dėl savo amžiaus.  
C) Vyresnio amžiaus bedarbiams būdinga stresas ir neadekvataus savęs vertinimo formavimasis.  
D) Bedarbystė – sudėtingas visuomeninis reiškinys, sukeliantis sunkių pasekmių tiek pačiam 

bedarbiui, tiek visuomenei.  
E) Vyresni darbuotojai susiduria su sunkumais darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje 

Europos Sąjungos  šalių.  
F) Bedarbio pašalpų išmokėjimo tvarka ir naudojamos užimtumo skatinimo priemonės Lietuvoje 

neužtikrina pajamų nepertraukiamumo ir laiko priešpensinio amžiaus žmones didelėje 
socialinėje įtampoje. 

 
Kaip manote, kaip turėtų vykti amžiaus kliūčių naikinimas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar stebite Lietuvoje minėtus reiškinius? 
 
II etapas. Kokias galimybes ir grėsmes galite pastebėti, analizuodami žemiau pateikiamą tekstą 
apie užimtumo politikos sprendimus? 
Lietuvoje pagal skurdo skalę sunkiausioje padėtyje yra ta žmonių grupė, kuri darbo jau nebeturi, o 
pensijos dar negauna. Sunkiausia susirasti naują darbo vietą žmonėms, kuriems iki pensijos liko 
vos keleri metai.  Statistiniai duomenys rodo, kad  keturi penktadaliai jų atleisti iš darbo darbdavio 

Amžiaus kliūčių naikinimas vyksta bendradarbiaujant trims pusėms: vyresnio amžiaus žmogui, 
darbdaviui ir įdarbinimo politikui. Reintegracija į darbo rinką vystosi:  iš individo 
ir iš visuomenės pusės. Tai asmens sugebėjimas įsitraukti į darbo rinką,  
ir darbo rinkos pasirengimas jį priimti (Europos Sąjungoje atlikti tyrimai).  
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iniciatyva. Tik kas penktas jų turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, kas trečias yra be profesinio 
mokymo, beveik 40 procentų nekvalifikuoti. Šio amžiaus bedarbių grupėje daugiau nei trečdalį 
sudaro ilgalaikiai bedarbiai. Darbo biržos specialistai teigia, kad “(...) daugiau nei pusė vyresnių 
kaip 50 metų bedarbių nebesitiki susirasti darbo”. 
 
Didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių tapo bedarbiais, nes nesugebėjo prisitaikyti prie naujų 
technologijų, pakitusių darbo rinkos poreikių. Sovietiniais laikais buvę kai kurios paklausios 
specialybės, turėjusios užtikrinti jiems darbo vietą iki pensijos, dabar tapo nereikalingos. O 
asmenys, kurių įgyta profesija, kvalifikacija, žinios yra reikalingi darbo rinkoje, susiduria su kita 
problema: esant didelei darbuotojų pasiūlai, tenka konkuruoti su jaunesniais darbuotojais. Tuo 
tarpu Lietuvos darbo rinkoje stebima diskriminacija dėl amžiaus.  
 
Šiuolaikinėje visuomenėje nedarbas ne tik mažina praradusio darbą asmens pajamas (nuskurdina), 
bet ir sąlygoja socialinę atskirtį. Dėl vyraujančios darbdavių diskriminacijos prieš vyresnius darbo 
ieškotojus, jie priskiriami socialiai atskirtai grupei darbo rinkoje. Pastebėjus, kad sparčiai didėja 
vyresnio amžiaus bedarbių skaičius, Europos Sąjungos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 
bei Užimtumo ir Europos socialinis fondas 1998m. pradėjo projektą “Kova su amžiaus barjerais” 
(“Combating Age Barriers”). Principiniai projekto tikslai buvo: 
• Surinkti informaciją apie teigiamus praktinius pavyzdžius, skirtus kovoti su amžiaus 
kliūtimis verbavime ir mokyme skirtingose šalyse; 
• Nustatyti, pažymėti ir įvertinti praktinius veiksmus – apimant darbovietes ir ne darbo vietas,  
privatų ir neprivatų sektorius – tam, kad atrinkti veiksmingus praktinius pavyzdžius, kuriuos būtų 
galima įgyvendinti susiduriant su vyresnio amžiaus asmenimis; 
• Apmokyti būsimus socialinius partnerius, siūlant sumažinti amžiaus kliūtis. 
 
Projekto rezultatai parodė, kad vyresni darbuotojai susiduria su sunkumais darbo rinkoje daugelyje 
Europos šalių. Svarbiausios šios tendencijos priežastys – daugelyje šalių skiriamas didžiausias 
dėmesys jaunesnių bedarbių mokymui, apleidžiant kitas bedarbių grupes; yra padidėjusi 
diskriminacija darbo rinkoje prieš vyresnius darbo ieškotojus ir darbuotojus. Susiduriama su nauju 
paradoksu: padidėjęs vyresnio amžiaus ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius Europos 
Sąjungoje, tačiau didėja ir amžiaus diskriminacija darbo rinkoje, žmonės virš 40 metų yra laikomi 
kaip artėjantys prie darbingo gyvenimo pabaigos. Į šį paradoksą siekiama atsižvelgti makro- ir 
mikro- lygmenyje (politikos kūrėjų ir organizacijų viduje), stengiantis pakeisti darbdavių požiūrį į 
vyresnius darbuotojus. Pozityvus požiūris įdarbinant šią grupę, grindžiamas: investavimo į 
žmogiškąjį kapitalą sugrąžinimu; gebėjimų stokos prevencija; vyresnio amžiaus žmonių  
galimybių maksimizavimu; reagavimu į demografinius pasikeitimus; įvairovės rėmimu.  
 
Tokio tipo projektų sėkmę sąlygoja organizacinė kultūra, kuri apima žmogiškųjų išteklių tradicijas 
organizacijoje, dabartinę personalo politiką ir vadovavimo stilių. Nuo jos priklauso, ar bus 
paremtas amžiaus barjero panaikinimas ar atvirkščiai – amžiaus diskriminacija plėtosis toliau 
senėjančioje vakarų šalių visuomenėje. Besimokančios organizacijos modelis gali būti labai 
efektyviai panaudojamas, jei valdžia, centrinė ir vietinė, finansuos tokio tipo praktinių modelių 
įgyvendinimą, ragins organizacijas palaikyti vyresnius darbuotojus, skatins darbdavius taikyti 
teigiamus praktinius pavyzdžius savo organizacijoje. Viešasis sektorius taip pat gali slopinti 
diskriminacijos proceso išplitimą. Vienas iš kelių  būtų peržiūrėti socialinės apsaugos, bedarbio 
pašalpos mokėjimo ir mokesčių sistemas. 
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Priešpensinio amžiaus asmenų konsultavimo kontekstas 
Planuojant individualų ar grupės konsultavimą tikslinga dar kartą įvertinti kontekstą, t.y. socialinės 
politikos sprendimus (A) ir darbo biržos veiklos kryptis (B), taip sukuriant prielaidas veiklos 
tęstinumo ar persikvalifikavimo galimybių paieškai priešpensinio amžiaus asmenims. 
A) Priešpensinio amžiaus žmones ginantys įstatymai: Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo 

įstatymas; Darbo santykius Lietuvoje reguliuojantys Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48-51 
straipsniai; Pagrindiniai darbo teisės įstatymai; Darbo įstatymo kodeksas; Darbo sutarties, 
Darbo apmokėjimo, Žmonių saugos darbe, Atostogų, Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių, 
Kolektyvinių ginčų sprendimo įstatymai, reglamentuojantys darbo rinką prižiūrinčių institucijų 
veiklą; Bedarbių rėmimo, Valstybės darbo inspekcijos įstatymas; Vyriausybės nutarimai, 
Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos  ministerijų įsakymai ir kiti teisės aktai.  

B) Darbo biržos veikla ir vaidmuo išryškėja, analizuojant darbo biržos organizuojamą profesinį 
mokymą, kuriuo gali pasinaudoti priešpensinio amžiaus žmonės ir kurio tikslai: 

• Sudaryti galimybes ieškantiems darbo asmenims formaliu ir neformaliu būdu įsigyti 
profesiją, pakelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal poreikį darbo rinkoje. 

• Suteikti atsakingam, sąžiningam, turinčiam patirties darbuotojui, kurį darbdavys siekia 
išlaikyti darbe, papildomą profesinę kompetenciją arba naują kvalifikaciją. 

• Paruošti darbdaviams reikiamos kvalifikacijos darbuotojus, galinčius prisitaikyti prie nuolat 
kintančių darbo rinkos reikalavimų pagal realizuojamus verslo planus. 

 
Teikiant konsultacijas svarbu nepamiršti, kad strateginiai užimtumo programos tikslai numato 
liberalizuoti verslo sąlygas, skatinti  ekonomikos plėtrą, siekti užimtumo didinimo ir mažinti 
biurokratinius suvaržymus bei trukdymus. Šioms užimtumo nuostatoms įgyvendinti būtinos visų 
valstybės institucijų ir darbo rinkos dalyvių pastangos. Taigi visų dalyvavimas sveikintinas. Darbo 
birža vyresnio amžiaus bedarbiams suteikia tokias pat sąlygos įsidarbinti kaip ir kitiems 
bedarbiams, vienintelė lengvata –pirmenybė teikiama labiausiai pažeidžiamoms grupėms, viena iš 
tokių ir yra priešpensinio amžiaus bedarbių grupė.     
 
Socialinio konsultavimo metodas dirbant su priešpensinio amžiaus asmenimis  
Taikant šį metodą priešpensinio amžiaus asmenys skatinami: 1) palaipsniui sekti savo profesinį 
tobulinimą ir karjeros galimybes; 2) išnaudoti visas mokymosi galimybes; 3) prisiimti patarėjo, 
mokytojo vaidmenį bendraujant su jaunais žmonėmis darbovietėje; 4) geriau išnaudoti ne 
vertikalias, bet horizontalias karjeros judėjimo galimybes; 5) įsitraukti į diskusijas apie tai,  kaip 
kovoti su amžiaus kliūtimis ir įveikti jas. Konsultavimu siekiama asmens situacijos pokyčio, 
veiksmingo problemų sprendimo. Jis gali būti spontaniškas – kai žmogus kreipiasi; nepastebimas, 
nes sunku atskirti kada pasikalbėjimas virto konsultavimu ir gali vykti kabinete iš anksto susitarus. 
 
 
 
 
 
 
 

Tai intervencijos procesas, kurį įgyvendinant privalu vadovautis suvokimu:  
konsultavimas – bendroji socialinė paslauga ir visuomet bus darbuotojo ir kliento (-ų) pokalbis, 
tarpasmeninė sąveika.  
Socialinės konsultacijos apima platų klausimų spektrą. 
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Konsultavimas gali būti įvairus: 
Funkcionalusis – įmanomas visur, kur susitinka darbuotojas ir klientas. Tai dažniausia socialinio 
konsultavimo forma, nes klientai gali sulaukti pagalbos tuo metu, kai jos labiausiai reikia, kai 
klientui sunku peržengti oficialios institucijos slenkstį (skambinti iš anksto, tartis  dėl konsultacijos 
su specialistu). Jis gali vykti neįprastoje – nekonsultacinėje aplinkoje: stovint tarpduryje, geriant 
arbatą, autobusų stotelėje, gaminat maistą – tai svarbu kliento krizinių situacijų metu; 
konsultavimo neformalumas turi trūkumų – tuo pat metu yra  labai komplikuotas.  

Institucinis – kai socialinių paslaugų institucija užsiima vien konsultavimo veikla,  t.y. 
specializuojasi teikti konsultacijas tam tikrų problemų srityje, pvz. Konsultacinės tarnybos 
auklėjimo klausimais, migrantų konsultavimas ir kt. Institucinio konsultavimo atveju labiau ryškūs 
konsultuojamojo ir konsultuojančio vaidmenys. Jei konsultuojama tarpduryje klientui gali būti 
neaišku, kada pasibaigė paprastas “plepėjimas” ir prasidėjo konsultavimas, kuriuo metu būtinas jo 
aktyvus dalyvavimas ir sąmoningas noras spręsti problemas. Neįpareigojanti aplinka gali mažinti 
ne tik kliento, bet ir konsultanto įsipareigojimus, jei jis sąmoningai neanalizuoja susiklosčiusios 
situacijos. Reikalinga sutartis.  
  
Į ką svarbu atsižvelgti konsultuojant: 
• Stengtis, kad pati institucijos konsultavimo aplinka būtų kuo mažiau oficiali. 
• Konsultavimo tarnybos turėtų būti steigiamos vadinamuosiuose socialinių problemų 

židiniuose (stoties rajonas, skurdžiai gyvenančių mikrorajonas). 
• Socialiniai darbuotojai turėtų įvertinti eklektinę konsultavimo prieigą.  
• Socialinio darbo konsultavimo specifika – sudėtingos žmogaus gyvenimo situacijos, kurios 

gali apimti elementarios buities kliento problemas, žmogaus vidinį pasaulį.  
Socialinis konsultavimas iš esmės yra bendrojo pobūdžio (reikalingas platus specialisto žvilgsnis, 
aprėpiantis visą žmogaus gyvenimišką realybę), taikytinos įvairios, kuo platesnės galimybės, ne tik 
viena konkreti, siauro pobūdžio, pvz., profesinio konsultavimo technika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialinis konsultavimas: nėra terapija ar psichologinis konsultavimas. Jis apsiriboja gyvenimiškų 
socialinių problemų sprendimu. Jo metu priimami  sprendimai, kurias kliento problemas verta 
patikėti teisininkams, medikams, psichologams. Socialiniai darbuotojai konsultuoja klientus tais 
atvejais, kai jų problemos išsprendžiamos pasitelkus socialinio darbo galimybes. Socialinis 
konsultavimas prasmingas tais atvejais, kai klientas yra pajėgus pats išspręsti savo problemas ir 
neįmanomas tada, kai klientas dėl protinių, psichinių ar kitų sunkumų nėra pajėgus dalyvauti 
konsultavimo procese. Socialinis konsultavimas dažnai neapsiriboja vieno asmens konsultavimu, 
dirbama su kliento aplinka (šeima, draugais ir pan.) ir su visa socialine sistema.  

Konsultavime taikomos technikos: (a) aktyvus klausymasis;  empatija; konfrontacijos; 
 refleksijos; analizės; diagnozavimas, interpretacijos; atspindėjimas; (b) ateities planavimas; 
informavimas ir patarimai; nukreipimai specializuotai terapinei,  kalbine išraiška, savianalizės 
gebėjimai.   
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Konsultavimo pradžia: sutartis. Sudaryti sutartį – reiškia susitarti dėl bendro darbo sąlygų,  dėl 
pokalbių trukmės ir laiko, įvardinti problemą, nutarti, kaip konsultantas turėtų elgtis, jei klientas 
neateina numatytu laiku. Susitarti dėl įsipareigojimų. Konsultavimas būti vienkartinis ir ilgai 
trunkantis, tačiau nėra begalinis, nors problemos gali nesibaigti – jos gyvenimiškos.  
Grupės konsultavimas - klasikinis socialinio darbo metodas, papildantis individualų ir 
bendruomeninį socialinį darbą. Metodas įgyjamas praktinio mokymosi dėka, mokantis vadovauti 
grupėms, nes dirbti su jomis negalima išmoksti iš knygų ar klausantis paskaitų.  Tai socialinio 
darbo intervencijos forma, kurią įgyvendinti pasitelkiamas grupės procesas, kuriame slypi poveikio 
asmeniui galimybė. Grupės procesas socialiai pažeistam, gali būti naudingas, nes: 
• grupė gali suteikti asmeniui viltį – vilties atgavimas – reikšmingas ypač savipagalbos grupėse;  
• grupė gali parodyti, kad asmuo nėra vienas su savo problemas – nes problemos verčia žmogų 

izoliuotis, net nuo artimiausių žmonių;  
• grupėje galima gauti naudingos informacijos ir patarimų – grupėje pataria ne vien grupės 

vadovas, bet ir išgyvenę problemą; 
• grupėje asmuo gali ne tik imti, bet ir duoti, padėti kitam gali būti svarbesnė patirtis nei ją gauti; 

kai žmogus, pats turintis problemų, padeda kitam, jis pradeda suvokti ir savojo gyvenimo 
bei veiklos prasmę, jaučiasi reikalingas.   

  
Teigiami santykiai grupėje gali koreguoti jos narių neigiamas patirtis kitoje aplinkoje, ypač 
šeimoje, nes grupė daugeliu atveju yra panaši į šeimą – grupės nariams yra būdingas artumas, jie 
gali išreikšti savo emocijas, tai gali būti vėliau perkelta į šeimos aplinką. Grupėje galima ugdyti 
bendravimo įgūdžius, grupės nariai turi unikalią galimybę mokytis iš čia pat atsirandančių 
santykių, kuriuos jie patys kuria. Grupėje galimas stiprus emocinis išgyvenimas, teikiantis 
palengvėjimą – atviros narių emocijos ir išgyvenimai nėra slopinami. Jausmų išliejimas gali atnešti 
palengvėjimą. Grupė gali padėti susitaikyti su nepakeičiamais gyvenimo įvykiais – mirtis, 
neišgydoma liga. Tačiau grupės nariai pratinami prie minties, kad grupės procesui pasibaigus – 
nariai turės spręsti problemas patys.  
 
Sritys, kuriose darbo su grupe metodas taikomas dažniausiai: 
• savipagalbos grupės, būtent grupė, joje vykstantys procesai itin veiksmingi, veiksmingesni nei 

individualus darbas (psichologinis, terapinis); šios grupėms gali vadovauti asmuo, kuris pats 
išgyveno panašią krizę ir turi jos įveikimo patirtį; grupes burti ir  vesti gali socialiniai 
darbuotojai;  

• socialinio darbo grupės socialinės pagalbos organizacijose (krizių centrai ir pan.): sudėtinga 
tai, kad žmonės grupės narių negali pasirinkti; grupės narių elgseną gali įtakoti institucijos 
aplinka; grupių tikslas – formuoti socialinius įgūdžius; diskutuoti aktualiomis temomis;  

• patiriminio ugdymo grupės: remiasi veiklos – patyrimo pedagogika, kai dirbama su grupe, 
pasitelkiant intensyvų patyrimą; tai fiziškai sudėtingi žygiai, užduotys gamtoje, plaukimas plaustu 
upe ir kt.; grupės nariai turi įveikti kartu sunkumus, iššūkius. Vis tik svarbiausia šiuo atveju 
išgyventos patirties aptarimas – refleksija.  
 
Konsultavimas organizacijoje grindžiamas socialinio tinklo intervencijos nuostatomis: kiekvienas 
asmuo pats atsakingas už savo gyvenimą, susijusį su kitais žmonėmis pirminiame socialiniame 
tinkle (artimojoje aplinkoje); jeigu žmogus ieško pagalbos organizacijoje, vadinasi pirminio tinklo 
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viduje vyrauja prieštaringi santykiai, kuriuos svarbu gerinti; pagrindinis pasikeitimo veikėjas yra 
ne konsultantas, o organizacija ir/ar socialinis tinklas; konsultantas skatina asmens refleksiją ir 
refleksiją žmonių, su kuriais asmuo bendrauja. Socialinio tinklo metodo taikymo žingsniai: 
• tinklo mobilizavimas: konsultantas pasitelkia tinklą ir jį išjudina (siekiama, kad klientas 

priklausytų tinklui ir taptų nepriklausomas nuo problemos);  
• tinkle surandamas žmogus, kuris prisima atsakomybę dalyvauti kliento problemų sprendimo 

procese;  
• stiprinami tinkle egzistuojantys santykiai arba atgaivinami nutrūkę;  
• skatinama klientų savipagalba, steigiamos grupės; 
• bendradarbiaujama su natūraliais pagalbininkais - savanoriais; 
• skatinamas klientų įsipareigoti savo ir kitų žmonių atžvilgiu; 
• inicijuojamas ir plėtojamas  įvairių institucijų bendradarbiavimas.  
 
Konsultavimo paskirtis paskatinti priešpensinio amžiaus asmenį priimti sprendimą, ir planuoti 
tolesnę savo veiklą jau atsižvelgiant į gyvenimo patirties refleksiją, atkreipiant dėmesį į kelius, 
kuriais asmuo save realizuoja (pagal Maslow ir Trimaką9): 
1. Tikro susikaupimo patirtis. Save realizuojantis asmuo įvairius gyvenimo momentus patiria vis 
gyviau, aiškiau, labiau susikaupęs, jaučiasi ne savimi užsiėmęs, bet visiškai įsijautęs į gyvenamąjį 
momentą. 
2. Rinktis augimą. Gyvenimas yra virtinė pasirinkimų, kurie gali vesti į pažangą arba  atžangą: 
pavyzdžiui, būti sąžiningu ar meluoti. Save realizuojantis asmuo renkasi ne iš baimės, ne tai, kas 
jam malonu, saugu ar lengva, bet tai, kas padeda augti, ugdytis, daryti pažangą, nors būtų ir 
nelengva. 
3. Kreipti dėmesį į savo polinkius. Asmuo netaps savimi, jei nesiklausys savęs. Reikia būti 
“jautriam savo vidiniams balsams. Gerai derintis savo paties vidiniame pasaulyje gali būti tiek pat 
svarbu, kaip sugebėjimas derintis visuomeniškai ar derintis su tikrove” (Maslow, 1971, p.30). 
Negalima taikytis vien prie išorės. 
4. Imtis atsakomybės už pasirinkimus. Žvelgiant ir ieškant atsakymo, abejojant, reikia vengti 
diplomatiškumo, o reikia imtis atsakomybės už savo veiksmus. Būdamas atsakingas už savo 
pasirinkimus, asmuo save realizuoja. 
5. Atvirai stebėti savo paties vidų ir laikytis savo įsitikinimų, savo pagrįstų nuomonių, be reikalo 
jų neatsižadėti, tik tam, kad kitiems patiktų. Savęs realizavimas kyla iš vidaus. 
6. Ugdyti savo sugebėjimus. Kiekvienas žmogus turi prigimtinių galių, pvz., protavimą, ir jam 
specialiai skirtų talentų, pvz., gerą klausą, polinkį į meną ir kt. Save realizuojantis asmuo, 
atpažinęs savo galias, sugebėjimus, talentus, stengiasi juos kuo geriau ir tobuliau išvystyti  ir 
patobulinti. 
7. Viršūnių išgyvenimai. Šiuos potyrius save realizuojantys asmenys patiria, bet jie tiesiogiai 
nepriklauso nuo jų norų ar pastangų. Iš visų savęs realizavimo kelyje jie yra brangiausi. Jie yra 
“savęs realizavimo praeinantys momentai”, nenuperkami, negarantuojami, tiesiogiai nepasiekiami, 
tačiau galima sudaryti sąlygas, kuriose jie gali dažniau pasitaikyti. 
8.  Atsižadėti žalingų savigynų. Save realizuojantis asmuo vis labiau pažįsta save – tai, kas jame 
gera, ir tai, kas bloga ir kliudo jam tapti savimi.  
 

                                                 
9 Gvaldaitė L., Švedaitė B. (2005). Socialinio darbo metodai. Vilnius: Socialinių darbuotojų rengimo centras. 
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2. „NEĮGALIESIEMS NUO 20 IKI 41 PROC. DARBINGUMO“ 

 Įgalinanti parama kaip intervencinė strategija 
 
Šiame skyriuje, atsižvelgiant į tikslinės grupės situaciją, laikomasi įgalinančios psichosocialinės 
pagalbos požiūrio. Pastarasis reikalauja skirti dėmesį asmens su negalia Aš veiksmingumui, 
vidiniams ištekliams ir asmens atsparumui bei išoriniams veiksniams, kurie užtikrintų 
palaikančios, įtraukiančios, pastiprinančios aplinkos kūrimą. Palaikanti/emocinė, 
pastiprinanti/informacinė ir įgalinanti/konsultacinė parama, kurią teikia natūrali asmens aplinka 
(šeima, draugai) ir organizacija bei profesionalai, laikoma svarbiausiomis įgalinimo priemonėmis. 
Tačiau jų naudojimas neįmanomas be asmens su negalia ir jam pagalbą teikiančio darbuotojo 
reflektavimo. Todėl supervizijai, kaip profesinio konsultavimo metodui skiriamas ypatingas 
dėmesys. Šis metodas aktualus, teikiant pagalbą ir kitoms atskirtį ir diskriminaciją išgyvenančioms 
grupėms bei profesionalams dirbantiems su jomis. 
 

2.1. Socialinės pagalbos procesas: aplinkybės, tikslai, struktūra, turinys 
 

Asmenys su negalia kaip socialinės atskirties grupė. Negalia atima iš asmens galimybę lygiomis 
teisėmis su sveikaisiais dalyvauti visuomenės gyvenime. Negalia mūsų visuomenėje daugiausia 
yra pristatoma remiantis klinikiniu – reabilitaciniu požiūriu, pabrėžiant neįgaliųjų žmonių netektis, 
praradimus, akcentuojant negalią kaip problemų priežastį, tačiau kartu išskiriant fiziškai neįgalių 
asmenų dalyvavimą socialiai vertingoje veikloje ir jų gebėjimą įveikti problemas. Dėl šios 
priežasties mūsų visuomenėje neįgalus asmuo yra stigmatizuojamas. Tyrimų rezultatai atskleidžia 
neįgalių asmenų nepasitenkinimą teikiamų paslaugų kiekiu ir kokybe. Šių žmonių laisvą judėjimą 
apriboja nepritaikytos patalpos, netinkamas transportas.  

 
 
 
 
 
 
 
Žmonės su negalia jausdami, kad jie yra diskriminuojami, pradeda neadekvačiai vertinti save ir 
savo sugebėjimus, formuojasi vidinis jų įsitikinimas, kad jie yra niekam tinkami ir nesugeba 
įsisavinti darbo ar pareigybės. Bevaisės darbo paieškos, juntama diskriminacija, neigiamas savo 
sugebėjimų vertinimas, abejonės dėl ateities gali dažnai sukelti stresines situacijas. Pagrindinė 
streso atsiradimo priežastis – tai konfliktas tarp žmonių poreikių bei vilčių ir realybės. Toks 
konfliktas gali kilti dėl neteisingos informacijos apie tikrovę, nerealių lūkesčių ar nepakankamo 
dėmesio kito žmogaus viltims ir tapti atskirties priežastimi.  

Kai žmogui keliami per dideli reikalavimai, ir jis nesugeba kontroliuoti situacijos, nepajėgia 
savarankiškai sukurti problemų įveikimo strategijos bei numatyti darbų sekos, susiformuoja 
stresinė situacija. Skirtingiems žmonėms skirtingi reiškiniai sukelia stresą, poveikio stiprumą gali 
lemti asmeninė patirtis, asmeninės savybės. Žmogaus reakcijos į stresą priklauso ir nuo to, kiek 
sąmoningai ar nesąmoningai jis interpretuoja žalingą, grėsmingą įvykį ar iššūkį. Sprendimas streso 
situacijoje būna subjektyvus. Grėsmę gali kelti aplinkos veiksniai, arba stresoriai  (namai, darbas, 

Analizuojant savivaldybių (ypatingai kaimiškuose rajonuose) situaciją judėjimo negalią 
turinčių asmenų atžvilgiu, stebima, kad jie neturi galimybių pasinaudoti teikiamomis 
savirealizacijos galimybėmis, nes nepritaikytas jų būstas ir gyvenamoji aplinka. Jie negali 
išvykti iš namų be kitų pagalbos ir yra priklausomi. 
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asmeninis gyvenimas), individualūs veiksniai (asmenybės savybės, nuostatos, demografinė 
būklė).10 R., L. Atkinson ir kt. 11 streso šaltinius sugrupavo taip: traumuojantys įvykiai, gyvenimo 
įvykiai, kasdieniai gyvenimo sunkumai.  

Ryškūs gyvenimo pokyčiai, ypač kai jie įvyksta per trumpą laiką, gali sukelti stresą. Ilgalaikis ar 
ypač stiprus stresas gali sukelti įvairių emocinių, elgesio ir sveikatos būklės pokyčių. Stresas 
apsunkina asmens socialinę reintegraciją, naikina dalyvavimo motyvaciją. Išsskiriami šie stresinių 
situacijų sukėlėjai: 1) didžiulis grėsmingų ir besipriešinančių jėgų neatitikimas, dėl kurio situacija 
tampa  nekontroliuojama; 2) grėsmė priartėja; 3) situacija vis labiau neaiški ir neprognozuojama.   
 
Sumažėjęs pasitikėjimas savimi, irzlumas, silpnumas, fiziniai negalavimai taip pat priskiriami 
pradiniams streso simptomams. Dažniausi streso simptomai yra: fizinis nuovargis, emocinis 
prislėgtumas, išsiblaškymas, bejėgiškumo jausmas, paradoksinės reakcijos, susilpnėjusi valia, 
padidėjęs psichologinis priklausomumas, abejingumas. Jei situacija nesikeičia, asmuo gali tapti 
pasyvus, nesidomėti aplinka, tapti abejingu. Gali kilti ir socialinių problemų (pvz., bendras 
nepasitenkinimas savo gyvenimu ar atsiribojimas nuo socialinės ir kultūrinės veiklos). 

Stresas – daugiareikšmė sąvoka. Streso reiškinys dažnai analizuojamas profesinės veiklos 
kontekste, pabrėžiant „perdegimo sindromo“ reiškinį bei savireguliacijos gebėjimus ir metodus, 
kai asmuo nedisponuoja būtinais išoriniais ištekliais. Socialinė ir profesinė integracija, asmeniui su 
negalia neformaliu būdu mokantis ir adaptuojantis organizacijoje  – emociškai įtempta, sudėtinga, 
nevienareikšmė veikla, kelianti ypatingus reikalavimus. Sugebėjimas reflektuoti ir optimaliai 
reguliuoti savo veiklą, susidūrus su sunkumais - vienas iš tų ypatingų reikalavimų.12   

Sudėtingas bendravimas su aplinka, kuriai būdinga netolerancija, gynybiškumas, dažnai trukdo 
siekti pozityvių santykių, kurie palaikytų asmens su negalia motyvaciją. Aš veiksmingumo plėtotė 
tokioje konkurencinėje aplinkoje yra esminis veiksnys, siekiant socialinės ir profesinės 
integracijos. Čia tikslinga prisiminti Banduros Aš veiksmingumo įgijimo būdus: 1)gebėjimas 
numatyti elgesį, kuris susijęs su tiesiogine patirtimi, 2) gebėjimas numatyti elgesį, kuris susijęs su 
netiesiogine patirtimi, 3) verbalinis įtikinėjimas, 4) fizinės ir emiocinės būsenos reguliavimas.  
Tiesioginė patirtis yra veiksmingesnė nei netiesioginė, tačiau kitų žmonių elgsenos stebėjimas taip 
pat gali padėti keisti savo elgesį. Svarbu tik, padedant konsultantui, atpažinti stebimos kito 
elgsenos tipą ir poveikį sau. Verbalinis įtikinėjimas susijęs su racionaliuoju asmenybės pradu ir čia 
svarbūs argumentai, kuriuos asmuo su negalia priimtų. Šio būdo ribotumas yra tas, kad jis labai 
susijęs su asmens sąmoningumo lygmeniu ir statusu bei įtikinėjančio - autoritetu.  

Aš veiksmingumo plėtotė ir šio proceso vertinimas sudėtingas daugiaplanis procesas, sąlygojamas 
viso komplekso skirtingos prigimties sąlygų. Šį sąlygų kompleksą veikia biogenetiniai, 
sociogenetiniai, psichosocialiniai, sociokultūriniai, psichopedagoginiai ir kt. veiksniai ir 
kiekvienam asmeniui jis bus kitoks. Todėl siekiant rezultatyvumo neformalaus mokymosi procese 
tikslinga organizuoti tęstines konsultacijas, grindžiamas komandiniu konsultavimu, aktyviu 
asmens su negalia dalyvavimu bei reflektavimu, grupės veikla. 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Remiantis Banduros13 socialinės kognityvinės teorijos konstruktais ir 
siekiant plėtoti savireguliacijos gebėjimus neformalaus mokymosi procese tikslinga įvertinti 
                                                 
10 Cooper C., L., Cooper R., D. and Eaker L. (1988). Living with Stress. Harmondsworth: Penguin.   
11 Atkinson R., L. (1990). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brace Jovanovith.   
12 Pikūnas J. Palujanskienė A. (2005). Stresas: atpažinimas ir įveikimas. Kaunas: Pasaulio Lietuvių centras. 
13 Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008) . Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. Šiauliai: ŠU. 
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asmens veiklos ir motyvacijos sąveiką ir susikoncentruoti ties: a) savireguliacijos gebėjimų 
lavinimu – tikslų kėlimas, savo veiksmų vertinimas lyginant su vidiniais standartais; b) gebėjimų  
susidoroti su konkrečiomis situacijomis lavinimu – gebėjimai atlikti nuoseklius veiksmus, pasiekti 
atitinkamą rezultatą bei atlikimo lygmenį. Aptarkite grupėje informaciją, pateikiamą 1 pav. ir 
pasirenkite priemonę savireguliacijos proceso įvertinimui.  

 

VYKDYMAS SAVĘS VERTINIMO 
PROCESAI 

ATASKAITA SAU 

 

 

 

VERTINIMO PARAMETRAI 

Kokybė 

Greitis 

Kiekis 

Originalumas 

Autentiškumas 

Reikšmingumas 

Deviantiškyumas 

Etiškumas 

Nuoširdumas 

ASMENINIAI STANDARTAI 

Modeliavimo šaltiniai 

Pastiprinimo šaltiniai 

REFERENTINIS 
VYKDYMAS 

Standartai ir normos 

Socialinis palyginimas 

Asmeninis palyginimas 

Kolektyvinis palyginimas 

VEIKLOS VERTINIMAS 

Sąlygiškai aukštas 

Neutralus 

Žemas 

VYKDYMO ATRUBUCIJA 

 

 

 

SAVĘS VERTINIMO 
REAKCIJOS 

JAUČIAMOS ASMENINĖS 
PASEKMĖS 

Pozityvios 

Negatyvios 

ATSAKYMO SAU 
NEBUVIMAS 

Apdovanojančios 

Baudžiančios  

 

1 pav. Priemonė savireguliacijos proceso įvertinimui/įsivertinimui 

Esant stresui, išsivysto psichosomatinės ir (arba) adaptacinės ligos, kurios yra ilgalaikės emocinės 
įtampos išraiška. Užslopintas pyktis, priešiškumas, užblokuoti agresyvūs impulsai aktyvina  
vegetacinės nervų sistemos simpatinę dalį ir padeda atsirasti tokioms ligoms kaip artritas, migrena, 
diabetas, hipertireozė, hipertoninė liga. Neįgyvendinti siekiai būti pripažintam, būti gerbiamam 
aplinkinių – aktyvina parasimpatines struktūras. Žmogus yra linkęs visą savo gyvenimą siekti vis 
aukštesnio socialinio statuso arba išlikti tame pačiame socialiniame lygmenyje, o judėjimas 
atgaline kryptimi ir statuso sumažėjimas sukelia neigiamas emocijas ir stresą.  

Neįveikto profesinio streso pasekmė – „perdegimo sindromas“. H. Freudenberis, pirmasis 
apibrėžęs „perdegimo sindromo“ reiškinį, apibūdino šį reiškinį kaip psichologinę nuovargio ir 
frustracijos būseną, kurią sukelia atsidavimas idėjai, gyvenimo būdui ir santykiams, 
neduodantiems laukiamo rezultato. C. Maslach (1981)14 pateikia trimatį pardegimo modelį, 
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kuriame akcentuojamas psichosocialinis perdegimo išsivystymo kontekstas, nagrinėjami santykiai 
tarp individualių ypatumų ir aplinkos veiksnių. Autoriaus sukurtoje metodikoje „perdegimo“ 
fenomenas tiriamas trimis aspektais: emocinio išsekimo, depersonalizacijos, profesinių pasiekimų 
sumažėjimo.  

“Perdegimo sindromo“ stadijos: pirmoje stadijoje sutrinka pusiausvyra tarp galimybių ir 
reikalavimų – „stresas“; antroje stadijoje stebima ūmi, trumpalaikė reakcija į šios pusiausvyros 
sutrikimą; atsiranda baimė, įtampa, nuovargis, išsekimas – „spaudimas“; trečioje stadijoje keičiasi 
požiūris, elgesys, žmogus ima dirbti mechaniškai, kartais elgiasi ciniškai, yra veikiamas 
išankstinės neigiamos nuostatos.15 Veiksniai, lemiantys specialistų profesinį stresą bei „perdegimo 
sindromą“, skirstomi į asmeninius (aukštas neurozės lygis, nerimastingumas, žema savivertė, žema 
arba pernelyg aukšta veiklos motyvacija) ir organizacinius. Bendrieji veiksniai, galintys sukelti 
stresą darbe: 1) veiksniai, susiję su darbo užduotimi; 2) veiksniai, susiję su darbuotojo vaidmeniu 
ir bendravimo veiksniai; 3) organizacijos struktūra ir mikroklimatas)16. Individualūs veiksniai, 
įtakojantys darbuotojo išgyvenamą streso lygmenį: problemos šeimoje, ekonominiai sunkumai, 
asmenybės savybės, taip pat turi įtakos.  

Sindromo raidos fazės: 

• Pirmoji – įkvėpimas; šiame etape žmogus labai vertina darbą, aktyviai užmezga sąveikas su 
klientais, tačiau gali įvykti pernelyg didelis darbuotojo susitapatinimas su klientu. Būtina semtis 
patirties ir mokytis išlaikyti profesionalų atstumą tarp savęs ir klientų. 

• Antroji – susidomėjimo darbu praradimas; stebimos aštrios konfrontacijos su realybe, 
stagnacijos darbe jausmas, kurį įtakoja nepatenkinti egzistenciniai poreikiai. Siūloma periodiškai 
atnaujinti darbo turinį, tobulinti kvalifikaciją, atnaujinti funkcijas, sutelkti dėmesį į užduoties 
užbaigimą, dalyvauti naujuose projektuose. 

• Trečioji – „frustracija“, arba destruktyvi energija: išryškėja sąmoningas atsisakymas atlikti 
užduotį, kapituliacija realybės akivaizdoje, abejonės. Reikalinga parama ir pagalba. 
Nepasitenkinimo energiją būtina panaudoti keitimuisi, išmokti įvertinti savo darbą kaip sistemos 
elementą, pagal galimybes ieškoti profesinės paramos. 

• Ketvirtoji – „apatija“, arba moralinis ir etinis abejingumas, cinizmas, tiesioginių kontaktų 
su klientais vengimas. Būtinas išorinis palaikymas: šeimos, draugų, bendradarbių parama; visų 
turimų ir žinomų išteklių aktyvinimas. Būtina rasti žmones, kurie padėtų veiksmais ir palaikytų 
emociškai.17 

„Perdegimo sindromo“modeliuose vyrauja integralus požiūris, pabrėžiantis santykius tarp 
asmenybės ir situacijos veiksnių, šie santykiai apibūdinami kaip disbalansas arba konfliktas.18 
Įvardinamos penkios tokių neatitikimų sritys: 1) darbo reikalavimų ir darbuotojų veiklos resursų 
neatitikimas; 2) prieštaravimas tarp žmonių noro savarankiškai pasirinkti problemą, už kurią būtų 
atsakingi, ir vadovų, ribojančių būtinos informacijos pasiekiamumą, atsilikimo bei 
nekompetentingumo; 3) disbalansas tarp darbuotojo poreikio gauti atlygį ir realios galimybės jį 

                                                                                                                                                                
14 Maslach C., Goldberg J. (1998). Prevention of Burnout: new perspectives//Applied.& Preventive Psychology 
Volume 7, P. 63 – 74. 
15 Ten pat. 
16 Ten pat. 
17 Ten pat.  
18 Ten pat. 
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gauti; 4) nesutapimas tarp teisingumo poreikio ir teisingumo nebuvimo; 5) žmonių poreikį kurti 
pozityvų santykį su visais trukdo konfliktai organizacijos viduje arba profesinė izoliacija; 6) 
vertybių konfliktas, kuris gali pasireikšti prieštaravimu tarp sąžiningumo ir būtinybės slėpti 
informaciją.19  

Medicininio ir psichologinio termino „stresas“ autorius H. Selje20 sukūrė adaptacijos sindromo 
teoriją. Jo nuomone stresas yra reakcija į asmeniui nepriimtiną ar sunkiai įvykdomą reikalavimą. 
Reaguodamas į stresą žmogus sutelkia visus savo fiziologinius resursus ir skiria juos „kovai“ arba 
„bėgimui.“ Bendras adaptacijos sindromas skirstomas į tris stresinės patirties fazes: aliarmą 
(energijos, reikalingos sutikti stresinę situaciją ir pasipriešinti jai, kaupimas), pasipriešinimą 
(stresoriaus poveikio įveikimas ir atsparumas jam), išsekimą (jeigu nepavyksta panaikinti 
stresoriaus poveikio, prasideda išsekimas, galima liga, net mirtis). Išsekimo fazėje vystosi 
„perdegimo sindromas“. Sąvoka „perdegimas“ pradėta vartoti 1974 metais. Taip buvo 
apibūdinamas sindromas, atsirandantis dėl emocinio išsekimo, depersonalizacijos, dėl asmeninio 
pajėgumo sumažėjimo (tam ypatingą reikšmę turi profesinė veikla).  

Pasitaiko atvejų, kai žmogus suvokia ir vertina save iškreiptai, formuojasi neadekvatus savęs 
vertinimas. Pvz., jei žmonės jaučiasi diskriminuojami darbo rinkoje, šis jausmas persikelia ir į 
socialinį gyvenimą. Aplinkinių žmonių nuomonė, kritika, patirtos nesėkmės ieškant darbo, 
sumažėjęs socialinis bendravimas gali nulemti  neigiamą savęs vertinimą. Toks žmogus nepasitiki 
savimi, labai jautriai reaguoja į aplinkinių kritiką arba nepritarimą, gali pasireikšti pyktis,  todėl 
asmuo patiria įvairių bendravimo problemų. Patyrę nesėkmę, tokie žmonės jos priežastis paprastai 
priskiria vidiniams veiksniams, pradeda negatyviai save vertinti ir kitose veiklos srityse, 
prognozuoja, kad ateityje jie taip pat patirs nesėkmę. Dėl minėtų priežasčių sumenkintas savęs 
vertinimas neleidžia žmogui kelti sudėtingų tolimų tikslų, apriboja jo gyvenimiškas perspektyvas.  

Stresas gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą poveikį. Konstruktyvus stresas teigiamai veikia individo 
gyvenimą. Destruktyvus stresas yra disfunkcinis21 ir negatyviai veikia streso paliestą asmenį. 
Organizme pasireiškia streso sukeltų sutrikimų simptomai širdies ir kraujagyslių, virškinamojo 
trakto, raumenų – kaulų, emocinių sutrikimų srityse. Stresas gali atsiskleisti įvairiai: per emocijas 
(nerimas, baimė, depresija); per kognityvinės veiklos bruožus (nedėmesingumas, išsiblaškymas); 
per psichofiziologinius reiškinius (prakaitavimas, pagreitėjęs kvėpavimas); per elgesio pokyčius 
(neproduktyvus darbas). 

Streso įveikimo proceso modelis pabrėžia socialinį komponentą. Modelį sudaro penki 
komponentai: 1) socialiniai ištekliai (socialinė aplinka, švietimo sistema, socialinė padėtis); 2) 
asmenybės ypatumai (individualios demografinės ir psichologinės savybės, vertybinės nuostatos); 
3) stresinės situacijos ypatumai; 4) stresinės situacijos subjektyvaus vertinimo ypatumai; 5) 
įveikimo veiksmai. Šiuolaikinėse perdegimo įveikimo strategijose išryškėja bendros tendencijos: 
siekiama ieškoti priemonių, keičiančių profesinės veiklos sąlygas bei didinančių individo 
toleranciją jų atžvilgiu. Pagrindinis vaidmuo perdegimo profilaktikoje tenka organizaciniams 
pokyčiams, kuriems turėtų vadovauti socialinės tarnybos. Tačiau pats asmuo taip pat turi ieškoti 
būdų „perdegimo sindromo“ prevencijai ir įveikimui. Akcentuojama kognityvi streso reguliavimo 
teorija, kurioje svarbią vietą užima individualus esamos situacijos ir savo galimybių kovoti su 
iškilusia grėsme vertinimas.  

                                                 
19 Ten pat. 
20 Ten pat.  
21Selye H. (1967). The Stress of life. New York: McGraiw – Hill.     
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Apibūdinant organizacinius veiksnius svarbius, įveikiant stresą, dėmesys sutelkiamas į 
rekomendacijų vadybininkams kūrimą: gerinti personalo atranką, kreipiant dėmesį į motyvaciją 
darbui; kurti naujų darbuotojų kuravimo sistemą, siekiant jiems suformuoti išgyvenimo darbe 
įgūdžius; suplanuoti pertraukėles, suteikti galimybę pailsėti nuo klientų; sudaryti lankstų darbo 
grafiką; sudaryti darbuotojams galimybes dalyvauti valdymo procese; kurti asmeninės karjeros 
planus; kurti kolektyve gerą psichologinį klimatą; įvesti superviziją ir kitas profesinės paramos 
formas.22 

Darbo sėkmę stresinėse situacijose lemia: 1) darbo patirtis (ilgiau dirbantys vienoje darbovietėje 
tampa atsparesniais išgyvenant stresines situacijas, nei nuolat jas keičiantys); 2) bendravimas darbe 
(palaikantys gerus tarpusavio santykius turi galimybę išsikalbėti, išlieti neigiamus išgyvenimus); 3) 
situacijos kontroliavimo galios (darbuotojai, tikintys, kad jie gali įtakoti situaciją, stresinėje 
situacijoje geriau susikaups darbui); 4) savo efektyvumo suvokimas (darbuotojai, pasitikintys savo 
galimybėmis, lengviau reaguoja į įtampą).23 Akivaizdu, kad asmenybės vaidmuo yra esminis 
reguliuojant stresą veikloje. Tačiau svarbios ir asmenybę palaikančios įtakos – darbo elementai 
(oficialūs vaidmenys, santykiai, klientas, sėkmės praradimas, visuomenės įtaka); ne darbo aplinkos 
elementai (namai, asmeniniai santykiai).  

Streso įveikimo, arba savireguliacijos mechanizme svarbią vietą užima refleksija, apimanti savęs ir 
kito žmogaus supratimą ir vertinimą, savo nuomonės lyginimą su kitų žmonių ir visos visuomenės 
nuomone. Refleksuoti – tai reiškia išgyventi, vertinti, perleisti per savo vidinį pasaulį.  

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Palyginkite aukščiau tekste pateiktą tekstą apie stresą ir jo padarinius 
bei įveikimo galimybes su žemiau pateikiama informacija apie psichikos, o tai reiškia ir emociniu, 
požiūriu atsparių žmonių charakteristikas. Charakteristikos atitinka socialinio darbuotojo, 
veikiančio krizės intervencijos sąlygomis, kompetencijos nuostatas.24 Suplanuokite konsultavimo 
procesą, orientuotą į asmens su negalia savireguliacijos gebėjimų plėtotę ir streso įveikimo metodų 
taikymą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Ten pat  
23 Ten pat.  
24 Liobikienė T. N. (2006). Krizių intervencija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.  

Amerikos Nacionalinės psichikos sveikatos asociacija (1987) pateikia psichikos požiūriu sveikų 
žmonių charakteristikas:  
jie jaučiasi patogiai (emocinės įtampos nesukelia juose sąmyšio,  
jų nuostata į save ir kitus tolerantiška, rami, 
jie gerbia save, įsitikinę, jog su daugeliu situacijų gebės susidoroti),  
jie adekvačiai vertina kitus žmones, sugeba mylėti ir atsižvelgti į kitų žmonių interesus,  
yra užmezgę malonius ir ilgai trunkančius ryšius,  
gerbia žmones, nepaisant daugybės kituose žmonėse pastebėtų trūkumų,  
sugeba išpildyti gyvenimo keliamus reikalavimus, prisiima įsipareigojimus,  
sau kelia realius tikslus, planuoja ateitį ir jos nebijo,  
kai kyla problemų, jas sprendžia,  
geba patys priimti sprendimus.1  
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2.2.  Socialinio darbo su fizinę negalią turinčiais žmonėmis ypatumai 
 

Neįgalių žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių: visuomenėje vyraujančio 
požiūrio į negalią, ekonominių, politinių veiksnių, gamybos, sveikatos apsaugos, mokslo, kultūros 
lygio. Asmens su negalia, tapusio atskirties grupės nariu, situacijos kompleksiškumas reikalauja 
daugiadimensinio veikimo. Todėl planuojant psichosocialinę pagalbą ir siekiant įsidarbinimo 
privalu organizuoti komandinį darbą (sutelkiant psichologų, andragogų, kosultantų, socialinių 
darbuotojų, supervizorių ir medikų pastangas).  

Lietuvoje pastaraisiais metais imtas taikyti komandinis (tarpdisciplininis) pagalbos modelis, tačiau 
jis yra pakankamai naujas ir nespėjęs atskleisti visų savo galimybių. Sociologai komadą, kaip 
socialinius-struktūrinius išteklius, laiko individui vertingu kapitalu, ir vadina jį socialiniu kapitalu. 
Socialinis kapitalas, sąlygojamas tarpžmogiškų santykių. Tai nėra vieningas darinys, bet įvairovė 
skirtingų darinių, turinčių du bendrus bruožus: visi jie turi tam tikrą socialinę struktūrą ir 
palengvina tam tikrus šioje struktūroje esančių individų veiksmus. Kaip ir kitos kapitalo formos, 
socialinis kapitalas leidžia pasiekti kai kuriuos tikslus, kurie be jo nebūtų pasiekiami. 
 
Socialinis kapitalas kuriamas tada,  kai santykiai tarp žmonių pasikeičia taip, kad palengvėja 
veikimas. Fizinis ir žmogiškasis kapitalas padeda vykdyti produktyvią veiklą, socialinis kapitalas – 
taip pat. Grupė, kurios nariai demonstruoja savo patikimumą ir pasitiki vienas kitu, pasieks 
daugiau nei grupė, kuriai trūksta patikimumo ir pasitikėjimo. Planuojant pagalbą asmenims su 
negalia rekomenduojama derinti individualų konsultavimą su grupiniu, komandiniu darbu. 
Plėtojant socialinį kapitalą galima tikėtis žmonių su negalia atskirties mažinimo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Pagrindiniai socialinio darbo komponentai (Bagdonas A., 2001) 
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Socialinės pagalbos procesą, jo tikslus ir uždavinius atspindi socialiniame darbe taikomas 
universalus sąveikos modelis (įvertinimas, planavimas, problemos sprendimas, vertinimas bei 
rezultatų, atskleidžiančių pokytį kliento situacijoje apžvalga). Modelyje išskiriami pagrindiniai 
veiklos komponentai: darbuotojas (jo kompetencijos sistema – įgūdžiai, žinios, vertybės), 
aplinkybės, kliento sistema (2 pav.). Šis modelis atskleidžia psichosocialinę pagalbą teikiančių 
darbuotojų veiklos esmę ir profesinės patirties struktūrą.  

Darbuotojai siekia įgalinti asmenį su negalia ir veikia krizės intervencijos sąlygomis. Tokio tipo 
intervencijai pasitelkiami socialinio darbo metodai – individualus socialinis darbas (mikro 
lygmuo), darbas su grupe ar/ir šeima (mezo lygmuo), darbas su bendruomene (mezo arba makro 
lygmuo). Dirbama su kliento socialiniu tinklu, taikomi atvejo vadybos, konsultavimo, komandinio 
darbo arba terapijos metodai25. Įgalinimo proceso esmė ta, kad šiame procese aktyvus klientas, 
geriausiai žinantis savo situaciją. Asmuo su negalia turi savitus poreikius bei savitą pasaulį, gyvena 
tam tikroje socialinėje aplinkoje bei aplinkybėse.  

Socialinio darbo procesas vyksta ne tuščioje erdvėje, bet kupinoje įvairių veiksnių aplinkoje, jį 
sąlygoja tam tikros aplinkybės. Bagdono26 teigimu, socialinio darbo aplinkybes galima skirstyti į 
tris grupes: išorinės aplinkybės (teisinis socialinio darbo pagrindas, kultūros tradicijos, 
socioekonominė situacija), kliento savybės (biologiniai, psichologiniai, elgesio ir prisitaikymo 
ypatumai), socialinio darbuotojo savybės (profesinė kompetencija, amžius, lytis, išsimokslinimas, 
ekonominis statusas, nuostatos į socialinės rizikos asmenis). 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Remiantis teorine įgalinančio socialinio darbo samprata, pabrėžiamos 
žmogaus orumo ir vertingumo, socialinio teisingumo, lygių galimybių ir žmogaus teisių 
išsaugojimo vertybinės nuostatos. Minėtos nuostatos yra kaip filosofija, į kurią orientuojamasi 
organizuojant pagalbą žmonėms su negalia. Pasirinkus įgalinimo filosofiją (net ir gilios negalės 
atveju) ir  planuodami pagalbą turėtume kelti tokius tikslus: 

• ieškoti galimybių, kurios leistų stiprinti žmonių su negalia gerovę, mažinti skurdą, atskirtį 
ir kitokias socialinio neteisingumo apraiškas, 
• kurti sąlygas ir rengti priemones, kurios plėtotų socialinį funcionavimą ir individų, šeimų, 
grupių, organizacijų, bendruomenių sąveiką, įtraukiant asmenis su negalia į bendrą tikslų siekimą, 
išteklių vystymą, kančios mažinimą ir jos prevenciją, 
• rengti ir įgyvendinti socialinės politikos, paslaugų plėtotės sprendimus, programas ir 
projektus, atliepiančius bazinius žmonių su negalia poreikius ir palaikančius jų gebėjimų 
pastiprinimą bei vystymąsi, 
• siekti socialinio ir ekonominio teisingumo, konsultuojant, advokataujant, inicijuojant 
socialines ar politines akcijas ir taip įtakojant politiką, paslaugas, išteklius, 
• naudoti tyrimus, reflektuoti praktines žinias, įgūdžius ir tokiu būdu tobulinti profesionalios 
pagalbos asmenims su negalia praktiką, kurti Lietuvos kontekstą atliepiančias metodikas, 
• vystyti  ir taikyti praktinę patirtį kultūrų įvairovės kontekste. 
 
Tikslai realizuojami  derinant tarpusavyje susijusias veiklos sritis – pagalbos teikimo žmonėms su 
negalia praktiką (partneriškų santykių plėtotė ir bendra išteklių bei priemonių paieška), socialinę 
politiką (kuri sukuria prielaidas arba barjerus veiklai) ir socialinių problemų bei asmenų su negalia 
                                                 
25 Gvaldaitė L., Švedaitė B. (2005). Socialinio darbo metodai. Vilnius: Socialinių darbuotojų rengimo centras. 
26 Bagdonas A. (2001). Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai/STEPP: Socialinė teorija, 
empirija, politika ir praktika. Vilnius: VU specialiosios psichologijos laboratorija.  
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poreikių tyrimus. Pastarieji svarbūs siekiant taupiai ir efektyviai naudoti turimus ribotus išteklius. 
Minėtos veiklos ir jų derinimas reikalauja atitinkamų kompetencijų, kurios leistų suplanuoti ir 
įgyvendinti pagalbos procesą, atliepiantį žmogaus su negalia poreikius, grindžiamą juridiniais 
sprendimais ir realios situacijos pažinimu. Kiekvienas šio proceso etapas reikalauja skirtingų 
kompetencijų.  
 
Pirmajame - socialinių problemų identifikavimo ir klientų poreikių nustatymo etape būtina 
analitiko kompetencija, antrajame - socialinės pagalbos proceso planavimo gebėjimai. Socialinės 
pagalbos proceso įgyvendinimas, šio vyksmo analizavimas ir rezultatų įvertinimas, socialinės 
pagalbos teikimo koordinavimas, darbuotojų, dalyvaujančių pagalbos procese profesinės 
kompetencijos plėtojimas neįmanomas be kompleksinių gebėjimų, būtinų atliekant šiuos darbus. 
Siekiant užtikrinti pagalbą žmogui su negalia būtinas gebėjimas kurti ir plėtoti santykius su 
asmeniu, kuriam teikiama pagalba ir jo artimąja aplinka – šeima, draugais  (pirminis socialinis 
tinklas), o taip pat su grupe, organizacijomis, bendruomenėmis, kurios yra formalūs ir neformalūs 
pagalbos šaltiniai. Tekstuose apie įgalinantį socialinį darbą tai vadinama tiesiogine intervencija. 
Santykių kokybė sąlygos pasitikėjimą tarp žmogaus su negalia ir asmens, teikiančio jam pagalbą. 
O dialogas, už kurį atsakingas pastarasis, leis atpažinti žmogaus su negalia poreikius ir lūkesčius. 
Svarbu tai, kad dialogo procese partneriai tarsi keičiasi vaidmenimis. Jie tampa vienas kitam 
„mokytojais/konsultantais“, nes teikia svarbią informaciją: asmuo su negalia, kalbėdamas apie 
savo išgyvenimus ir patirtį, pagalbą teikiantis asmuo – aptardamas faktus svarbius situacijos 
analizei, atkreipdamas dėmesį į vidinius psichologinius veiksnius ir į aplinkybes, egzistuojančias 
aplinkoje.   
 
Motyvacijos tema čia ypatingai svarbi ir susijusi su darbuotojų advokatavimu teisėtai socialinei 
politikai, užtikrinant teisingą išteklių paskirstymą. Pasiremiant tyrimais ir vertinimu visų socialinio 
darbo proceso aspektų, t.y. sistemiškai juos analizuojant socialinio darbo teorinės žinios 
praturtinamos, tobulinamas jų praktinis pritaikomumas. 
Akivaizdu, kad kiekviena veiklos kryptis reikalauja skirtingo žinojimo ir skirtingų intervencijos 
technikų. Be to, tenka atsižvelgti į tai, kad tenka dirbti su įvairiomis  socialinėmis sistemomis. Tai 
gali būti “kliento sistema”, žmogaus su negalia artimieji bei draugai arba tikslinė sistema, kurioje 
inicijuojami pokyčiai - bendruomenė, organizacija, grupė, šeima arba pats asmuo su negalia. 
Pastaruoju atveju kalbama apie skirtingus įgalinimo lygmenis (mikro-, mezo-, makro- 
intervenciją). 

 
L. C. Johnson socialinio darbo procesą pristato kaip sąveikos procesą, kuriame sąveikauja jausena, 
mąstymas ir veikimas27 ir šskiria septynis etapus: 1) preliminarus problemos formulavimas; 2) 
išankstinių problemos esmės prielaidų formulavimas; 3) informacijos rinkimas ir atranka; 4) 
informacijos analizė; 5) plano rengimas; 6) plano įgyvendinimas; 7) plano įgyvendinimo 
vertinimas. Socialinis darbas kaip specifinė veikla, kuria siekiama asmens su negalia socialinio 
integralumo, grindžiamas tam tikrais principais. Socialiniai darbuotojai atlikdami tam tikrus 
vaidmenis, teikia tas paslaugas žmonėms su negalia, kurios padėtų jiems maksimaliai save 
realizuoti, kiek leidžia to žmogaus asmeninės ir visuomenėje esančios galimybės. Išskiriama  
trylika socialinio darbuotojo vaidmenų:  

                                                 
27 Johnson L., C. (2001). Socialinio darbo praktika. Bendrasis požiūris. Vilnius: VU.   
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• susisiekiantis darbuotojas - identifikuoja poreikį, susisiekdamas su klientais 
bendruomenėje, siųsdamas klientą į kitas tarnybas, dirbdamas artimoje klientui aplinkoje; 

• tarpininkas – įgalina klientus gauti reikiamas paslaugas, suteikdamas jiems informaciją, 
įvertindamas poreikį ir pagalbos šaltinius; 

• advokatas – padeda klientams gauti paslaugas po to, kai jų prašymai buvo atmesti, padeda 
gauti paslaugas tiems klientams, kurie turi ypatingų poreikių; 

• vertintojas – renka informaciją ir įvertina kliento, klientų grupių, šeimų, bendruomenės 
problemas, numato šių problemų sprendimo alternatyvas, planuoja sprendimo būdus; 

• mokytojas – suteikia tam tikrų žinių, moko socialinių ir kitų įgūdžių;  
• elgesio keitėjas – savo veiklą su klientu orientuoja į tam tikro specifinio elgesio keitimą; 
• mobilizuotojas – padeda klientui ir kitiems pagalbos jam procese dalyvaujantiems 

specialistams, natūraliems pagalbininkams sutelkti išteklius, kurti naujas paslaugas ir 
programas;  

• konsultantas – dirba su kitais profesionalais; socialinis darbuotojas dažnai konsultuoja 
netekties atvejais, padeda įveikti netekties procesą, parodydamas dėmesį, pasitikėjimą, 
būdamas empatišku;  

• bendruomenės planuotojas – padeda bendruomenėms planuoti priemones, tenkinančias 
klientų poreikius;  

• paslaugų teikėjas – teikia paramą ir rūpinasi asmenimis, kai jų problemos yra 
neišsprendžiamos;  

• duomenų tvarkytojas – renka ir analizuoja duomenis, naudojamus priimant sprendimus; 
• administratorius – planuoja ir įgyvendina paslaugas ir programas;  
• koordinatorius - organizuoja keleto socialinių darbuotojų, kitų profesionalų ar paslaugų 

teikėjų veiklą taip, kad paslaugos būtų teikiamos suderintai;  
• įgalintojas – tiesioginės intervencijos būdu siekia padėti klientui atrasti savo stipriąsias 

puses, ir plėtoti išteklius bei juridines prielaidas netiesioginės intervencijos būdu. 
Socialinės paramos ir pagalbos teikimo procese socialiniam darbuotojui reikalingi įvairūs 

gebėjimai: gnostiniai (informacijos paieška, suvokimas ir atranka); projektavimo (tikslų ir 
uždavinių nustatymas, prognozavimas); konstravimo (turinio, metodų ir priemonių parinkimas ir 
suderinimas); organizavimo (sąlygų, stimuliuojančių tikslingą ir natūralų klientų situacijos 
keitimąsi, sudarymas); komunikavimo (komunikabilumas, bendravimas, tarpusavio santykių 
plėtojimas); ekspertavimo arba vertinimo (suvokimas ir kritinė proceso analizė); reflektavimo 
(asmeninės kompetencijos  veiklos, bendravimo savianalizė).28 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Socialinio darbuotojo gebėjimai siejami su socialinio darbo proceso 
etapų sudėtingumo įvertinimu. Pasitikrinkite savo gebėjimus, atsakydami į klausimus: „Ar tai 
Jums pavyksta socialinio darbo praktikoje?“ . Savuosius atsakymus analizuokite, remdamiesi 
socialinio darbo proceso etapais:29 30 

• Įvertinimo etapą atitinka teiginiai: „pasaulį matyti kito žmogaus akimis“, „išklausyti, 
suteikti galimybę išsikalbėti“, „teikti prioritetą kliento interesams“, „įsijausti į klientą, suprasti jo 
elgesį, sukurti abipusį pasitikėjimą“, „įžvelgti problemos kompleksiškumą“, „sukurti santykį, kuris 
skatintų klientą pasitikėti savo jėgomis“, „stengtis geriau pažinti save, kad geriau pažintum kitą“. 

                                                 
28 Leliūgienė I. (2002). Socialinė pedagogika. Kaunas: Technologija. P. 389. 
29 Sutton C. (1999). Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija. Vilnius: VU.  
30 Johnson L., C.(2001). Socialinio darbo praktika. Bendrasis požiūris. Vilnius: VU.   
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• Planavimo etapą atspindi teiginiai: „kontroliuoti savo jaudulį“, „įtraukti kliento aplinką į 
paramos procesą“,“ klientui aiškiai pateikti siūlymus ir informaciją, sudaryti sutartį“, „gebėti 
suformuluoti pagalbos tikslus kartu su klientu“, „skatinti bendradarbiauti kolegas“, „pasirinkti 
tinkamus darbo metodus“, skatinti bendradarbiauti institucijas“, „suburti tinkamą komandą 
problemai spręsti“, „planuoti laiką“. 

• Įgyvendinimo etapą atspindi teiginiai: „skatinti klientą ieškoti sprendimo“, „jausti kada 
reikia kito specialisto pagalbos“, „gebėti bendradarbiauti su kliento aplinkos žmonėmis“, „spręsti 
konfliktines situacijas“, „rasti alternatyvius problemų sprendimo būdus“, „žinoti įstatymus, 
teisinius aktus ir taikyti darbe“, „atstovauti ir ginti kliento teises“, „derinti asmenines ir 
profesines nuostatas“, „gebėti pajausti profesines ribas ir jų neperžengti“. 

• Tikrinimo ir rezultatų apžvelgimo, įtvirtinimo etapą atspindi teiginiai: „nuolat permąstyti 
tikslus, metodų efektyvumą“, “ieškoti atgalinio ryšio, domėtis tolimesniais kliento žingsniais“, 
„numatyti tolesnio darbo eigą“, „analizuoti profesinę patirtį“, „plėtoti antidiskriminacinę veiklą 
visuomenėje“.   

Atkreipkite dėmesį į tai, kad proceso etapai persipynę ir sąveikauja tarpusavyje, tad neretai tas pats 
teiginys reikšmingas keletui etapų.  

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: susipažinkite su žemiau pateiktu  principų sąrašu ir aptarkite grupelėje, 
ar stebite minėtų principų raišką praktikoje? Jei ne, kaip manote – kodėl? 

• Individualizacija - žmogus su negalia yra unikalus asmuo, turintis savo charakterį ir 
savo poreikius, tačiau žmonės su negalia dažnai traktuojami kaip grupė, manoma, kad asmenys, 
turintys tą pačią negalią turi ir tuos pačius poreikius.  

• Visuminis požiūris - joks specialistas negali vienas spręsti apie kitų specialistų darbą, 
specialistai privalo bendradarbiauti, sudaryti komandą, derinti veiklą vienas su kitu, o pirmiausia 
su pačiu negalios ištiktu žmogumi. 
• Kokybė - pernelyg dažnai paslaugų žmonėms su negalia srityje tenka pasitenkinti tuo, 
kas lieka “visiems kitiems” pasiėmus, galims susitaikyti su „pigiais“ sprendimais, tačiau daugeliui 
neįgaliųjų nekokybiška žmogiškoji ir materialioji globa gali tapti katastrofa. 
• Neliečiamybė - kiekvienas žmogus yra neliečiamas ir nevalia ignoruoti kiekvieno 
žmogaus privatumo, unikalumo ir asmeniškumo, tačiau kartais perdėta globa labiau primena 
autoritarišką, agresyvią intervenciją.  
• Artumas - žinoma, kad žmogui su negalia svarbu gyventi šalia artimųjų, šalia tų vietų, 
kur žmogus gimė ir augo. 
• Apsisprendimas - kiekvienas privalo turėti galimybę keisti savo situaciją, tačiau 
dažnai išklausę žmogų su negale, nesugebame užtikrinti aplinkos sąlygų ir galimybės pačiam 
priimti sprendimą, nors žmogus nepriima sprendimų tarsi „nuleistų iš viršaus“, jam pačiam 
nedalyvaujant. 
Apibendrinkite diskusijos rezultatus grupelėje ir suformuluokite įžvalgas apie galimas pasekmes, 
kai neatsižvelgiama į kurį nors principą (principus) ir neužtikrinama jo raiška.  
  
 
 
 
 

 Kaip manote, ar įmanoma neįgaliems asmenims su savais gebėjimais ir galimybėmis 
 likti savarankiškais ir nepriklausomai, jei nesugebame jiems užtikrinti aplinkos  
sąlygų ir galimybės patiems priimti sprendimą? 
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Priklausomai nuo gyvenimo etapo, kuriame yra negalios žmogus, kinta ir pagalbą jam teikiančių 
darbuotojų vaidmenys, nes kinta šių žmonių poreikiai. Socialinį darbą, su negalią turinčiais 
žmonėmis, dirbantysis dažniausiai yra tarpininkas tarp įvairių socialinių paslaugų institucijų ir 
negalią turinčio žmogaus ar jo šeimos. Darbuotojas teikia konsultacines paslaugas ir padeda ne tik 
negalią turintiems žmonėms, bet ir jų šeimoms pergyventi situaciją bei įveikti tam tikras kliūtis, 
kurios atsiranda dėl specifinės šeimos būsenos. Yra išskiriami trys socialinio darbuotojo 
vaidmenys, kurie padeda klientui atsikratyti priklausomumo jausmo ir yra tiesiogiai susiję su 
klientų įgalinimu: 
• Išteklių konsultanto – kai darbuotojas padeda klientui surasti jam prieinamus išteklius 
ir naudoja metodą, kurį taikant klientas įgauna pasitikėjimą savimi bei išmoksta įgūdžių reikalingų 
spręsti jam kylančias problemas. 
• Supratimą bei palaikymą teikiančiojo – įeina visi darbuotojo vaidmenys, kurie padeda 
klientui geriau pažinti save ir šias žinias panaudoti jam kylančių problemų sprendimui. 
• Mokytojo ar įgūdžių lavintojo – darbuotojas suvokiamas kaip mokymosi proceso 
vadovas, kurio pagrindinė užduotis išmokyti išspręsti konkrečią gyvenimišką užduotį ar problemą, 
susijusią su gyvenimu visuomenėje, su profesine veikla. 

Teigiamas įgalinančios intervencijos rezultatas būtų  asmens su negalia socialinis 
dalyvavimas. Visų pirma jis vyksta pirminių santykių kontekstuose: šeimoje, su draugais, 
mokykloje, darbe, laisvalaikiu, religinėje veikloje ir pan. Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo plėtotė 
reiškia, kad ne tik šalinamos kliūtys ir sudaromos galimybės neįgaliesiems lygiomis teisėmis ir 
savaime suprantamais (normaliais, įprastais, tokiais pat kaip ir kitiems žmonėms) būdais dalyvauti 
socialiniame gyvenime, bet ir priimti sprendimus, ir įnešti savą indėlį į bendros veiklos produktą ar 
norimą rezultatą (Baranauskienė, Ruškus, 2004)31. 

2.3. Įgalinanti parama ir palaikymas socialinės pagalbos praktikoje 

Profesionalai, dirbantys su neįgaliaisiai ir siekdami jų socialinės ir profesinės integracijos turėtų 
būti paramos ir palaikymo profesionalai. Teikdami socialines paslaugas, organizuodami tiesioginės 
intervencijos procesą jie labai dažnai veikia kaip atvejo vadybininkai 32. Dėl savo darbo pobūdžio 
jie beveik visada dirba konfliktinėse situacijose. Dėl šios priežasties, o taip pat dėl globalizacijos 
proceso sąlygojamų nuolatinių pokyčių socialinių profesijų atstovus vadina “ekstremalių situacijų 
vadybininkais”33. Tokia profesinė veikla reikalauja ypatingų metodų. Autentiškų, efektyvių 
metodų tikisi ir klientai, ir visuomenė. Pagal tai jie dažniausiai vertina profesinę veiklą.  
 
Problema ta, kad Lietuvoje dar tik kuriama socialinės paramos, pagalbos ir palaikymo 
metodologija.Tuo tarpu veiklos bruožai (atsakomybė už viską žmogaus gyvenime, neaiški padėtis 
visuomenėje, priklausomybė nuo politinių sprendimų, viešojo finansavimo, biurokratinės-
administracinės kultūros, socialinės pagalbos institucionalizavimas ir tai, kad kasdieninės klientų 
problemos tarsi nereikalauja profesionalumo) sąlygoja aukštus reikalavimus darbuotojų 
kompetencijos požiūriu. Tokia situacija sukuria dideles įtampas: socialinė veikla visada priklauso 
nuo konteksto, o jį atliepianti metodologija dar tik konstruojama; įtampų įveikimui būtini ne tik 
racionalūs, bet ir emocijomis bei intuicija grįsti sprendimai, o tai reikalauja reflektavimo gebėjimų, 

                                                 
31 Baranauskienė I., Ruškus J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje:profesinio rengimo ir profesinės 
adaptacijos sąveika. Šiauliai: ŠU. 
32 Večkienė N., Povilaikaitė S. (2005). Socialinio darbo kaita // Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, T.9, Kaunas: 
VDU, P.130-139. 
33 Lyons K., Lawrence S. (2006). Social Work in Europe: Educating for Change. Great Britain: Venture Press.  
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kurie dėl objektyvių aplinkybių nėra išugdyti. Minėtoje situacijoje atsiduria ir neįgalieji. Siekdami 
keisti savo situaciją, jie inicijuoja veiklas, kurioms kompetenciją neturėjo galimybių išsiugdyti 
arba dalyvauja socialinės integracijos procesuose, kurie konstruojami pagal kitų šalių patirtį, 
dažnai neužtikrinant reflektavimo ir kokybinio įvertinimo. 

Atsižvelgiant į tokį situacijos kompleksiškumą rekomenduojama planuoti ir teikti intervencijos 
proceso dalyviams (klientams ir darbuotojams) trejopą paramą: palaikančią emocinę, 
pastiprinančią dalykinę (informacinę) ir specialiąją (įgalinančią). Pirmuoju atveju, emocinės 
kompetencijos ir emocinio kapitalo sampratos, leidžia išskirti du esminius veiklos aspektus – 
emocinį ir pažintinį. Toks išskyrimas sietinas su tuo, kad pagrindinis socialinės pagalbos 
instrumentas tiesioginės intervencijos procese yra darbuotojo asmenybė. Nuo jo priklauso santykių 
su klientu paritetiškumas. Akivaizdu, kad profesionali psichologo pagalba šiuo atveju 
neįkainojama. 

Emocinio kapitalo samprata siejama su asmenine ir socialine kompetencija ir leidžia pagrįsti 
asmeninių santykių, bendravimo reikšmę socialinėje ir profesinėje veikloje. Ji leidžia numanyti 
naujus neformalaus ir formalaus socialinio tinklo aspektus, taigi ir neformalaus mokymosi 
aspektus. Kitaip tariant, ši samprata praplečia profesinės darbuotojo, dirbančio su neįgaliaisiais, 
kompetencijos ribas, išryškina empatijos turinį ir struktūrą, leidžia formuluoti uždavinius 
konsultavimui. 

Socialinės pagalbos metodai yra kitokie nei visuomenei žinomi, pvz., medicinos, ar netgi 
psichologijos metodai. Jų kitoniškumą lemia klientų specifika, kuriai būdingi individualumo ir 
dinamiškumo bruožai. Socialinės pagalbos procese nekalbama apie “receptus” ir visada egzistuoja 
eksperimentavimo elementai. Socialinės pagalbos veikla visada yra sudėtinga ir kompleksinė, jos 
rezultatai labai priklauso ne tik nuo paties darbuotojo kompetencijos bei pastangų, bet ir nuo darbo 
sąlygų, įvairių institucinių, politinių, struktūrinių ir kitų veiksnių34 . Visa tai sąlygoja papildomas 
įtampas darbuotojų veikloje ir gali tapti “perdegimo” priežastimi. 

Viena iš galimybių išvengti “perdegimo” yra skirtingų sričių profesionalų, skirtingų organizacinių 
struktūrų ryšiai. Minėti ryšiai, apibūdinami socialinio kapitalo samprata yra esminiai sprendžiant 
visada kompleksines socialines problemas35. Svarbu tai, kad emocinis kapitalas laikomas baziniu 
kapitalu plėtojant žmogiškąjį ir socialinį kapitalą. Socialinį kapitalą suprantant racionaliai, kaip 
dalykinius santykius, bendradarbiavimą, kalbama apie pasikeitimą aktualia informacija tarp 
intervencijos dalyvių – darbuotojų ir klientų, t.y. apie pastiprinančią informacinę paramą. 

Apjungiant emocinį palaikymą ir bendradarbiavimu bei informuotumu grįstą pastiprinančią 
paramą, sukuriamos prielaidos visumiškesniam paramos supratimui. Trečiojo tipo - įgalinanti 
specialistų (psichoterapeuto, supervizoriaus, dvasininko) parama svarbi, kaip išplečianti paramos 
galimybes iki vertybių lygmens, sukurianti sąlygas gaunamos paramos tipo ir jos rezultatų 
įvertinimui, naujų paramos galimybių paieškai ir panaudojimui.  

Dalykinė ir emocinė parama, palaikymas konfliktinėse situacijose yra akivaizdžiai būtini. 
Laikantis supratimo, kad parama gali būti, kaip palaikymas, pastiprinimas arba/ir įgalinimas 
galima surasti daugiau galimybių asmens su negalia gyvenime ir veikloje. Tokia parama – tai 
sudarymas sąlygų: plėtoti gebėjimus, įgalinančius atpažinti konkrečią situaciją, įvertinti savo 

                                                 
34 Gvaldaitė L., Švedaitė B. (2005). Socialinio darbo metodai. Vilnius: Socialinių darbuotojų rengimo centras. 
35 Coleman J. S. (2005). Socialinės teorijos pagrindai. Vilnius: Margi raštai. 
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veiksmus ir jų padarinius joje, numatyti pokyčius analogiškose situacijose ir savo darbe, kitaip 
tariant, kaip pagalba reflektavimo procese, sukurianti sąlygas patirtiniam neformaliam mokymuisi.  

Siekiant atskleisti paramos ir palaikymo aspektus, dirbant su negalią turinčiais asmenimis, 
formuluojami probleminiai klausimai: 

• Ar klientai gauna emocinę, dalykinę (informacinę) ir specialiąją (įgalinančią) paramą ir 
kaip ši parama pasiskirsčiusi - kokio tipo parama  ryškiausia, kokio – silpniausiai išreikšta? 

• Iš kurios pirminio socialinio tinklo grupės klientas, sulaukia daugiausia emocinio 
palaikymo, iš šeimos, draugų, ar ir iš tos pačios grupės narių bei profesionalių darbuotojų ir 
organizacijos vadovų? 

• Su kuria socialinio tinklo grupe ar asmenimis stebimas ryškiausias pastiprinimo,, 
bendradarbiavimo santykis, bylojantis apie dalykinę (informacinę, įgalinančią) paramą klientui? 

• Ar klientas tikisi profesionalios mediko, psichologo, socialinio darbuotojo, konsultanto, 
dvasininko ar kt. pagalbos, kokiais atvejais ir kokių specialistų? 

• Ar kliento/ asmens su negalia asmeninės savybės palankios jo/jos susiorganizavimo 
gebėjimų plėtotei, ar asmeninės savybės palankios tikintis realizuoti lūkesčius, sulaukti 
pastiprinimo ir paramos iš kitų asmenų, specialistų, organizacijos? 

Minėti klausimai ypatingai aktualūs, klientui esant streso situacijoje. Kitų žmonių parama – 
svarbus kasdieninio gyvenimo aspektas kovojant su stresu. Ypač svarbi šeimos narių parama, kuri 
aktuali visose žmogaus gyvenimo srityse. Netgi polinkį į tam tikrą veiklą gali sąlygoti šeima, nes 
būtent šeimoje susipažįstama su vaidmenų modeliais, kaupiama patirtis, formuojasi atitinkama 
vertybių sistema, įvaizdis, mokomasi (arba ne) įveikti stigmą. Šeimos parama ypatinga ir dėl jos 
poveikio neformaliajam mokymuisi, nes šeimoje formuojasi nuostatos, lūkesčiai, normos, kurios 
atitinka konkretų darbą, konkrečią profesiją. Tačiau gali atsitikti ir taip, kad šiuokaikinėje 
visuomenėje vykstantys pokyčiai prieštaraus šeimoje susiformavusiai vertybių sistemai ir  asmuo 
su negalia susidurs su dar viena krize, pvz., mergaičių ir berniukų profesijos ir jų situacija darbo 
rinkoje. Kita vertus, jei šeimoje susiformavo pakankamai aukšto lygmens Aš profesinis 
veiksmingumas, tai asmuo su negalia bus pasiruošęs ieškoti naujų galimybių ir jas suras.  
 
Organizuojant įgalinančią paramą asmenims su negalia tenka atsižvelgti į tai, kad Lietuvoje 
egzistuoja didžiulė  įvairovė požiūrių ir nuostatų: nuo klinikinio-korekcinio požiūrio iki socialinės 
integracijos ir socialinio integralumo modelių, nuo atskirties ir konflikto teorijų taikymo iki 
komunikacinio modelio realizavimo. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teks įvertinti asmens su 
negalia aplinkos – šeimos, organizacijos, bendruomenės lankstumą ir paties asmens sąmoningo 
apsisprendimo lygį. Visuomenė, kurioje vis daugiau asmenų su negalia turi galimybę dirbti, 
tiesiogiai prisideda prie teigiamo asmens su negalia įvaizdžio formavimosi. 
Tai įmanoma, kai: a) asmuo su negalia gauna paramą įsidarbinimo  procese (pvz., valstybės 
dotacijos įdarbinant, socialinių įmonių stegimas ir t.t.); b) parama teikiama adaptacijos 
organizacijoje laikotarpiu – kai profesionalai, asmuo su negalia ir tarpininkas/moderatorius 
bendradarbiauja; c) darbdaviai ir potencionalūs bendradarbiai išreiškia suinteresuotumą įgalinant 
asmenį su negalia, pvz., papildomai apmokama kolegų pagalba; d)  darbdaviai gauna pakankamai 
informacijos apie asmens su negalia galimybes, o tęstinę sąveiką užtikrina tarpininkas/mentorius; 
e) dvejopai pritaikoma aplinka – darbo vietoje, o taip pat vykstant į darbą ir iš jo. 
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PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Pasirenkite individualaus konsultavimo planą, įvertinę asmens su 
negalia Aš profesinį veiksmingumą ir aplinkos lakstumą. Pasinaudodami priede pateikiama 
informacija. Planą aptarkite su kolegomis. 

Akivaizdu, kad socialinę pagalbą teikiančio darbuotojo veikla yra sudėtinga, kompleksinė, jos 
rezultatas sunkiai prognozuojamas. Reikalingas specialus pasirengimas profesionaliai ir kūrybiškai 
dalyvauti kliento įgalinimo procese. Asmens su negalia socialinė sąveika su jo aplinka, įtampa 
kylanti tarp jo vidinio pasaulio ir išorinės aplinkos tendencijų, sunkumai veikloje, mąstyme, 
bendravime skatina ieškoti, kaip spręsti iškilusias problemas. Šioje situacijoje ryški dvejopa 
patirties reflektavimo nauda: pasinaudodamas ankstesnės patirties refleksijos rezultatais asmuo su 
negalia ieško naujų idėjų, kuria veiklos planus, t.y. aktyviai mokosi, o konsultantas šiame procese 
skatina refleksiją, remdamasis savo reflektavimo patirtimi ir taip pat mokosi.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2 pav. Kolb refleksyvaus mokymosi modelis (Kiaunytė A., Dirgėlienė I.,200636) 

 
Reflektyvaus asmens su negalia mokymosi modelis (2 pav.) leidžia išskirti patirtinio mokymosi 
žingsnius: profesinės realybės sudėtingumo suvokimas, kaitos poreikis, situacijos 
racionalizavimas, sprendimo paieška. Nesimokymą lemia požiūris, kad pasaulis nesikeičia. Kita 
vertus, ne visada mokymasis tampa pokyčių veiksniu, būtina psichosocialinė pagalba, kuri 
vykdoma ne kaip trumpalaikė vienkartinė reakcija, o sąveikos procesas, vykstantis intensyviai 
kintančios aplinkos sąlygomis. Profesionalui, dalyvaujančiam šiame procese, taip pat būtina 
refleksija, skatinanti nuolatos permąstyti savo profesinę patirtį. Taigi, mokymosi visą gyvenimą 
idėja, kuri realizuojama, kai formaliu ir neformaliu būdu mokosi įvairaus amžiaus žmonės, yra 
esminė teikiant pagalbą žmonėms su negalia.  
 
Konsultuojant ir kartus su neįgaliu asmeniu planuojant jo/jos neformalaus mokymosi procesą, 
kuris leistų išplėsti veiklos galimybes, būtina pasirinkti tinkamą bendravimo modelį. 
Bendradarbiavimu, partneryste grindžiamas santykis leis mokytis abiems – darbuotojui, kuris 
siekia geriau pažinti kliento poreikius ir galimybes ir klientui, kuris „pasiims galią“ savarankiškai, 
kaip suaugęs priimti savo gyvenimo sprendimus. Tačiau gali atsitikti, kad pristigus 

                                                 
36 Dirgėlienė I., Kiaunytė A. (2006). Praktika rengiant socialinius darbuotojus: Klaipėdos universiteto patirtis. 
Klaipėda: KU.  
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profesionalumo, darbuojo ir asmens su negalia bendravimas praras konstruktyvumą, išsivystys 
žalingas priklausomybės santykis.  
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Priklausomybė ir jos įveikimas  
I žingsnis: Susipažinkite su 2 lentelėje pateikta informacija. „Perkelkite“ šį modelį iš sveikatos 
priežiūros sistemos į socialinę aplinką, kurioje Jūs dirbate. Prisiminkite 2-3 praktines situacijas, 
iliustruojančias atitinkamus lentelės teiginius, pasidalinkite savo patirtimi grupėje.  
Kokias situacijas dažniau stebite praktikoje  – žalingos ar konstruktyvios priklausomybės? 
 

2 lentelė37 
Priklausomybės tipai 

 
Žalinga priklausomybė Konstruktyvi priklausomybė 
Yra grindžiama perdėtu nesaugumu ir troškimu 
susitapatinti su kokiu nors kitu asmeniu 

Yra grindžiama abipuse pagarba 

Pacientas laikosi įsikibę medicinos profesionalo 
o pastarajam gali tenka įrodinėti pacientui savo 
kompetenciją arba gebėjimą kontroliuoti 

Pacientas pripažįsta, kad jis turi poreikių 
ir kad norint juos patenkinti reikia 
sukurti dalinę priklausomybę nuo 
sveikatos priežiūros profesionalo 

Kai pacientas ir medikas tampa pernelyg  
priklausomi vienas nuo kito, jie nesiryš   
nutraukti gydymą ar įvertinti procedūras, netgi  
po to, kai tampa aišku, kad gydymo daugiau 
nereikia 

Nėra atsiskyrimo baimės 

Priklausomybė atspindi paciento požiūrį į sveikatos 
priežiūros profesionalą kaip  
autoritetingą figūrą, kuris kontroliuoja kai  
kuriuos svarbius paciento gyvenimo aspektus 

Padidina kiekvieno individo potencialą 
ir yra apibūdinama kaip kiekvieno 
prisiimta visiška atsakomybė už pažangą 
santykiuose 

 
II žingsnis:  Žmogaus elgesio keitimo modelį aprašė bei pateikė Prochaska ir di Clemente38 . Jie 
nusakė 6 pokyčio stadijas, kurios leidžia įvertinti, kur yra klientas,  keisdamas savo su sveikata 
susijusį elgesį. Modelio autoriai aptaria laiko ribas, kurios būtinos, pereinant iš vienos stadijos į 
kitą.  Šios ribos įrodo, kad visiems pokyčiams reikia laiko. Žemiau aprašomos žmogaus elgesio 
keitimo modelio stadijos - susipažinkite su jomis ir pasikalbėkite apie jas grupelėse. 

Pirmosios stadijos (dar vadinamos išankstine) metu individai nenori keisti savo elgesio. Jie 
primygtinai tvirtina, kad jų elgesys yra priimtinas. Pokytis net nesvarstomas. 

Ketinimų stadija yra antroji: asmenys galvoja apie elgesio keitimą, tačiau dar nėra 
pasiruošę įsipareigoti vykdyti pokytį. Jie būgštauja dėl galimo pokyčio, nes praeityje jie bandė tai 
daryti, bet jiems nepasisekė. Būtent šioje stadijoje yra svarbu prisiminti, kad bet kuris veiksmas ar 
pokytis kliento yra vertinamas pagal pajamų - išlaidų principą. Jei yra menkiausia grėsmė, kad 
pokytis nebus kliento/paciento vertinamas kaip jam naudingas ar prasmingas, pokytis ir liks 
ketinimų stadijoje. Šioje vietoje išryškėja profesionalų ir kliento/paciento požiūrio į ankstesnę 

                                                 
37 paruošra pagal R. Purtilo (1990) ir S. Volkevičiūtę (2003). 
38

www.celinteractive.com/ucla/physician_ed/stages_change.html. 
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nesėkmę svarba. Profesionalai turėtų būti pasiruošę padėti pervertinti nepasisekimą iš klaidos į 
galimybę tobulėti, į atspirties tašką, nuo kurio galima pradėti planuoti pokytį. 

Pasiruošimo stadija yra trečioji: asmenys yra pasiruošę pakeisti savo elgesį ir planuoja tai 
padaryti per dvi savaites. Jiems reikalinga pagalba problemai išspręsti. Konsultavimas gali būti 
taikomas šioje stadijoje. Kol pacientas arba klientas dar neišėjo iš kabineto, nustatykite galutinę 
datą ir apibrėžkite veiksmų planą. Visą šią veiklą socialinis darbas apibrėžia kaip klientui 
priimtinos sutarties sudarymą. Klientas padedamas profesionalo nusistato realų ir pasiekiamą 
tikslą, jį apibrėžia laiku ir vieta. Galimi rezultatai kliento suvokimu jam atneš daugiau naudos nei 
ankstesnis elgesys. 

Ketvirtoji arba veiksmo stadija: asmenys baigia elgtis kaip anksčiau - tai yra pokyčio 
pradžia. Modelio autoriai pabrėžia specialisto elgesį, kaip paramos šaltinį, galintį palaikyti klientą. 
Pacientui paramą gali suteikti sveikatos priežiūros specialistai ar socialinis darbuotojas. Jau 
sudarant sutartį turėtų būti aptarta, kaip bus įvertinama pažanga ir kiek kartų per nustatytą 
laikotarpį bus susitinkama su konsultantu. 

Palaikymas (penktoji stadija): šioje stadijoje asmenys išlaiko elgesio pokyčius. Šis etapas 
gali tęsti nuo 6 mėnesių iki kliento gyvenimo pabaigos. Modelio autoriai rekomenduoja 
konsultavimą kaip būtiną atkritimo prevencijos priemonę. Į palaikymą būtiną įtraukti šeimos 
narius. Prie šio proceso gali prisidėti įvairios bendruomenėje esančios grupės: savipagalbos, 
edukacinės ar bendrus interesus turinčius žmones vienijantys sambūriai.  

Šeštoji stadija - atkritimas: šioje stadijoje individai grįžta prie elgesio, kurį jie bandė 
pakeisti. Reikėtų įvertinti klientą, kurioje pokyčio stadijoje jie vėl yra ir tinkamai konsultuoti. 
 
III žingsnis: Po to, kai modelį aptarėte grupelėse, panaudokite grupės intervizijos metodą ir 
aptarkite keletą asmenims su negalia svarbių elgesio keitimo atvejų grupėje. Intervizijos metodo 
taikymas tikslinėje grupėje aprašytas žemiau ir vykdomas penkiais etapais, kartojant jį. 
1 etapas: grupės nariai pristato savo atvejus, bendru susitarimu pasirenkami 2-3 atvejai. 
2 etapas: grupei pristatomas pirmasis pasirinktas atvejis, savo praktinį atvejį pristatantis asmuo  
stengiasi kuo detaliau jį apibūdinti. 
3 etapas: grupės nariai išklauso atvejo pristatymą ir užduoda klausimus „supratimui“, kurie 
atskleidžia naujus atvejo aspektus, leidžia giliau suvokti situaciją. 
4 etapas: išklausę atsakymus, grupės nariai išsako savuosius situacijos supratimus, savąsias 
fantazijas – kodėl taip įvyko? Ką jie darytų kitaip? 
 5 etapas: atvejį pristatęs asmuo pasidalina savo naujais supratimais apie tai, kas vyko, kodėl taip 
vyko, ką jis/ji naujai „pamatė“ ir t.t. 
 

2.4. Supervizija –profesinių santykių konsultavimas 
 

Kvalifikacijos kėlimo ir konsultavimo koncepcijos yra įvairios, ir kuriamos žmonių, turinčių 
skirtingą asmeninę ir profesinę patirtį. Jie remiasi skirtingais požiūriais, skirtingai jungia teorijas 
su subjektyvia praktine patirtimi. Minėta požiūrių ir metodų įvairovė turėtų būti  specialiai 
aptariama, organizuojant neformalų mokymąsi darbo vietoje ir teikiant pagalbą žmonėms su 
negalia. Priešingu atveju, gali atsitikti taip, kad pasirinkus, pvz., globos modelį, asmens su negalia 
motyvacija plėtoti savo smeninę, socialinę ar profesinę kompetenciją ir taip dalyvauti savo 
gyvenime gali būti visiškai nuslopinama.  Asmuo arba pasitrauks, nes nepakaks galios pasipriešinti 
aktyviam “žinančiam” pagalbos teikėjui, arba prasidės konfliktas, ir suardys kliento ir konsultanto 
santykį, kuris turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu.  
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Supervizija, kaip profesinių santykių konsultavimo metodas naudoja grupių galias bei jų įvairovę ir 
skatina grupių vystymąsi. Šis metodas gali būti taikomas dirbant su neįgaliais asmenimis jų darbo 
vietoje, ir kaip paramos metodas darbuotojams, dirbantiems su neįgaliasiais. Supervizija liečia 
darbo situacijas, jų struktūrines, institucines sąlygas, darbo situacijų formuojamą sąveiką tarp 
žmonių, kurie suprantami kaip tam tikrų vaidmenų atlikėjai. Organizacijoje žmonės dalyvauja 
vaidmenų ir santykių kūrime/konstravime, remdamiesi savo patirtimi. Tai visada kompleksinis 
procesas. Todėl supervizorius naudoja daugiadimensinius gebėjimus, leidžiančius suvokti 
profesines situacijas ir sąmoningai naudoti save, kaip intervencijos instrumentą. Supervizija, skirta 
organizacijai susijusi su organizacijos struktūrų vystymu, siekiant skatinti profesionalų 
bendradarbiavimą (x pav.). 
 

 
 

3 pav. Supervizijos modelis (Munsterio akademijos programa ir tyrimo rezultatai, 2007 ) 

 
Organizacija, kurioje dirba asmuo su negalia ir kuri teikia paslaugas asmenims su negalia susiduria 
su dviguba atsakomybe: įgalinti klientą, palaikant jo profesinę motyvaciją ypatingai sudėtingomis 
sąlygomis ir apsaugoti jį nuo “perdegimo”.  Abiem atvejais analizuojami keturi lygiagrečiai 
vykstantys procesai: kliento ir profesionalo santykių dinamika (sąlygojama skirtingų istorijų, 
motyvų ir emocinių konfliktų), profesinė dinamika (dažnai konfliktinis ryšys tarp asmens ir jo 
vaidmens profesinėje veikloje), organizacijos dinamika (susijusi su vaidmenų sąsajomis, 
struktūromis, taisyklėmis, komandų ir vadovų veikla), aplinkos dinamika (sąlygojama įtampos 
atsirandančios tarp kliento sistemos sąlygų ir organizacijos galimybių atliepti kliento ir jo sistemos 
poreikius). Dviejų pastarųjų procesų analizė leidžia išvengti neteisingų prielaidų apie kliento 
sistemą ir klaidų planuojant individualų pagalbos procesą asmens su negalia profesinės integracijos 
procese. 
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Teikiant pagalbą žmonėms su negalia būtina ypatinga empatija ir tolerancija. Todėl konsultanto 
paties savęs suvokimas socialiniuose santykiuose, procesuose, vedantis prie emocinės 
kompetencijos ir efektyvių elgesio modelių socialinėse situacijose, yra ypatingai svarbus. 
Svarbiausia yra tai, kad nuo supervizoriaus socialinės kompetencijos tiesiogiai priklauso klientą 
motyvuojančios mokymosi situacijos kūrimas, t.y. komunikaciniai ir metodiniai-didaktiniai 
konsultanto gebėjimai lemia neformalaus mokymosi organizacijoje sėkmę. Šiuo atveju kalbama 
apie vidinius subjektyvius veiksnius. Kita vertus, supervizijos koncepcija, realizuojama keturiais 
aukščiau minėtais procesais, leidžia atskirti terapijos metodą nuo konsultavimo, kaip intervencijos 
metodo. 
 
Taigi supervizijos procese išryškėja kontekstai: fizinis, psichologinis, tarpasmeninis ir 
visaapimantis - kultūrinis. Vienas šiuolaikinių kontekstų bruožas – pokyčiai, o kintančiose 
situacijose tenka veikti kūrybiškai. Supervizija, kaip profesinės veiklos konsultavimo forma, yra 
naudinga: profesinės kompetencijos vystymui; asmens vidinių ir išorinių konfliktų iškėlimui bei 
aptarimui; profesinio vaidmens identifikavimui; profesinio perdegimo sindromo atpažinimui ir 
įveikos strategijų kūrimui; pokyčių, susijusių su vaidmenų, funkcijų kaita, priėmimui; 
organizacinių pokyčių skatinimui; palaikymo ir paramos gavimui. Supervizija gali būti teikiama 
atskiriems asmenims, grupėms, komandoms (darbo ir projektų grupėms),  organizacijos skyriams, 
vadovams. 
 
Individuali supervizija – tai individualus specialisto konsultavimas, iškilus problemoms 
profesinėje veikloje. Individualioje supervizijoje skatinama analizuoti vidinius ir išorinius 
konfliktus, sąlygotus asmens ir profesinio vaidmens santykio, sprendimų paiešką. Supervizija 
inspiruoja geriau suvokti savo elgesį asmeninės patirties, motyvų ir emocinių konfliktų kontekste, 
analizuoti profesines situacijas, jų struktūrines / institucines sąlygas ir sąveikas.  
 
Grupės supervizija – tai konsultavimas neįgalių asmenų grupės, kurios nariai nepažįsta vieni kitų, 
yra susirinkę iš skirtingų institucijų, neturi tiesioginio kooperacinio santykio vieni su kitais ir turi 
vienodą statusą. Grupės supervizijos metu skatinama gili ir ilgalaikė profesinių kompetencijų 
plėtotė, įgyjama savižinos ir grupės refleksijos metu; inicijuojama profesinių situacijų mąstysenos, 
veiksminė ir jausminė analizė; atskleidžiamos profesinio vaidmens išpildymo organizacijoje 
perspektyvos. Grupės dinamikos ir grupės narių probleminio lauko turinio sujungimas yra 
išnaudojamas grupės supervizijoje. 
Komandos supervizijos dalyviai, skirtingai nei grupės supervizijoje, priklauso tai pačiai 
organizacijai, juos sieja bendras komandos tikslas, kooperaciniai santykiai, nuolatinė komunikacija 
ir bendradarbiavimas, nors jų veikla skirtinga. Komandos supervizijos dalyviai gali turėti ne 
vienodą statusą, todėl galimi pavaldūs / persidengiantys santykiai.  
 
Supervizija sudėtingas procesas, kuriame sąveikauja: supervizuojamojo sistema, t.y. darbuotojo 
santykiai bei supervizijos sistema, kurianti santykį tarp supervizoriaus ir 
darbuotojo/supervizuojamojo. Šių dviejų tarpusavyje susijusių sistemų sąveika apibrėžiama 
sutartyje (4 pav.).  
 
 



 

 

 39

  
        Probleminio lauko įvardijimas 

 
Vieta, laikas, trukmė, neįvykę susitikimai 

 
Darbo objektas supervizijoje 

 
Formalių darbo sąlygų apibrėžimas 

 
  

 
SANTYKIS 

 
 

Informacija apie 
supervizuojamojo profesinę 
situaciją 

 
Profesionalus prisistatymas 

 
Apmokėjimas už superviziją 

Motyvacija  
Profesinės krizės 
Identifikacija su profesija 
Institucijos istorija 

Profesinis vaidmuo 
Profesinė patirtis 
Supervizoriaus išsilavinimas 

Apmokėjimo būdas 
Kaina 
Mokestis 
Atsiskaitymo dokumentai 

 
4 pav. Supervizijos sutarties komponentai (Munsterio akademijos supervizorių mokymo programa) 
 
Sutarties sudarymas tarp supervizoriaus ir supervizuojamojo padeda užtikrinti supervizijos proceso 
tęstinumą, atskleidžia jo struktūrą, padeda kurti profesinį santykį tarp proceso dalyvių. 
Supervizoriui pirmųjų susitikimų metu su supervizuojamuoju svarbu įvardinti darbo objektą 
supervizijoje (probleminį lauką), gavus informaciją apie supervizuojamojo profesinę situaciją. 
Aptarti darbo sąlygas (vietą, laiką, trukmę, sąlygas neįvykusių susitikimų), apmokėjimą už 
superviziją. Taip pat supervizoriui svarbu apmąstyti profesionalų prisistatymą. Jei keičiasi situacija 
supervizijos eigoje sutartis yra koreguojama, jos sudarymas yra dinamiškas. Šiame modelyje 
išryškėja supervizijos proceso sąveikos bei aplinkybės, t.y., kontekstai.  
 
Supervizijos proceso modelis aprašo septynias supervizijos proceso dimensijas: 1) supervizijos 
turinys; 2) orientacija į strategijas ir intervencijas; 3) orientacija į supervizuojamojo santykius; 4) 
orientacija į procesą, vykstantį su supervizuojamuoju; 5) orientacija į santykius supervizijoje; 6) 
orientacija į supervizoriaus vidinį procesą; 6(a) santykis: supervizorius–supervizuojamojo klientas; 
7) orientacija į platų kontekstą.  
Žemiau pateikiamas socialinio darbo supervizijos modelis konstruojamas, atspindi ne tik socialinio 
darbo kaip profesijos filosofinius pagrindus, bet ir atliepia įgalinančios socialinės pagalbos dalyvių 
idealus ir lūkesčius ( pav.). Todėl jis yra universalus ir gali būti taikomas, teikiant superviziją 
asmens su negalia neformalaus mokymosi ir/ar darbo procese. 
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 5 pav. Visaapimantis socialinio darbo supervizijos proceso modelis (Tsui, 2005)39 
 
          Ming – Sum Tsui (2005)40, išanalizavęs daugelį socialinio darbo supervizijos teorinių 
šaltinių, pateikia principus, kaip šio supervizijos teorijos ir praktikos ryšį atspindinčio modelio 
metodologinį pagrindą: 
1. Supervizija – tai tarpasmeninė sąveika tarp dviejų ir daugiau asmenų; svarbi supervizijos 
sąlyga – padėti supervizuojamajam ir laiduoti kliento gaunamos paslaugos kokybę. 
2. Supervizorius siekia, kad supervizuojamojo profesinė veikla būtų susiejama su agentūros 
tikslais. 
3.  Tarpasmeninėje sąveikoje išryškėja šie aspektai: įgaliojimai (organizacinė administravimo 
fukcija), pasikeitimas informacija ir idėjomis (profesinė/edulacinė funkcija), emocijų raiška 
(emocinė/paramos funkcija). 
4. Supervizijoje, kaip netiesioginėje socialinio darbo praktikoje, reflektuojamos profesinės 
socialinio darbo vertybės.   

                                                 
39 Tsui, Ming – Sum. (2005). Social work supervision. Contexts and Concepts. SAGE publications,. London. P.40 
40 Tsui, Ming – Sum. (2005). Social work supervision. Contexts and Concepts. SAGE publications,. London. P. 33, 34. 
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5. Supervizijoje permąstomas profesinės veiklos sudėtingumas, perduodamos/permąstomos 
profesinės žinios, vertybės ir įgaūdžiai, teikiama emocinė parama supervizuojamajam.  
6. Siekiant ilgalaikių ir trumpalaikių supervizijos tikslų , supervizijos efektyvumo kriterijus 
atliepia darbuotojų pasitenkinimas supervizija, pokyčiai profesinėje veikloje, aktualizuojant kliento 
paslaugos kokybę. 
7. Žvelgiant holistiniu požiūriu, supervizija apima keturias sritis/dalis: agentūra, 
supervizorius, supervizuojamasis,  klientas.  
 
Tarpasmeninės sąveikos procese akcentuojamas humanistinis požiūris - geriausias vaidmuo 
supervizuojamajam supervizijos procese – augantis praktikas ir aktyvus mokinys. Supervizoriaus 
veiklos gairės sąveikos procese yra šios: 
Administracinės funkcijos:  
• būti pasirengus diskutuoti darbinę situaciją; 
• teikti grįžtamąjį ryšį; 
• įtraukti darbuotojus į “sąlygų” tikslų įgyvendinimą. 
Edukacinės funkcijos: 
• sustiprinti sąsajas su išorės ekspertu;  
• motyvuoti supervizuojamajį tapti labaiau nepriklausomu; 
• rūpintis profesinio augimo organizaciniais resursais. 
Paramos funkcijos: 
• sustiprinti ir stimuliuoti savitarpio pasitikėjimo, pagarbos susidomėjimo ir paramos  

atmosferą;  
• dirbti su sunkiomis situacijomis atvirai, objektyviai, tikslingai;  
• sąžiningai pripažinti, kai kai nežinai kaip veikti sudėtingoje situacijoje; 
•  būti empatišku supervizuojamojo jausmų, vertybių, elgesio atžvilgiu;  
• pripažinti, atpažinti supervizuojamojo frustracijas, įtampas ir susirūopinimą; 
•  pripažinti ir pastiprinti pasiekimus, refleksuoti sėkmes bei nesėkmes.   
      
Tarpasmeninės sąveikos procesas glaudžiai siejasi su organizacijos, kurioje vyksta supervizija,  
tikslais, struktūra bei kultūra. Pateikto modelio principų įgyvendinimas priklauso nuo daugelio 
faktorių: supervizoriaus kompetencijos (vaidmenys, stiliai ir gebėjimai), supervizuojamo 
profesinės patirties ir kultūros (čia didelės reikšmės turi ir socialinio darbuotojo klientai – 
problemos, poreikiai, įgalinimo tradicija ir kt), svarbu santykis tarp supervizuojamojo poreikių ir 
pasitenkinimo. Galima išskirti sąveikas: supervizorius-supervizuojamasis; darbuotojas-klientas; 
supervizorius-organizacija; supervizuojamasis-organizacija. Supervizorius tampa tarpininku, tarp 
agentūros ir supervizuojamojo. Sąveikoms įtaką daro ne tik agentūros kultūra, bet ir platesnis 
kultūrinis kontekstas, kurio įtakoje formuojasi ar formavosi agentūros, supervizuojamojo, 
supervizoriaus, kliento  kultūra.   

 
3. „NEĮGALIESIEMS NUO 42 IKI 60 PROC. DARBINGUMO“ 

Veikla kaip intervencinė strategija  
 
Šioje dalyje remiamasi veiklos, kaip interverncinės strategijos nuostata, patirties reflektavimo ir jos 
pokyčių projektavimo bei komunikacinės kompetencijos plėtotės nuostatomis. Tai nuostatos, 
kuriomis rekomenduojama remtis, planuojant ir įgyvendinant neįgaliųjų mokymosi procesą: 
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atliekant poreikių identifikavimą, organizuojant konsultavimą, motyvacijos mokytis bei dalyvauti 
ugdymą, plėtojant gebėjimus ieškoti ir vertinti informaciją apie galimybę integruotis į darbo rinką. 
Įgalinimo koncepcija šiame kontekste reikalauja vystyti partneriškus santykius ir dialogą tarp 
darbuotojų, darbuotojų ir vadovų. Dialogas būtinas ir tarp asmens su negalia bei jo konsultanto. 
Todėl siekiant išsikeltų tikslų siūloma taikyti kompleksinę metodiką, leidžiančią: a) kritiškai 
įsivertinti veiklos patirtį; b) panaudojant SSGG metodiką numatyti galimas profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo ar persikvalifikavimo strategijas; c) pasirengti tolesnio neformalaus 
mokymosi planą; d) plane numatyti bendradarbiavimui bei įsidarbinimui aktualių bazinių 
komunikacinių gebėjimų (kalbėjimo ir klausymo) lavinimą, nes tai yra asmeninės ir socialinės 
kompetencijos plėtotės pagrindas. 
 

3.1. Veiklos patirties analizė ir pokyčių projektavimas 
   
Veikla tradiciškai naudojama  psichosocialinės  pagalbos procese. Vieno tipo veikla yra, kai 
darbuotojai padeda klientams atlikti įprasto gyvenimo darbus, kito tipo - kai specialiai sukuriama 
veiklos situacija ir pagaliau veikla - darbo vietoje. Veikla padeda keisti asmens ar sistemų 
funkcionavimą, sukuria sąlygas įgūdžių lavinimui ir socialinės kompetencijos plėtotei. Veikla tai 
būdas pažinti save, stiprinti savivertę, teigiamą savęs suvokimą, pagaliau tai priemonė tenkinti 
įvairius asmens poreikius. Tai jausmų ir emocijų iškrovos forma, elgesio modelių, disciplinos ir 
intelekto ugdymo priemonė, naujų galimybių šaltinis. 
 
Nepriklausomai nuo veiklos paskirties, išskiriami trys veiklos aspektai: 1)  fizinė erdvė ir 
socialiniai subjektai, dalyvaujantys veikloje; 2) esminiai, veiklai būtini elgesio modeliai; 3) 
numatomas atsakomasis elgesys, kurio siekiama veikla. Veiklą įtakoja šie veiksniai: tai, ką turi 
atlikti veikiantys asmenys; taisyklės ir kitos veiklą reguliuojančios priemonės; fizinės veiklos 
priemonės; kompetencija, kuri būtina norint dalyvauti veikloje; dalyvavimo ir sąveikos prigimtis; 
atlygio, kaip sudedamosios veiklos dalies, pobūdis. Tai darbuotojų atsakomybės dalykai.  
 
Klientų atžvilgiu svarbios kitos sritys: klientų poreikiai ir interesai; konkretaus kliento galimybės 
atlikti užduotis; motyvacija ir pasirengimas atliktiu žduotį; kliento pagalbos sistemos ir 
bendruomenės galimybės suprasti ir remti atitinkamą veiklą. Įtraukiant asmenis su negalia į tam 
tikrą veiklą būtina įvertinti: ar yra veiklos priemonės; kiek laiko turi būti skiriama veiklai ir veiklos 
konsultavimui (pvz., socialiniam darbuotojui), dirbant su klientu; aplinką, kurioje vyks veikla; 
veiklos atlikimo nuorodas; atsargumo ir saugumo priemones; veiklos pritaikymus. Asmeniui su 
negalia tinkamos veiklos kriterijai: 1) veikla atliepia kliento poreikius ir interesus; 2) atsižvelgiama 
į klientų amžių, kultūrą, negalės situaciją, kitus specifinius veiksnius; 3) veikla suteikia patirites, 
kuri skatina fizinį ir psichosocialinį kliento vystymąsi; 4) veikla yra lanksti, siūlo pakankamai 
galimybių joje dalyvauti.  
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS: Veiklos patirties analizavimo, veiklos pokyčių ir mokymosi 
projektavimo metodika 
 
Metodika realizuojama vienos dienos seminare trimis etapais. Dirbama individualiai 
konsultuojantis, diskutuojant ir reflektuojant grupelėse ar visoje grupėje. Metodikos realizavimo 
procese reflektuojama darbinės veiklos patirtis, atliekama jos analizė (SSGG), pasirenkamos 
veiklos keitimo strategijos, pasirengiamas asmeninės ir profesinės kompetencijos plėtotės planas. 
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Pirmajame metodikos taikymo etape asmenims su negalia siūloma atlikti savo darbinės ir/ar 
socialinės bei mokymosi veiklos analizę. Atliekant užduotį, rekomenduojama vadovautis savo 
asmenine patirtimi, siejant ją su darbinės ar kitos vykdytos veiklos reikalavimais, pvz., 
pareiginėmis instrukcijomis, sutartimi su darbdaviu, darbo biržos organizuota mokymosi 
programa, užimtumo veikla ar pan. Siūloma pasirinkti 3-5 svarbiausias veiklos sritis, kurias asmuo 
su negalia numato, kaip reikšmingas karjeros planavimui. Tai gali būti ir formali mokymosi veikla 
arba neformali savireguliavimo gebėjimų lavinimo veikla. Pasirinktų veiklos sričių analizei 
siūloma naudoti priemonę, pristatytą1 lentelėje: 
           

1 lentelė 
Veiklos sričių analizė 

 
Veiklos sritis Dabartinė realybė Ką reikia daryti ? Ateities vizija 

 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 
• Dabartinė realybė – tai veikla kiekvienoje pasirinktoje konkrečioje srityje. Atsakoma į 
klausimą: kaip dirbu dabar? Aprašant dabartinę realybę išryškinamos teigiamos pusės bei 
problemos. Rekomenduojama kiek galima išsamiau apibūdinti kiekvieną veiklą, nurodant 
aplinkybes, kurios sąlygoja veiklos atlikimo kokybę. 
• Ateities  vizija – tai konkrečios veiklos srities, kuri buvo pasirinkota analizei, optimalus 
paveikslas. Aprašoma, kaip turėtų būti vykdoma veikla. Aprašymo metu remiamasi vidinių ir 
išorinių išteklių įvertinimu, nauja informacija apie tokio tipo veiklas, teoriniu modeliu, stebėta kitų 
asmenų patirtimi tokioje pačioje veiklopje. 
• Ką reikia daryti, kad atliepti ateities viziją? Šį klausima galima performuluoti: kaip 
dirbti/veikti kitaip? Tai klausimai, kurie keliami, siekiant tobulinti veiklą, dirbti kokybiškiau, 
palengvinti savo darbą, padaryti jį labiau prieinamu; siekiant keisti darbo aplinką, kad ji taptų 
palankesnė. Aprašomi būdai, kurie leistų priartinti dabartinę realybę prie ateities vizijos. 
 
Veiklos sričių analizė atliekama dirbant individualiai. Atlikus analizę rekomenduojama organizuoti 
konsultavimą grupėje. Visų pirma grupėje „pasimatuojama temperatūra“, t.y. aptariama, kokius 
jausmus išgyveno kiekvienas asmuo, analizuodamas pasirinktas veiklas. Tada aptariami teigiami, 
neigiami patyrimai bei įvardinami netikėti atradimai, jei tokie buvo. Neaiškumai, kurie iškilo 
atliekant analizę taip pat aptariami grupėje. 
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Antrajame metodikos taikymo etape atliekami du darbai. Visų pirma, panaudojant SSGG metodą 
individualiai analizuojamos pirmajame etape apsirašytos veiklos sritys, t.y. aprašymo metu 
surinkta medžiaga (2 lentelė).  
 

2 lentelė  
Savianalizė bei veiklos strategijų numatymas 

       
 Stipriosios pusės 

................ 

................ 

.................. 
 

Silpnosios pusės 
................ 
................ 
.................. 
 

Galimybės 
................ 
................ 
................. 
 

A strategija: ? 
 
 
 

B strategija: ? 
 
 

Grėsmės 
 
................ 
................ 
................. 
 

C strategija: ? 
 
 
 
 

D strategija: ? 
 

 
 Visose keturiose 2 lentelės skiltyse, surašomos įžvalgos, kurios išryškėjo, aprašant ir analizuojant 
veiklos siritis. Skiltyse „Stiprybės“ ir „Silpnybės“  atitinkamai įvardinamos vidinės asmens 
stipriosios ir silpnosios pusės (vidiniai veiksniai). Skiltyse „Grėsmės“ ir „Galimybės surašomos 
išorėje egzistuojančios aplinkybės (išoriniai veiksniai), kurios vienaip ar kitaip veikia mus ir mūsų 
darbą bei mokymąsi. 
 
Atlikus pirmąją užduotį, dirbama mažose grupelėse: pasidalinama surinkta informacija, SSGG 
analizės rezultatais ir aptariamos naujos tolesnės veiklos, jos keitimo ar įsidarbinimo  strategijos. 
Šie sprendimai priimami jungiant du ar daugiau veiksnius. Pvz., galima svarstyti: kokią išorinę 
galimybę galima panaudoti, kad įveikti vidinę silpnybę? Arba, atvirkščiai: kaip ir kokios mūsų 
stiprybės padeda įveikti aplinkoje egzistuojančias grėsmes? 
 
Jungdami skirtingus veiksnius ar jų grupes, galime suformuluoti net keturias strategijas A, B, C, D 
(2 lentelė). Galimas dar vienas sprendimas – apjungti A, B, C, D strategijas į vieną visus veiksnius 
apimančią kompleksinę strategiją. Tokiu būdu galime pasiruošti individualią savo veiklos 
programą. Šios programos ar plano pasirengimą stimuliuoja bendras darbas grupelėse. Tai ne tik 
bendravimo patirtis, dirbant kartu, bet ir savojo matymo praplėtimas, pamatant naujas galimybes. 
 
Po sprendimų priėmimo grupelėse organizuojamas paskutinis šio etapo žingsnis: grupelės savo 
analizės rezultatus ir sprendimus pristato visai grupei. Keičiantis informacija tarp grupelių dar 
labiau praturtinamas informacinis bagažas, plėtojami asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai. 
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Trečiajame metodikos taikymo etape apibendrinami pirmųjų dviejų etapų rezultatai ir 
projektuojamas mokymasis, skirtas atitinkamos veiklos srities kompetencijai plėtoti. Kompetencija 
čia suprantama kaip integrali vertybių, žinių ir įgūdžių visuma.  
Dirbama individualiai įsivardinant veiklos analizės metu išryškėjusius žinių, įgūdžių, patirties 
poreikius, aktualius pasirinktai konkrečiai veiklai. Rekomenduojama pasirinkti svarbiausias ir 
labiausiai pokyčių ar atnaujinimo reikalaujančias veiklos sritis, iš įvardintų, pagal 1 lentelę. 
Planuojant plėtotiną tam tikros veiklos srities kompetenciją, siūloma naudoti žemiau pateikiamą 
priemonę (3 lentelė):            
  

3 lentelė  
Veiklos analizės metu išryškėję žinių, įgūdžių, patirties poreikiai 

 
Veiklos sritis Reikalingos žinios Reikalingi įgūdžiai Reikalinga patirtis 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 
Atlikus paskutinę užduotį, asmuo su negalia pasirengia inidividualiam mokymosi planavimui, 
kuris vyksta bendradarbiaujant su konsultantu.   
 
Metodikos taikymo rezultatai apibendrinami grupėje, organizuojant grupės refleksiją. Visų grupės 
narių prašoma įvertinti metodikos taikymo procesą ir rezultatus. Rekomenduojama taikyti Edvardo 
de Bono41 pasiūlytą metodą: kiekvieną kartą atsakyti į tris klausimus: 
1. Kas man patiko? Ką vertinu teigiamai? 
2. Kas man nepatiko? Ką vertinu neigiamai? 
3. Kas man buvo įdomu ir/ar netikėta? 
 
Toks vertinimas, laikantis minėtų trijų pozicijų, leidžia atlikti gilesnę ir išsamesnę metodikos 
taikymo refleksiją. Seminaro vedantieji turi galimybę užbaigti renginį taip pat panaudodami šį - 
plius, minus, įdomu, metodą, ir atkreipti grupės dėmesį į skirtingus mokymosi būdus ir tipus. 
Rekomenduojama aptarti, koks mokymosi tipas gali net skatinti stagnaciją, palaikyti stabilią 
būseną. Išskiriamas42 dviejų tipų ugdymas: „bankinis“, susietas su informacijos įsiminimu ir 
atgaminimu ir antrasis, problemą išryškinantis ugdymas, skatinantis kritinį mąstymą, tampriai 
susietą su supančia socialine realybe ir joje vykstančiais pokyčiais. Tai „savivaldus“ mokymasis, 
skatinantis pokyčius individo asmeniniame gyvenime, profesinėje veikloje, įtakojantis pokyčių 

                                                 
41 Benikis P. Ir kt. (2005). Neįgaliųjų mokymo ir karjeros planavimo praktinis vadovas. Šiauliai: LC leidybos centras. 
42 Dirgėlienė I., Kiaunytė A. (2006). Praktika rengiant socialinius darbuotojus: Klaipėdos universiteto patirtis. 
Klaipėda.  
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vyksmą visuomenėje. Šis modelis aktualus kliento ir darbuotojo neformalaus profesinio mokymosi 
situacijoje ( 1 pav.). 

1 pakopa     2 pakopa  

         (iki profesinio rengimo)                     Tikslas                            ( profesinis rengimas) 

1 pav. Mokymosi profesiniame rengime modelis (Kiaunytė A., Dirgėlienė I., 2006)43 

 

Grupės diskusijos metu taip pat svarbu aptarti profesinės socializacijos nebaigtinumą, paskiriant 
laiko diskusijai apie tai, kad  profesinė socializacija –  tai nuolatos besitęsiantis procesas, 
neribojamas amžiaus cenzo (2 pav.). 

 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Patirtinio mokymosi procesas pagal Kolb44 

                                                 
43 Dirgėlienė I., Kiaunytė A. (2006). Praktika rengiant socialinius darbuotojus: Klaipėdos universiteto patirtis, 
Klaipėda: KU.  
44 Ten pat 
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Patirtinį mokymąsi skatina supervizija (individuali, grupės, komandos), suteikianti galimybę 
reflektuoti veikiant ir taip plėtoti profesines kompetencijas. Tai pagalbos būdas siekiant „bankinį“ 
mokymosi tipą keisti „savivaldžiu“, patirtiniu, kai ugdomas kritinis mąstymas, keliant klausimus 
kontekstui ir vienas kitam. Akivaizdu, kad kuriant neformalaus mokymosi sąlygas patirtinis 
mokymasis yra esminis, o jo realizavimas grindžiamas refleksija ir komunikacija. 
 

3.2. Bazinių komunikacinių gebėjimų lavinimas kaip socialinės kompetencijos 
pagrindas 

 

Komunikacijos tikslas – bendras supratimas, kuriuo grindžiamas bendravimas ir 
bendradarbiavimas organizacijoje45. Kiek jis bus pasiektas, priklauso tiek nuo klausančiojo, tiek 
nuo kalbančiojo. Klausytojas turi priimti pranešimą ir kiek galima adekvačiau jį interpretuoti, o 
kalbantysis yra atsakingas už aiškų informacijos pateikimą, t.y. jo kalba turi būti suprantama 
klausytojui. Atsižvelgiant į tai, kad dialogo ar polilogo dalyviai ne visada laikosi vienodos 
nuomonės, būtina išskirti dar vieną komunikacinių mokėjimų ir įgūdžių sritį – mokėjimą 
konstruktyviai ginčytis. Kalbėjimas nėra monologas. Klausymasis tampa neatsiejama kalbėjimo 
dalimi, tik šiuo atveju jis nueina į antrąjį planą. Jei vienas žmogus kažką sako kitam, kad būtų 
suprastas, pirmiausia turi matyti ir girdėti savo pašnekovą tam, kad galėtų pasakyti taip, kad jis 
suprastų (o ne kalbėtų tik sau suprantama kalba ir kaltintų, kad  kitas kažkodėl niekaip nenori jo 
suprasti) ir kad matytų, ką pašnekovas suprato, ko ne, kur sutinka su kalbančiuoju ir kur nesutinka, 
kad galėtų paaiškinti (o ne monologiškai dėstytų savo mintis, tikėdamasis, kad jį kiti tiesiog 
privalo suprasti). 

Individualūs ir kultūriniai skirtumai, sukuria barjerus, trukdančius plėtoti bendravimo ir 
bendradarbiavimo santykius. Kokie jie? 
 
Informaciją iš aplinkos gauname penkiais skirtingais kanalais: klausa, regėjimu, uosle, skoniu ir 
lytėjimu. Tačiau jie mūsų gyvenime turi nevienodą svarbą. Šį skirtingumą sustiprina ir sveikatos 
būklė arba negalės tipas. Pagal kanalo dominavimą žmones galima suskirstyti į vizualus, audialus 
ir kinestetikus. Garsinių (audialinių) pranešimų ir klausos kanalo svarbą rodo su garsu ir klausymu 
susijusių veiksmažodžių, kuriuos mes naudojame,  gausa: „...mes turėtume įsiklausyti...“, „...aš 
klausau jūsų...“, „...girdėti nuomonių, kad...“ ir pan.  
 
Vaizdinių (vizualinių) pranešimų ir regos kanalo dominavimą atspindi su vaizdais ir regėjimu 
susiję veiksmažodžiai: „...nematau čia jokios problemos...“, „...pasižiūrėkime į tai iš kitos pusės...“, 
„...matote...“ ir pan. Kinestetinių pranešimų akcentavimas pasireiškia su kitais pojūčiais susijusių 
veiksmažodžių gausa kalboje: „...pajusime ekonomikos pagerėjimą...“, „...aš jaučiu, kad...“ ir pan. 
Galima išskirti dar vieną žmonių grupę – digitalus. Šio tipo žmonių kalboje beveik nėra nei regos, 
nei klausos, nei kinestetinį kanalą atspindinčių žodžių. Jie kalba sąvokomis. Tokio tipo žmonėmis 
negimstama, - savo kalboje vartojamas sąvokas jie išmoksta labai vėlai. 
 

Kadangi kalba yra neatsiejama nuo kultūros, idealių atitikmenų skirtingose kalbose nėra. Visiškai 
tikslus vertimas iš vienos kalbos į kitą neįmanomas. Kai skirtingose kultūrose kalbama 

                                                 
45 Grebliauskienė B., Večkienė N. (2004). Komunikacinė kompetencija. Komunikabilumo ugdymas. Vilnius: Žara. 
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skirtingomis kalbomis, vertimas visada būna netobulas. Tiems patiems daiktams ar reiškiniams 
įvardyti skirtingos kultūros turi skirtingą žodžių skaičių. Idiominis nelygiavertiškumas – tai 
sustabarėjęs ir prasmiškai nedalomas frazeologizmas, būdingas tik vienai kuriai kalbai.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiriasi ne tik pačios kalbos, bet ir kalbėjimo maniera. Jei vakarietiškose kultūrose vertinamas 
tiesus, atviras, nesudėtingas kalbėjimas, to negalima pasakyti nei apie tolimųjų, nei apie artimųjų 
rytų kultūras. Tikroji pasakymo prasmė yra tik numanoma. Tiesmukumas čia vertinamas ne kaip 
tiesumas ir sąžiningumas, o kaip nesubrendimas, netaktiškumas ir arogancija. 

 
 
3.2.1. Žodinė komunikacija, kaip dalykinio pokalbio priemonė  
 
Žodinė komunikacija arba kitaip verbalinis kodas iš viso gyvojo pasaulio būdingas tik žmonėms. 
Palyginti su neverbaliniu, jis yra tobulesnis ir sudėtingesnis. Verbalinis kodas susiformavo 
istoriškai vėliau nei neverbalinis, tačiau pastarojo neišstūmė. Įdomu tai, kad bendraudami ir 
naudodami tiek simbolius, tiek žodžius dažniausiai gauname skirtingus atsakymus. Žodžiai, kaip ir 
simboliai, gali būti interpretuojami skirtingai. Jei mes susikalbame vieni su kitais, tai dar nereiškia, 
kad vienodai suprantame žodžius, kuriuos vartojame. 
 
 
 
 
 
 
Iš pirmo žvilgsnio tobulas ir leidžiantis užkoduoti sudėtingiausią informaciją verbalinis kodas  
kartu yra ir problemiškas. Žodžiai nėra vienareikšmiai. Kiekvienas žodis turi ne vieną reikšmę, bet, 
priklausomai nuo konteksto, įgauna daugybę reikšmių. Tai, ar galima priimti vienintelę žodžio 
reikšmę, jei tas žodis turi kelias reikšmes? Į šį klausimą lingvistai atsako teigiamai ir siūlo skirti 
pagrindinę, dalinę ir svarbiausią tarp dalinių žodžio reikšmes. Pagrindinė reikšmė – tai reikšmė, 
kuri lyg ir jungia visus to žodžio variantus. Svarbiausia reikšmė – ta, kuria šis žodis dažniausiai 
vartojamas. Dalinė – ta, kurią lemia konkrečios sąlygos: verbalinis kontekstas, intonacija, bendra 
situacija ir pan.   

 

Pabandykime: 
a) Parodykite kokį nors simbolį šešetui žmonių (kiekvienam atskirai). Paklauskite, kaip šį 

simbolį suprato kiekvienas, ir užfiksuokite atsakymus. Palyginkite gautus atsakymus. 
b) Tų pačių žmonių paprašykite apibrėžti (paaiškinti) kokį nors žodį (pvz., laisvė, darbas). 

Surašykite Jums žinomas, lietuvių kalboje dažniausiai vartojamas idiomas. Pabandykite jas 
išversti į kitą, Jums gerai žinomą kalbą. Ar visoms pavyko rasti idiominius atitikmenis 
kitoje kalboje? Kas atsitiko su idiomomis bandant jas išversti kitaip? 

Suraskite lietuviškų žodžių, kuriems teikiama ypatinga reikšmė. Kas atsitinka mėginant juos 
išversti į kitą kalbą? 
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Kita vertus, tam pačiam reiškiniui ar objektui pavadinti kone kiekvienoje kalboje egzistuoja ne 
vienas, o keli žodžiai (sinonimai). Lietuvių kalbos sinonimų žodynas, pavyzdžiui, pateikia šiuos 
žodžio „pareiga“ sinonimus: priedermė, prievolė, įsipareigojimas. „Pareiga“ suprantama kaip 
reikiamas atlikti darbas, susijęs su tarnyba,  „priedermė“ – kas pridera atlikti pagal visuomenės 
priimtą moralę, „prievolė“ – kas būtina pagal įstatymus, o „įsipareigojimas“ – kaip savo noru 
prisiimtas, pasižadėtas atlikti darbas. Žodžių reikšmės nėra pastovios. Antropologai pastebėjo, kad 
kultūra, kurioje gyvena žmogus, daro įtaką jo pasaulio supratimui.  

 
 
 
 
 
 
 
Pradėjus bendrauti skirtingų kultūrų žmonėms, kalbantiems skirtingomis kalbomis, vienas iš būdų 
jiems bendrauti buvo maišytos kalbos susiformavimas. Tai maišyta, supaprastintos gramatinės 
sandaros ir riboto žodyno (paprastai sudaryto iš kelių kalbų) kalba, vartojama daugiakalbėse 
vietovėse. Maišyta kalba gali trukdyti įsitvirtinti kitai kalbai, kaip susikalbėjimo priemonei. 

 
 
 
 
 

Mes stovėjome ir laukėme svarbiojo momento. Staiga išgirdau užpakaly kažkieno 
balsą: 
– Ei, pažiūrėkite į savo nosį! 

Negalėjau atsigręžti ir pasižiūrėti, kas yra ir į kieno nosį reikėjo žiūrėti. Pažvelgiau 
skersomis į Džoržo nosį. Nosis kaip nosis – šiaip ar taip ant jos nebuvo nieko bloga ir nieko 
nereikėjo keisti. Žvairomis užmečiau akį į savąją – ji atrodė ne blogiau, negu tikėjausi. 
– Pasižiūrėkite į savo nosį, kvailas asile! – dar kartą garsiau suriko tas pats balsas. 

Po to kitas balsas sušuko: 
– Ištraukite nosį, greičiau, ei, judu ten su šunimi! 

Nei Džoržas, nei aš nedrįsome apsigręžti. Fotografo ranka buvo ant dangtelio, ir 
nuotrauka kiekvieną akimirką galėjo būti padaryta. Nejaugi jie šaukė mums? Kas atsitiko 
mūsų nosims? Kodėl jas reikia ištraukti? 

Bet čia pradėjo staugti visas šliuzas, ir skardus balsas iš užpakalio sušuko: 
– Pasižiūrėkite į savo valtį, sere! Ei, jūs ten, raudonkepuri ir juodakepuri! Jei nepaskubėsit, 
bus nufotografuoti tik jūsų lavonai! 

Mudu pažvelgėme ir pamatėme, kad mūsų valties nosis įstrigusi tarp šliuzo polių, o 
vanduo vis kyla ir verčia valtį… 

(Džeromas D.K. Trise valtimi) 

Ar sutiktumėte su žemiau pateiktomis A. Maceinos mintimis? „…nepaisant įvairių pastangų 
sukurti vieną tarptautinę kalbą, kaip patogią susižinojimo priemonę, kalbų įvairumas ne tik 
nenyksta, bet ir tautinio sąjūdžio skatinamas dar labiau stiprėja. Kalbų įvairumas rymo ant 
mąstysenos skirtingumo...“ 

Ar susidūrėte su maišytos kalbos vartojimo atvejais?  

Ar komunikacija tarp žmonių būtų tobulesnė, jei visi kalbėtume viena kalba?  

Kodėl bandymai kurti dirbtines kalbas buvo nesėkmingi? 
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Kalbant detaliau apie individualius kalbėjimo skirtumus, svarbu suprasti, kad žmonės skirtingai 
supras, atrodytų, tuos pačius žodžius. Šiuos skirtumus lemia nevienoda individuali patirtis ir 
skirtingi reikšmių laukai. Reikšmių laukų skirtumų priežastis gali būti skirtingas nevisuotinės 
(profesinės, tarminės ar žargoninės) leksikos žinojimas bei individualios patirties skirtumai. 

Profesinę leksiką žino ir vartoja kurios nors profesijos žmonės. Žmonėms, neturintiems tam tikros 
srities žinių, daugelis toje profesinėje kalboje vartojamų sąvokų bus nesuprantamos.  

Tarminės leksikos žinojimo skirtumai - profesinė leksika atspindi profesinį susiskirstymą, tarminė -  
regioninį. Regionams būdingos savitos kalbinės variacijos.  Pavyzdžiui, žemaičių tarmėje „brėkšti“ 
reiškia „temti“, „baustis“ – „ketinti“ ir pan.  

 

 

 

Žargonas - specifinių žodžių ar posakių, vartojamų kurios nors socialinės grupės šnekamojoje 
kalboje, rinkinys. Žargonas yra vienas iš būdų, kuriuo grupė apibrėžia save. Tai tarsi slaptažodis, 
aiškiai padedantis atskirti savą nuo svetimo. Žargonas plačiai paplitęs, kadangi kiekviena grupė 
kuria savitą jo atmainą. Ypač svarbi kalba tampa „tarp savų“, ji atlieka gynybos vaidmenį, yra 
reputacijos ir socialinio statuso pagrindas, suteikia pranašumą, kaip ir fizinė jėga. Žargonas nuolat 
kinta – jį lemia tuo metu nusistovėję žmonių santykiai, aktualijos, mados įnoriai ir kt. Tam tikrai 
laiko atkarpai pasibaigus, keičiasi ir vartojamos žargonybės. Žargonybės skiriasi nuo tarminių 
žodžių tuo, kad pastarieji yra neatsiejama tarminės sistemos dalis, t. y. pirminiai tos sistemos 
daiktų, reiškinių pavadinimai, o tarpu žargonybės yra antriniai, be sistemos vartojami žodžiai. 

 
 
 
 
 
 
Individualios patirties skirtumai sąlygoja tai, kad vartodami tuos pačius žodžius (kaip visuotinės 
leksikos elementus), dėl skirtingos individualios patirties žmonės gali juos suprasti nevienodai. 
Tam turi įtakos ir amžius, ir išsimokslinimas, ir patirtis, ir kiti veiksniai. Tos pačios kartos ar tos 
pačios negalės grupės atstovai supranta vieni kitus geriau, nes gyvena panašiomis sąlygomis, turi 
panašią patirtį ir vertybes. Nereikia pamiršti ir amžinojo tėvų ir vaikų konflikto.  Žmonės, kurie 
skaitė tas pačias knygas, žiūrėjo tuos pačius filmus, gyveno panašų gyvenimą, turi ne tik panašią 
patirtį, bet ir panašų žinių bagažą.  

 

 

 

 

Žodžiai, kurių prasmė priklauso nuo žmogaus individualios patirties. Jei siuntėjas ir priėmėjas 
turės skirtingą patirtį ar lygins skirtingus dalykus, gali kilti supratimo sunkumų. Ar jums yra kada 

Prisiminkite knygą, kurią skaitėte, spektaklį ar filmą, kurį žiūrėjote skirtingu savo amžiaus 
tarpsniu. Apgalvokite ir aptarkite šių kūrinių supratimo skirtumus. Kaip manote, kodėl šie 
skirtumai atsirado? 

Pabandykite sudaryti trumpą Jums žinomų  semantinių tarmybių sąrašą.  Pagalvokite, kokių 
supratimo problemų iškiltų atitinkamos tarmės nemokančiam žmogui. 

Sudarykite kurios nors žmonių grupės žargono trumpą aiškinamąjį žodynėlį. Pagalvokite, 
kokiai žmonių daliai jis žinomas, o kuriai iškiltų jo supratimo problemų. 

Pasikalbėkite apie tai grupelėje. 
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nors buvę taip, kad į jūsų klausimą koks lauke oras, jums buvo atsakyta, kad šilta, o išėję į lauką 
pajutote, kad yra gana vėsu? 

Abstrakcijas žymintys žodžiai. Tai gali būti tokie žodžiai kaip meilė, atsakomybė, lygybė ir pan. 
Konkrečius daiktus ar reiškinius žyminčių žodžių prasmė yra santykinai pastovi, o abstrakcijas 
žyminčių žodžių prasmė kinta keičiantis ir turtėjant individualiai patirčiai. Pvz., žodžio 
„atsakomybė“ reikšmė žinoma ir 11 metų berniukui, ir 40 metų vyriškiui, bet jų supratimas nėra 
vienodas. 

 

 

 

 

Emociškai svarbūs žodžiai. Kiekvienas žmogus turi žodžių, į kuriuos reaguoja ypatingai. Vardas – 
vienas iš jų. Oro uosto ar minios šurmulyje žmogus visada atkreipia dėmesį (išskiria iš bendro 
šurmulio) į savo vardą ar panašiai į jį skambantį žodį. Lygiai taip pat lengvai pastebi jį tekste. 
Emocinis ryšys su vardu yra pastovus, o kiti emociškai svarbūs žodžiai kinta kartu su  individualia 
patirtimi.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Klausymo tipas kaip esminis santykio užmezgimo veiksnys 
 
Klausymas yra antrasis bazinis komunikacinis gebjimas. Pagal dalyvavimo laipsnį ir grįžtamosios 
informacijos teikimo pobūdį pokalbio metu klausymas skirstomas į aktyvų ir santykinai pasyvų. 
Savo ruožtu aktyvus klausymas dar skirstomas į reflektyvų ir nereflektyvų. 

Santykinai pasyvus klausymas. Dažnai klausomės, kad išskirtume įvairius garsinius ir vaizdinius 
dirgiklius. Tai darydami tiesiog tampame jautresni, galime suprasti verbalinių garsų (dialekto, 
tarimo) skirtumus ir neverbalinį elgesį (gestus, mimiką) ir tuo remdamiesi spręsti apie asmens, su 
kuriuo bendraujame, nusiteikimą mūsų atžvilgiu, suvokdami, kad žodinė emocijų išraiška gali būti 
labai įvairi. Jei nesiklausysime, kaip mintys pasakomos, galbūt nesuprasime tikrosios pranešimo 
reikšmės. Toks klausymo būdas vadinamas išskiriamuoju, arba santykinai pasyviu, ir yra kitų 

Pasirinkite keletą kolegų. Sudarykite nedidelį  abstrakcijas žyminčių  žodžių sąrašą.  
Kiekvienas individualiai parašykite šių žodžių paaiškinimus. Dabar palyginkite savo darbus. 
Pastebėjote skirtumus? Aptarkite juos. 

Gerai pagalvokite, kokie žodžiai ypatingai atkreipia Jūsų dėmesį. Gal yra žodžių, kurie 
anksčiau ypatingai atkreipdavo dėmesį, o dabar jau nebe? Pagalvokite apie kolegas. Kokie 
žodžiai gali būti emociškai svarbūs jiems? Aptarkite tai grupėje. 

1. Kaip individualios patirties skirtumai veikia individualią žodinę kalbą? 

2. Kokių komunikacijos problemų sukelia žodyno nelygiavertiškumas?  

3. Kokių komunikacijos problemų sukelia patirties nelygiavertiškumas?  

4. Kuo svarbūs komunikacijai kultūriniai verbalikos supratimo skirtumai? 

5. Kokios galimos kultūrinių verbalikos supratimo skirtumų ignoravimo pasekmės? 
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klausymo formų pagrindas. Šiuo atveju priimame ir apdorojame pranešimus, kurie pasiekia mus be 
ypatingų pastangų. 
Aktyvus klausymas - tai dėmesingas, atidus klausymas. Jis gali būti reflektyvus ir nereflektyvus. 
Nereflektyvus klausymas yra tada, kai klausytojas aktyviai neįsitraukia į pokalbį. Jis nieko 
neklausia, nesitikslina, neįterpia pastabų ir pan. Tačiau pasyvumu to pavadinti negalima, nes reikia 
sutelkti dėmesį, suderinti mąstymo tempą su kalbos tempu, savo minčių diapazoną su kalbančiojo 
diapazonu. Klausant nereflektyviai, pritarimas, interesas, supratimas išreiškiami neverbališkai. Tai 
gali būti šypsena, nusižiovavimas, daugiau ar mažiau intensyvus akių kontaktas ir t.t. Galiausiai, 
tai, kaip atrodo ir kaip elgiasi klausytojas, yra akivaizdus neverbalinis pranešimas kalbančiajam, ar 
jo yra klausomasi.  
Neverbalinio pobūdžio grįžtamoji informacija kur kas veiksmingesnė, nei atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Tą puikiai iliustruoja vieno psichologijos profesoriaus eksperimentas. Jis pasiūlė 
studentų grupei neverbališkai rodyti pasigėrėjimą merginomis, vilkinčiomis raudonais megztiniais, 
bet niekada nepaminėti megztinio kaipo tokio. Maždaug po savaitės atėjęs į valgyklą jis pamatė 
daugybę merginų, vilkinčių raudonais megztiniais. Studentai savo ruožtu nusprendė pratęsti 
eksperimentą ir susitarė rodyti nuobodulį, kai profesorius paskaitos metu ateina į vieną auditorijos 
pusę ir susidomėjimą – kai ateina į kitą. Po kurio laiko profesorius aptiko, kad jis visą paskaitą 
kažkodėl praleidžia tik vienoje auditorijos pusėje. 
Kartais mes prašome: „Aš skubu, įdėmiai klausyk manęs ir neklausinėk“. Tai, ko mes prašome ir 
yra nereflektyvus klausymas. Kadangi daugelis žmonių labiau linkę kalbėti nei klausyti, dažnai 
reikia klausytis nereflektyviai. Nereflektyvus klausymas reikalingas, kai būtų klaidinga pertraukti 
pasakojantį linksmą istoriją arba atsistoti vaidinimo viduryje ir užduoti klausimą aktoriams, kai 
kalbėtojas tiesiog siekia išdėstyti savo požiūrį ar mintis, kai situacija yra įtempta (konfliktinė) ir 
pan. 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektyvus klausymas pasižymi tuo, kad klausytojas ne tik stengiasi įsiklausyti ir išgirsti tai, kas 
sakoma, bet ir aktyviai  parodo savo santykį su aptariama tema, įsitraukia į pokalbį  prašydamas 
paaiškinti ar patikslinti. Tai jam leidžia ne tik pademonstruoti, kad klausosi pašnekovo, bet ir 
objektyviau pasižiūrėti į tai, kas buvo pasakyta, patikslinti, ar teisingai viską suprato. Tai yra 
svarbu, nes daugelis vienų kitiems pasakomų turi tą prasmę, kurią joms patys teikiame. Tačiau 
klausančiajam mūsų žodžiai gali reikšti visai ką kita ir būti ne tokie svarbūs. Reflektyvus 
klausymas padeda panaikinti ar bent jau kiek sumažinti triukšmus iškodavimo etape. 
Tradiciškai skiriamos kelios aktyvaus verbalinio grįžtamojo ryšio formos: išsiaiškinimas, 
perfrazavimas ir apibendrinimas.  
Išsiaiškinimas. Čia kreipiamasi į kalbantįjį su prašymu paaiškinti pasakytą frazę, mintį ir pan. ar 
užduodant atitinkamą klausimą. Ši forma padeda tiksliau suvokti pranešimą. Pavyzdžiui:    
„prašyčiau patikslinti, ką turėjote omenyje…“; „kodėl jūs tai teigiate…“. Klausimus galima 
suskirstyti į dvi kategorijas: uždarus ir atvirus. Uždari klausimai reikalauja tik patvirtinti ar 
paneigti klausime pateikiamą teiginį arba pasirinkti vieną iš pateikiamų alternatyvų. Be to, uždari 

Grupelėse po tris ( du kalbasi, trečiasis stebi) pabandykite sumodeliuoti nesiklausymo (a), 
tylaus pritarimo klausant (b), aktyvaus klausymosi klausinėjant (c) situacijas. Aptarkite, ką 
jautėte kalbėdamiesi ir ką stebėjote skirtingose situacijose. Pasikeiskite vaidmenimis. 
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klausimai aktyviuoju pokalbio dalyviu daro klausantįjį ir kartais net priverčia kalbėtoją užimti 
gynybinę poziciją.  

Atviri klausimai neapriboja atsakančiojo, o tik nukreipia jį norima linkme. Lengviausia pateikti 
uždarus ir alternatyvius klausimus. Tačiau šie klausimai yra orientuoti į klausančiojo susikurtą 
hipotezę ar susidarytą nuomonę, kurią reikia patvirtinti ar paneigti, o ne į kalbantįjį. Kur kas labiau 
orientuoti į pašnekovą yra atviri klausimai. Jie nereikalauja revizuoti klausančiojo hipotezės apie 
tai, ką ji išgirdo, o leidžia kalbančiajam detaliau išdėstyti ar paaiškinti tai, ką jis pats siekia 
pasakyti.  

Suformuluoti uždarus klausimus yra lengviau. Beje, jie yra užduodami gerokai dažniau nei atviri, 
nors dėl savo savybių yra kur kas labiau pageidautini. Tačiau ir atviri klausimai turi būti 
formuluojami taip, kad pašnekovas norėtų į juos atsakyti. Pasitaiko, kad užduotas atviras 
klausimas, užuot padaręs pokalbį sklandesniu, sutrikdo kalbantįjį. Taip nutinka tada, kai klausimas 
suprantamas kaip kaltinimas, neprašytas patarimas ir pan.  

 
 
 
 
 
 
 

Atkartojimas (citavimas). Tai tarpinė tarp išsiaiškinimo ir perfrazavimo grįžtamosios informacijos 
teikimo forma. Galimi keli atkartojimo variantai:  

1. Klausimo, kuriame cituojami kalbančiojo pasisakymo fragmentai, uždavimas. Pavyzdžiui: 
„Kodėl jūs teigiate, kad (toliau cituojamas kalbančiojo teiginys)…“. Toks klausimas ne tik padeda 
geriau suvokti, ką nori pasakyti kalbantysis, bet ir aiškiai rodo, kad jo tikrai klausomasi.  
2. Atkartojamos, klausytojo nuomone, esminės frazės (žodžiai). Atkartojimu šiuo atveju 
pasitikrinama, ar tikrai teisingai klausytojas identifikavo išgirstų žodžių esmę. Frazės dalies 
atkartojimas padeda klausančiajam sutelkti dėmesį į tai, ką sako kalbantysis, geriau suprasti, ką jis 
turėjo omenyje. 
Perfrazavimas. Tai pasakytos minties performulavimas savais žodžiais. Perfrazavimas naudingas 
tada, kai pasakyta mintis mums atrodo suprantama. Jis padeda įsitikinti, ar klausytojas adekvačiai 
suprato pašnekovą. Be to, perfrazavimas daro pašnekovui gerą įspūdį (geresnį nei išsiaiškinimas), 
kadangi rodo, kad jo yra įdėmiai klausomasi ir stengiamasi suprasti.  
Perfrazuojant yra akcentuojamas kalbančiojo idėjų, o ne nuostatų ir jausmų supratimas, todėl 
būtina persakyti pagrindines mintis (kurias mes norime pasitikslinti) savais žodžiais, nes nuolatinis 
tikslus kalbančiojo sakinių atkartojimas gali sutrikdyti kalbantįjį, jam gali kilti klausimas, ar iš 
tiesų jo klausomasi. Pavyzdžiui: „Jei aš teisingai supratau, jūs sutinkate, kad…“.  
Apibendrinimas. Tai pokalbio pagrindinės idėjos ir kalbančiojo santykio su ja išryškinimas. 
Apibendrinimas padeda sujungti atskirus pokalbio fragmentus į reikšminę visumą. Jis leidžia 
klausančiajam pasitikslinti, kaip jis suprato pagrindines idėjas, o kalbančiajam pamatyti, kiek 
sėkmingai pavyko perduoti savo mintis. Pavyzdžiui: „Tai, ką jūs išdėstėte, turėtų reikšti, kad…“; 
„Apbendrinant  galima teigti, kad…“. 
Ši forma labiausiai tinka pokalbiams baigti. Be to, toks apibendrinimas padeda sujungti atskirus 
pokalbio elementus į vieną idėją. Kartu klausantysis įsitikina, kad teisingai suprato ne atskirą 

Performuluokite šiuos uždarus klausimus į atvirus: 
1. Ar lauke lyja? 
2. Šiemet atostogausite? 
3. Jūs pavargęs? 
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fragmentą, o visumą. Pranešėjui šiuo atveju tampa aišku, kiek sėkmingai jam pavyko perteikti savo 
mintis. Apibendrinimas ypač efektyvus aptariant įvairias nuomones, aiškinantis pretenzijas, 
reguliuojant konfliktus ir t. t. Jis dažnas per posėdžius ir pasitarimus. 

Reflektyvus klausymas gali būti formalus ir empatiškas. Empatiškas klausymas skiriasi nuo 
formalaus klausymo ne savo technika, o nuostata. Formalaus klausymo tikslas – kuo tiksliau 
suvokti kalbančiojo mintis, jo poziciją. Empatiško klausymo tikslas – suvokti tų idėjų emocinį 
atspalvį, suprasti, ką iš tikro reiškia pranešimas ir kokius jausmus tuo metu išgyvena pašnekovas. 
Empatija turi du aiškiai apibrėžtus elementus – kito asmens emocijų ir jausmų atpažinimą ir atsaką 
į juos. Čia galima kalbėti apie dar vieną grįžtamosios informacijos teikimo formą – emocijų 
verbalizavimą. Šiuo atveju pabrėžiamas ne kalbos turinys, o kalbančiojo (arba savi) jausmai ir 
emocijos. Pavyzdžiui: „Jus, kaip matau, mano klausimas suglumino…“;  „Man atrodo, kad jūs 
stebitės…“ ; „Sutinku, kad toks posūkis sukelia nemalonius jausmus…“; „Man nejauku…“; „Aš 
nustebęs, kad…“.  

Reakcija į kito žmogaus emocijas, jų verbalizavimas parodo, kad klausantysis supranta, kas 
atsitiko kalbančiajam, kaip jis jaučiasi. Be to, adekvatus atsakas į pašnekovo emocijas dažnai 
padeda pačiam klausytojui geriau suprasti, save. Įvardydamas savo emocijas žmogus informuoja 
pašnekovą apie save. Emocijų verbalizavimui (įvardijimui žodžiais) reikia racionalios emocijų ar 
emocinių būsenų analizės. Tai savo ruožtu mažina jų intensyvumą ir tam tikra prasme leidžia jas 
apvaldyti Taigi ši grįžtamosios informacijos teikimo forma leidžia iš dalies reguliuoti emocinę 
būseną, sumažinti emocinį triukšmą ir jo padarinius. 

Suprasti kalbančiojo emocinę būseną padeda neverbalikos stebėjimas. Be kita ko, atidžiai reikia 
stebėti kalbos klaidas. Iš jų ir jų pasikartojimo dažnumo, ryšio su informacijos turiniu galima 
nemažai sužinoti, ko žmogus nori, bet nedrįsta pasakyti, ką jis galvoja, kaip vertina savo žodžius. 
Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad mes gyvename visuomenėje, kuri moko kontroliuoti savo 
jausmus. Dažnai jausmai reiškiami netiesiogiai, ypač tada, kai bijoma aplinkinių kritikos ir 
vertinimo.Gebėjimas atpažinti kitų jausmus, įsijausti, emociškai prisiderinti prie kitų vadinamas 
gebėjimu įsijausti, arba empatija. Iš tikrųjų šis gebėjimas yra įgimtas. Kūdikiai jaučia kitus dar 
gerokai anksčiau, nei ima suvokti patys save. Maždaug nuo vienerių metų vaikai ima guosti kitus, 
kai šie, pavyzdžiui, verkia, o nuo trejų metų – užjausti ir suprasti kitų sielvartą.  

Klausydamiesi vienas kito, atliekame du skirtingus uždavinius: suvokiame faktinę medžiagą ir 
stengiamės perprasti pašnekovo emocijas.  

 

 
 
 
 
 
Jausmų atspindėjimas klausantis padeda ir kalbančiajam. Klausytojas atspindėdamas emocijas gali 
padėti kalbančiajam aiškiau suvokti ir išreikšti emocinę būseną. 
 
 
 

Paimkite lapą popieriaus ir padalykite jį į dvi dalis. Kairiojoje surašykite žodžius, reiškiančius 

neigiamas emocijas ir jausmus, dešiniojoje – teigiamas. 

Kokie išskiriami klausymosi tipai? Kokie jų esminiai bruožai? Kuo skiriasi refletyvus ir 
nereflektyvus klausymasis? Kokios galimos aktyvaus grįžtamosios informacijos teikimo 
formos? Kokie esminiai empatiško klausymosi bruožai? 
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Klausymo problemos: trukdžiai pokalbio procese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Mokėjimas priimti informaciją kaip esminė neformalaus mokymosi prielaida 
 
1 teiginys: klausymas yra natūralus procesas. Tokia nuomonė galėtų reikšti, kad nereikia mokytis 
klausytis.  
 
2 teiginys: girdėjimas ir klausymas yra tas pat. Daugelis žmonių mano, kad girdėjimas ir 
klausymas - sinonimai. Taip atsitinka todėl, kad žmogus, išgirdęs atsitiktinius žodžius, juos gali 
įsiminti, tačiau jis gali girdėti tik triukšmą, sukeltą kalbėjimo, bet nesiklausyti žodžių prasmės. 
Nors kartais sunku atskirti girdėjimą ir klausymą, vis dėlto tai yra du skirtingi dalykai. 
 
Girdėjimas yra natūralus procesas, jei nepažeista klausa. Jo metu garsų bangos patenka į ausies 
ertmę, sukelia vibracijas, o šios perduodamos į smegenis. Jei ausys nėra pažeistos ir smegenys 
normaliai funkcionuoja, žmogus girdi įvairių dažnių garsus. Jei norime, galime bet kuriuo 
momentu nustoti klausytis, bet negalima nustoti girdėjus. Kurtieji ar prigirdintieji išgyvena visiškai 
priešingą situaciją. Jiems girdėjimas nėra natūralus procesas, o klausos negalė sukelia problemų, 
kai tenka dalyvauti žodinės komunikacijos procese. Taip yra ir trečiojo teiginio atveju. 
 
3 teiginys: visi klausytojai, dalyvaujantys toje pačioje situacijoje, priima tą patį pranešimą.  
Tokia nuomonė pagrįsta prielaida, kad kiekvienas klausytojas yra identiškas ir į tai, ką išgirdo, 
reaguos vienodai. Tačiau individai nėra identiški. Jų interesai, poreikiai, klausymo motyvai 
skiriasi. Kiekvienas skirtingu metu gali nustoti klausytis ir išgirsti ne tas pačias pokalbio dalis.  
 
Nuo 45 proc. iki 75 proc. viso laiko žmonės praleidžia klausydamiesi (arba ne). Taigi klausymas 
sudaro didžiąją komunikacinės veiklos dalį. Atsižvelgiant į buityje gyvuojantį neadekvatų 
klausymo kaip komunikacinės veiklos supratimą, pateiktą teiginiuose apie klausymą, tenka tik 
stebėtis, kaip žmonės išvis dar geba daugiau ar mažiau sėkmingai susikalbėti. 
 
 
 
 
 

Norėdami išsiaiškinti, ar efektyviai klausotės, pabandykite atsakyti į šiuos klausimus: 
- Ar lengvai atitraukiu dėmesį? 
- Ar stengiuosi rodyti, kad klausau vien iš mandagumo? 
- Ar reaguoju į žodžius emociškai? 
- Ar dažnai pertraukiu pašnekovą? 
- Kaip aš klausausi, kai klausytis visai neįdomu? 
- Ar nesvajoju tuo metu, kai pašnekovas kalba lėtai? 
- Kaip reaguoju į pašnekovo elgesio klaidas? 
- Ar darau skubotas išvadas? 
- Ar užuot klausęs galvoju apie galimą atsakymą? 

 

Klausimą „Kaip Jūs klausote?“ galima suskaidyti į keturis klausimus: Kaip Jūs atrodote? Ką 
Jūs jaučiate? Ką Jūs galvojate? Ką jūs sakote? Pabandykite prisiminti, kaip Jūs atrodote, ką 
jaučiate, galvojate ir ką sakote, kai tikrai  klausotės kito žmogaus? 
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Klausymasis yra kur kas sudėtingesnis procesas, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mokėjimas 
klausytis kitų suteikia galimybę išgauti maksimaliai daug informacijos. Mokėjimas klausytis savęs 
leidžia įgyti informaciją, būtiną sėkmingai veiklai. Klausant informacija ne tik priimama, bet ir 
mąstant perdirbama, įsisąmoninama, nuodugniai suprantama.  Apibendrinant galima sakyti, kad 
klausymas - yra aktyvi veikla, kurią sudaro penki etapai: pranešimo priėmimas, iškodavimas, 
interpretavimas, įvertinimas ir grįžtamosios informacijos teikimas. Pranešimo priėmimas apima ne 
tik išgirdimą, bet ir pamatymą, užuodimą, skonio pajutimą ir pan. 
 
 
 
 
Psichologai teigia, kad žmogus priima penkių tipų pranešimus: regimuosius, girdimuosius, skonio, 
uoslės ir lytėjimo. Tai svarbu dirbant su žmonėmis su fizine klausos ar regėjimo negalia. Gebėjimą 
juos priimti žmogui suteikia atitinkami receptoriai. Mus pasiekęs tam tikro modalumo pranešimas 
per receptorius pirmiausia sukelia tam tikrus pojūčius. Vadinasi, girdėjimą galima apibrėžti kaip 
fizinį garsinių bangų priėmimo ir jutiminio dėmesio atkreipimo procesą kai smegenys sureaguoja į 
tam tikro diapazono virpesius.  
 
Regėjimas – fizinis elektromagnetinių bangų priėmimo 39-760 milimikronų diapazone ir jutiminio 
dėmesio atkreipimo procesas. Regėjimo pojūčiai užima dominuojančią padėtį ir sudaro apie 80 
proc. visų žmogaus priimamų pranešimų. Tai svarbu įvertinti dirbant su žmonėmis, kurie turi 
regėjimo negalią ir rieškant būdų kaip kompensuoti regimosios informacijos priėmimo stoką. 
Galimybes suteikia kiti pojūčiai, nes kaip regėjimas ir girdėjimas, uodimas, skonio jutimas bei 
lietimas yra dirginimo priėmimas atitinkamais receptoriais ir jutiminio dėmesio atkreipimo į šiuos 
dirginimus procesas. 
 
Pranešimo priėmimo procese svarbus dėmesio vaidmuo. Mus pasiekia daugybė pranešimų, bet ir iš 
tų, kuriuos priimti mums leidžia fiziologinės galimybės, atrenkame tik dalį. Negalėtume normaliai 
gyventi ir dirbti, jei reaguotume į kiekvieną girdimą garsą, taigi priimame ir apdorojame tik tuos 
pranešimus, kurie patraukia mūsų dėmesį, o kiti lieka kaip fonas. Tai, į ką žmogus atkreips dėmesį, 
lemia jo interesai, poreikiai, lūkesčiai. Pirmiausia tai gali atsitikti dėl individualių jutimo 
analizatorių skirtumų ir nevienodos dėmesio koncentracijos. Be to, skirtingai tą patį pranešimą 
priims žmonės, atkreipę dėmesį ne į tuos pačius pranešimus bendrame pranešimų sraute. 
 
 

 

 

Mokytis klausytis – tai visų pirma mokytis stebėti, pamatyti, išgirsti, pajusti, atkreipti dėmesį į tai, 
ko anksčiau nepastebėdavome. Tai mokymasis šalinti triukšmus priimant pranešimą. Klausymosi 
įgūdžiai susiję su pastabumu - gebėjimu pajusti subtilius pokyčius. Pabrėžtina, kad kuo labiau 
susikoncentruojama ties vieno tipo pranešimais, tuo mažiau fiksuojama kitų tipų pranešimų. 
Stengiantis įsiklausyti į garsus, mažiau dėmesio skiriama vaizdams ir pan.  Ugdyti pastabumą – 
reiškia ugdyti ne tik gebėjimą užfiksuoti subtilius įvairių modalumų pranešimus, bet ir gebėjimą 
atmesti visa, kas nereikalinga, sutelkiant dėmesį į svarbiausius pranešimus.  

Prisiminkite: ką jaučiate (a), kuris etapas ryškiausias (b), kai kas nors Jūsų tikrai klausosi? 

Prisiminkite atvejus, kai du žmonės skirtingai priėmė tą patį pranešimą? Kodėl? 
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Kita vertus svarbu išgirsti „tai, kas nepasakoma“. Čia padeda neverbalinių pranešimų fiksavimas. 
Kiekvieno tipo pranešimai suteikia tam tikrą informaciją apie aplinką. Nors žmogus daugiausia 
informacijos linkęs priimti regėjimo kanalu, kitais kanalais gaunami pranešimai ne mažiau 
informatyvūs. Tobulinti gebėjimą fiksuoti įvairius pranešimus galima šiais būdais: vaizduotės 
pratimais; prisiminimų (atminties) pratimais; atliekant pratimus ir stengiantis užfiksuoti kuo 
daugiau vieno ar kito tipo pojūčių. Šie pratimai padeda išmokti ne tik pamatyti, bet ir išgirsti, 
užuosti aplinką ir t. t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebėjimas fiksuoti subtilius pranešimus yra išugdomas. Dailininkai skiria daugiau atspalvių nei 
kiti. Geras vyndarys išmoksta skirti ir atsiminti daugybę skonio ir kvapo niuansų, geras muzikantas 
turi subtilią klausą ir pan. Tobulinti gebėjimą fiksuoti subtilius pranešimus galima keletu būdų: 
atliekant prisiminimų (atminties) pratimus; atliekant pratimus ir stengianti užfiksuoti kuo daugiau 
vieno ar kito tipo pranešimų. Lavinti pastabumą vaizdiniams pranešimams galima treniruojant 
regimąją atmintį, pastabumą kitų tipų pranešimams padės lavinti girdimosios atminties 
treniravimas ir pan. Šiam tikslui gali praversti ir paveikslėlių ar daiktų lyginimas, jų skirtumų 
ieškojimas. Išgirsti garso niuansus padeda analogiški klausos lavinimo pratimai. Taip pat galima 
lavinti gebėjimą pajusti įvairius skonio, kvapo ir lytėjimo niuansus. 
 
Paprastai žmonės, susidurdami su įvairiais objektais (ragaudami, liesdami juos ar girdėdami 
garsus), pastebi, kad jie yra nevienodi, tačiau neidentifikuoja, kuo konkrečiai jie tarpusavyje 
skiriasi. Dėl to atliekant pastabumo pratimus būtina aiškiai įvardyti konkrečius skirtumus. 
 
 
 
 
 

VAIZDUOTĖS PRATIMAS 
Įsivaizduokite medį. Pirmiausia pasistenkite pamatyti, kaip jis atrodo, paskui išgirsti, kaip 
šlama lapai, traška šakos, galiausiai pajusti, koks kamienas – šiurkštus, šiltas ar šaltas, kaip 
medis kvepia. 

PRISIMINIMŲ PRATIMAS 
Prisiminkite savo mėgstamiausią vaikystės žaislą.  Pirmiausia pasistenkite pamatyti, kaip jis 
atrodo, paskui išgirsti, kokius garsus jis skleidžia, galiausiai pajusti, koks jis liečiant 
rankomis: glotnus, minkštas, šiltas ar šaltas ir pan., kaip jis kvepia. 

VEIKSMO PRATIMAS 
Pasirinkite kokį nors objektą, pavyzdžiui, knygą. Pasistenkite užfiksuoti kuo daugiau įvairių  
požymių. Pirmiausia apžiūrėkite, kaip ji atrodo, paskui pavartykite ją ir įsiklausykite į 
vartomų lapų čežėjimą, vėliau sutelkite dėmesį į lytėjimo pojūčius: ji glotni ar šiurkšti, šilta 
ar šalta, maloni liesti ir pan., pajuskite, kaip ji kvepia. 

REGIMOSIOS ATMINTIES LAVINIMO PRATIMAS 
Pasirinkite keletą daiktų. Išdėliokite juos ant stalo. Pasižiūrėkite į juos, užsimerkite ir 
pabandykite kuo aiškiau įsivaizduoti šiuo daiktus. Paskui atsimerkite ir palyginkite vaizdą, 
kurį pavyko atgaminti su tikruoju vaizdu.  
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Didesnis pastabumas leidžia priimti daugiau ir detalesnių pranešimų. Mes atkreipiame dėmesį į 
daugiau dalykų, pastebime daugiau detalių. Tai savo ruožtu veikia mūsų supratimą ir 
interpretavimo kokybę. Pastabumas labai svarbus siekiant nustatyti poreikius žmogaus, kuriam 
norime padėti. Kuo daugiau turime medžiagos apie žmogaus situaciją, porblemas ir poreikius, tuo 
didesnė tikimybė, kad mūsų interpretacija bus teisinga. Ir atvirkščiai, kuo mažiau medžiagos, tuo 
sunkiau ją interpretuoti teisingai. 
 
Iškodavimas - tai prasmių suteikimas pranešimui arba reikšmių priskyrimas skirtingu būdu 
gautiems stimulams. Norint iškoduoti būtina žinoti kodą. Jei pašnekovas kalbės svetima, mums 
nežinoma kalba, negalėsime jo žodžiams suteikti adekvačios prasmės. Tas pat pasakytina apie 
neverbalinius pranešimus. Priežastis gali būti kodų žinojimo skirtumai, kai tiems patiems 
žodžiams, jų junginiams, taip pat neverbaliniams pranešimams suteikiamos skirtingos reikšmės. 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretavimas/poreikių nustatymas. Tai gilesnės prasmės suteikimas pranešimui, atsižvelgiant į 
situaciją ir kontekstą. Jis yra individualus, nes remiasi ne tik gaunama informacija, bet ir turima 
patirtimi bei esama būsena. Subjektyviam kontekstui priskiriama asmeninė patirtis ir esama 
emocinė būsena. Priėmėjas iš savo ankstesnės patirties, motyvų, lūkesčių, žinių formuluoja 
hipotezes apie pranešimą kaip interpretavimo pagrindą. Tai reiškia, kad priėmėjo interpretavimą 
veikiama jam reikšminga patirtis, lūkesčiai dėl siuntėjo ketinimų, nuomonė apie siuntėją ir įvairios 
turimos žinios. Objektyviam kontekstui priskiriami visi kiti tuo pat metu mus pasiekiantys 
verbaliniai ir neverbaliniai pranešimai. 
 
 
 
 
 
 
 
Kalbant apie klausymo, o kartu ir komunikacijos efektyvumą, svarbu atkreipti dėmesį į tarpusavyje 
susijusius kognityvinius procesus: iškodavimą, interpretavimą ir įvertinimą. Apie efektyvią 

Ar prisimenate filmą, kurį žiūrėjote, arba knygą, kurią skaitėte kelis kartus įvairiais savo 
gyvenimo laikotarpiais ? Jei ne, pabandykite tai padaryti – dar kartą perskaityti paauglystėje 
skaitytą K.M.Remarko ar A.de Sent Egziuperi knygą. Palyginkite įspūdį, kurį padarė kūrinys. 
Ar jie vienodi. Jei ne, pamąstykite, kas skiriasi ir kodėl.  

Prisiminkite filmą, kurį žiūrėjote kelis kartus, arba knyga, kurią keletą kartų skaitėte. Ar buvo  
detalių, kurių Jūs nepastebėjote žiūrėdami ar skaitydami pirmą kartą?  

REGIMOJO PASTABUMO PRATIMAS 
Įdėmiai pasižiūrėkite į paveikslėlį, kuriame pateikti piešiniai yra skirtingi. Raskite ir 
įvardykite kuo daugiau konkrečių skirtumų.  

Paprašykite du kolegas suvaidinti situaciją, kai socialinis darbuotojas arba psichologas 
bando išsiaiškinti žmogus su negalia lūkesčius ir galimybes naujoje darbo vietoje. 
Stebėkite pokalbį ir atpažinkite atvejus, kai jie „nesusikalba tarpusavyje“. Po to visi kartu 
aptarkite, ką pastebėjote. Kaip manote, kodėl taip įvyko? 
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komunikaciją galime kalbėti tik tada, kai aiškiai skiriame šiuos tris etapus. Jei negalime to 
padaryti, vadinasi, interpretacijos rezultatą suvokiame kaip gautą informaciją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvertinimas. Tai kritiškas analizavimas to, kas buvo suprasta ir interpretuota, kad nustatytume, ar 
tikroviškai, autentiškai, tiksliai įvertinome gautą pranešimą. 
Reagavimas (grįžtamosios informacijos teikimas). Šioje stadijoje klausytojas turi užbaigti 
pranešimą, teikdamas verbalinę ir neverbalinę grįžtamąją informaciją pranešėjui. Kadangi 
kalbėtojui nėra kitų būdų nustatyti, ar pranešimas priimtas, šioje fazėje jis gali išsiaiškinti, ar 
pavyko perduoti pranešimą. Grįžtamasis ryšys gali kisti nuo tylėjimo, šypsojimosi ar nepritarimo 
iki prašymo paaiškinti.  
 
Klausymo kokybė tiesiogiai veikia pirmiausia pranešimo supratimo, o kartu ir komunikacijos 
kokybę. Kuo prastesnis klausymas, tuo labiau kenčia komunikacijos kokybė. Klausymas turi įtakos 
ir kitam komunikacijos dalyviui – kalbančiajam. Klausytojui perėjus nuo sąmoningo ignoravimo 
(nesiklausymo) prie aktyvaus klausymosi, kalbantysis pradeda greičiau kalbėti, daugiau 
gestikuliuoja, pasidaro ekspresyvesnis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nustatykite, kuriam etapui priklauso šie teiginiai: 
1. Atrodai išvargęs 
2. Tiesiog nenusėdi vietoje 
3. Žmogus atrodo nervingas 
4. Atrodo, tarsi susiruošęs į pasimatymą 

Parinkite šioms interpretacijoms galimą pirminę informaciją: 
1. Atrodai išvargęs – esi išblyškęs 
2. Šiandien esi siaubingai nervingas  
3. Atrodai tarsi susiruošęs į pasimatymą   
4. Žmogus piktas   
5. Manęs visiškai nesiklausai  
 

Kokios buityje paplitusios neteisingos klausymosi sampratos? Kas jas galėjo nulemti? 

Kokie yra klausymosi proceso etapai? Apibūdinkite juos. 
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4. JAUNESNIEMS NEI 25 METŲ AMŽIAUS ASMENIMS IR MOTERIMS BEI 
KITIEMS ASMENIMS, NEĮGIJUSIEMS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS 

 
Karjeros projektavimu grindžiama intervencija 

 
Ši metodikos dalis skirta jaunų, iki 25 m. amžiaus asmenų tęstinio mokymosi,  karjeros 
projektavimo ir profesinio konsultavimo problemoms ir galimybėms išryškinti, taikant mokymosi ir 
dalyvavimo motyvacijos įsivertinimo ir stiprinimo metodus, integralios karjeros kompetencijos 
ugdymo ir profesinio konsultavimo modelius. Tekste akcentuojamos trys karjeros projektavimo 
dalys: 1) situacijos ( pokyčių aplinkoje) analizė ir naujų reikalavimų žmogui išryškinimas; 2) 
tęstinimo mokymosi ir karjeros kompetencijos šaltinių paieška; 3) integrali karjeros kompetencija 
(asmeninė, socialinė, mokymosi, profesinė kompetencija)  ir jos plėtotė. 

 
4. 1. Nedarbas - humaniškumą naikinantis veiksnys: klientų požiūris 

 
Nuo pat žmonių bendruomenių atsiradimo darbas/veikla tapo svarbiausia, žmogaus kaip asmenybės 
formavimosi sritimi. Tik dirbdamas žmogus galėjo išgyventi. Sociologiniu požiūriu darbas yra 
sąmoninga, universali ir organizuota žmogaus veikla, kuria žmogus save įtvirtina kaip visuomenės 
narį, kuriantį materialines ir dvasines vertybes. Nedarbas eliminuoja žmogų iš profesinės veiklos, iš 
darbo rinkos, o tada – iš kultūros,  žmonių santykių ir iš visuomenės. Žmogus tampa niekam 
nereikalingas – taip pat ir sau pačiam. Neprasmingas pasidaro lavinimasis, tobulėjimas, nes šios 
asmens charakteristikos prasmingos kai keičiamės su kitais savo kūriniais. Nereikalingi ir socialiniai 
įgūdžiai, nes bendraujame, kad įgytume gebėjimą kurti ir keistis savo kūriniais.  
 
Europos Sąjungoje (ES) su nedarbu susiduria vienas iš dešimties darbingo amžiaus žmonių. Tai 
viena didžiausių ekonominių ir socialinių XXI a. problemų. Nors ES sukurta milijonai naujų darbo 
vietų, ne vienas milijonas žmonių vis dar negali rasti darbo, o daugiau kaip pusė visų darbo 
ieškančių asmenų jau ilgiau kaip metai yra bedarbiai, o trečdalis daugiau nei 2 metus. Ilgą laiką 
darbo nerandantys asmenys, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, moterys ir tautinių 
mažumų atstovai darbo rinkoje susiduria su ypatingais sunkumais.  
 
Manoma, kad nedarbą Europos Sąjungos šalyse įtakoja dvi pagrindinės priežastys: nesugebėjimas 
susitvarkyti su makroekonomikos šokais (1), nesugebėjimas prisitaikyti prie greitai kintančios darbo 
rinkos, nes pasyvus pajamų palaikymas neskatina bedarbių aktyviai ieškoti naujo darbo, patiems 
keistis (2). ES dokumentuose akcentuojami keturi Europos užimtumo strategijos ramsčiai: 
tinkamumas darbui, verslumas, prisitaikymas, lygios galimybės. 
 
Vyriausybės, susitarusios su darbdaviais ir darbuotojų organizacijomis, gali užtikrinti, kad darbo 
ieškantys asmenys turėtų darbo rinkai reikalingas kompetencijas (žinias, gebėjimus, vertybes), kad 
būtų kuriamos tęstinio mokymosi sąlygos, organizuojamas tinkamas profesinis konsultavimas. Bent 
vienas iš penkių bedarbių turėtų turėti galimybę persikvalifikuoti arba toliau mokytis, turėtų 
sumažėti atvejų, kai nebaigiama vidurinė mokykla. Tai leistų sukurti įsidarbinimo sistemą. 
 
Siekiant sukuri daugiau darbo vietų svarbu, kad būtų sudaromos palankesnės sąlygos naujiems 
verslo vienetams kurtis ir savarankiškai dirbti: įvardinant kliūtis, trukdančias kurti smulkias ir 
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vidutines įmones, bei įgyvendinant reikiamus pokyčius, mažinant darbuotojams tenkančių mokesčių 
ir įmokų naštą, ieškant galimybių daugiau darbo vietų kurti socialiniame sektoriuje. 
 
Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir naujų technologijų. 
Kad prisitaikymo procesas būtų sklandesnis reikia: kurti strategijas, kuriomis remiantis būtų galima 
šiuolaikiškai ir lanksčiai organizuoti darbą, atliekamą kartu su socialiniais partneriais, išsiaiškinti, ar 
esant dabartinei užimtumo formų įvairovei nereikia diegti naujo tipo darbo sutarčių, pagal 
galimybes užtikrinti tolesnį individualų mokymąsi darbo vietoje. 
 
ES valstybės daug dėmesio skiria vyrų ir moterų bei žmonių su negalia lygioms karjeros 
galimybėms užtikrinti integruojantis į darbo rinką. Todėl ES valstybės nusprendė: imtis priemonių, 
padedančių užtikrinti, kad moterys galėtų įsidarbinti ir būtų įsileidžiamos į tas sritis ir specialybes, 
kuriose nuo seno daugumą užima vyrai, pasirūpinti didesnėmis vaikų ir pagyvenusių žmonių 
priežiūros galimybėmis ir taip sudaryti moterims palankesnes sąlygas pradėti dirbti arba neatsisakyti 
turimo darbo, palaipsniui šalinti kliūtis, trukdančias vyrams ir moterims po pertraukos vėl grįžti į 
darbą, ypatingą dėmesį skirti sunkumams, su kuriais susiduria darbo ieškantys neįgalieji (Europos 
Bendrija, 2001). 
 
Kaip Lietuvoje sprendžiami tinkamumo darbui, verslumo, prisitaikymo, lygių galimybių klausimai? 
Dažnai pabrėžiama, kad lemiamas nedarbo veiksnys yra gebėjimų stoka. Žmonėms būtina tobulinti 
reikiamus gebėjimus, kad rastų darbą, o įmonėms būtina kaupti specialiąsias žinias, padedančias 
užtikrinti augimą ir kurti naujas darbo vietas, ypač naujuose veiklos sektoriuose.  
 
PRAKTINIS DARBAS: Pusiau struktūruotas interviu (individualus arba grupės) su tikslinės grupės  
nariais, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį ir tokiu būdu nustatyti galimas jų integracijos į mokymosi 
procesą ir darbo rinką kliūtis, sietinas su asmenine ir socialine kompetencija/nekompetencija. 
Interviu konstruojamas ir vykdomas orientuojantis į aukščiau aptartus juridinius ir struktūrinius 
aspektus. Prieš interviu susipažįstama su informacija, leidžiančia atsakyti į klausimą: Kaip Lietuvoje 
ir konkrečiame regione, gaunant paramą iš Europos Struktūrinių Fondų, įgyvendinama užimtumo 
startegija? 

4.2. Šiuolaikinė asmens karjera ir rengimasis jai 
 

PRAKTINIS DARBAS: Komandos narių, susitelkusių dirbti su tiksline grupe, diskusija. Diskusija 
organizuojama, panaudojant žemiau pateikiamą medžiagą apie šiuolaikinio konteksto bruožus ir 
skirtingas karjeros sampratas. Komandos nariai turėtų primti sprendimą, kuriame perėjimo etape jie 
numato savo veiklą su tiksline grupe ir kaip planuoja ją organizuoti, atsižvelgdami į klientų grupės 
poreikius, galimybes ir savo organizacijos išteklius. 

  
A) Aplinkos bei veiklos pobūdžio kaita sąlygoja naujus reikalavimus žmogui: tenka veikti 
kintančioje situacijoje, prisiimant atsakomybę už savąją karjerą. Ne mažiau svarbus yra gebėjimas 
gyvenimo tėkmėje “keisti kursą”, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos 
tikslus. Perėjimo situacija įtakoja tai, egzistuoja du skirtingi požiūriai į karjerą. Biurokratinis, kuris 
akcentuoja organizacijos reikšmę individo karjeros vystymui, t.y. biurokratinė karjeros samprata 
apibūdinama hierarchiniu, organizacijoje įtvirtintu karjeros modeliu, numatoma karjeros ateitimi bei 
stabiliu socialiniu saugumu. Antrajam šiuolaikiniam požiūriui būdingas multidiscipliniškumas, 



 

 

 62

aktyvi personalinė pozicija, akcentuojamas karjeros modelio lankstumas, socialinio saugumo 
reliatyvumas bei požiūrio į karjeros sėkmę individualumas.  
 
Globaliniai pokyčiai ir pakitusios darbinės veiklos charakteristikos sąlygoja poslinkio šiuolaikinės 
karjeros sampratos link tendenciją. Pagal ją karjera apibūdinama kaip žmogaus nuostatų ir veiklų 
seka, susijusi su žmogaus darbine patirtimi per visą jo gyvenimą. Akcentuojama lanksti, nevientisa 
ir organizacijoje neįtvirtinta karjeros struktūra, savirealizacija ir asmens laisvė, kaip karjeros sėkmės 
matai, karjeros laiduojamo socialinio (materialinio) saugumo reliatyvumas bei karjeros 
kompetencijos būtinybė. Ypatingai akcentuojamas asmeninis karjeros pobūdis bei tai, kad karjera 
netapatintina su profesija. 
 

Politinių, socialinių, ekonominių transformacijų laikotarpiu, kai stebimi skirtumai tarp šiuolaikinės 
ir ateities visuomenės vertybių, karjeros konteksto, neįmanoma tiksliai prognozuoti darbo rinkos 
kitimo bei specialistų rengimo. Tai skatina telkti valstybės dėmesį ne tik į profesinio rengimo 
modernizavimą, bet ir į kiekvieno žmogaus pasirengimą karjerai ir sąlygoja rengimosi karjerai 
svarbą ugdymo procese. 

1 lentelė 

Socialinių transformacijų pasaulyje sąlygojami reikalavimai žmogui 
 

Socialinių transformacijų  
pasaulyje požymiai 

Karjeros kelyje žmogui iškylantys nauji reikalavimai 

Postmodernumo dimensijos:  
Lakstūs ūkiai lankstumas, gebėjimas prisitaikyti, mobilumas,  

užsienio kalbų mokėjimas bei kitų kultūrų pažinimas 
Prarastas tikrumas nuolatinis mokymasis bei kritinis mąstymas 
Judančios mozaikos lankstumas ir mobilumas, optimalus bendrųjų ir  

specifinių profesinių gebėjimų santykis 
Beribė savastis nuolatinė savęs ir savo veiklos refleksija 
Saugi imitacija budrumas, kritinis mąstymas 
Laiko ir erdvės suspaudimas savirefleksija, įsigilinimas, atsakomybė už veiklos   

turinį; šiuolaikinių technologijų naudojimas 
Globalizacijos priešstatos:  
Pelnas / žmogaus teisės pasirengimas nuolatinei kaitai, atsakomybė už  

savo gyvenimą ir karjerą, mobilumas 
Padalinimas / augantis netolygumas Pasirengimas veikti pasaulinėje darbo rinkoje, kultūrinių 

 ir rasinių skirtumų pažinimas bei tolerancija 
Globalus saugumas / grėsmė žmonijai lankstumas ir mobilumas, nuolatinis mokymasis  

bei pasirengimas susirasti arba susikurti sau darbo  
vietą; užsienio kalbų mokėjimas; savojo kultūrinio  
identiteto išsaugojimas; ekologinis mąstymas, globali  
ir individuali atsakomybė 

Apjungimas / atskirtis gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis  
informacinėmis technologijomis 
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Lietuva ir kitos posovietinės valstybės, išgyvenančios perėjimo iš planinės į rinkos ekonomiką, iš 
autokratinės į demokratinę pliuralistinę visuomenę laikotarpį, patiria dvigubą kaitą. Tai sukuria 
specifines sąlygas žmogaus karjerai: atsirado daugiau galimybių, tačiau, kita vertus, ekonominis 
nestabilumas, konkurencija darbo rinkoje, kaip išoriniai veiksniai, bei atsakomybės už savo 
gyvenimą perkėlimas kitiems, mąstymo ir veiklos konservatyvumas, dominuojantis 
monologiškumas, kaip vidiniai veiksniai, komplikuoja karjeros procesą.  

Žmogiškųjų išteklių požiūriu žmogaus karjera reikšminga tiek asmenybei, tiek visuomenei: 
sėkminga karjera yra pagrindinė sąlyga asmenybės socialinei adaptacijai; optimalus visuomenės 
narių pasiskirstymas darbinėse veiklose teikia galimybę racionaliai panaudoti žmogiškuosius 
išteklius, o tai įtakoja socialinę pažangą. Kadangi globalizacijos procese rinkų valdymo ir jų įtakos 
žmonių gyvenimui klausimai dažniausiai aplenkiami, žmogui pačiam tenka prisiimti visą 
atsakomybę už savo gyvenimą ir karjerą. Dėl globalizacijos teikiamų galimybių pasiskirstymo 
netolygumo išryškėjantys karjeros sąlygų skirtumai iškelia žmogui mobilumo reikalavimą: jei vienur 
nėra sąlygų pilnai realizuoti savąją karjeros kompetenciją, tenka ieškoti, kur šios sąlygos yra 
pakankamos, nevengiant persikėlimo geografine prasme ar judėjimo iš vienos veiklos srities į kitą. 
Daug žmonių negali įsidarbinti, nes pasaulinė darbo rinka taip pat nėra tolygi.  

 
B) Karjera ir ją sąlygojantys veiksniai:  

• Postmodernumo dimensijos: lankstūs ūkiai, globalizavimo paradoksas, prarastas tikrumas, 
judanti mozaika, beribė savastis, saugi imitacija, laiko ir erdvės suspaudimas,  išryškina 
kokybinius virsmus įvairiose gyvenimo srityse. Jie žmogui iškelia naujus reikalavimus: 
mobilumo ir lankstumo, kritinio mąstymo, refleksijos; o laiko ir erdvės suspaudimas pabrėžia 
visų šių išvardintų būtinybių svarbą. 

• Pasekmės žmogui, lydinčios globalizaciją: Dėl rinkos plėtros išryškėjantis pelno prioritetas prieš 
žmogaus teises visose globalizacijos paliestose gyvenimo srityse; nelygybė, pasireiškianti 
augančia pajamų ir išteklių koncentracija tarp žmonių ir šalių; nesaugumas, informacinių ir 
telekomunikacinių technologijų suvienyto ir atskirto pasaulio poliarizacija. Kiekviena 
globalizacijos procese išryškėjanti priešstata sąlygoja naujus arba sustiprina jau egzistuojančius 
reikalavimus žmogui jo karjeros kelyje bei turi įtakos karjeros sampratos kaitai. 

• Esminiai darbo pasaulio kaitos bruožai ir  jų įtaka žmogaus karjeros sąlygų kaitai: darbo jėgos 
arba žmogiškųjų išteklių dinamikos problema; darbo jėgos kultūrinės ir etninės įvairovės; 
dirbančiųjų amžiaus bei dirbančių moterų skaičiaus augimo tendencijos; darbo krūvio ir atlygio 
bei darbo vietų skaičiaus dinamika; darbo krūvio augimas, laikino įdarbinimo, nepilnos dienos 
darbo populiarėjimas, nedarbo masto augimas bei tendencija vienu metu turėti kelis darbus. 

• Darbo pobūdžio kaita: poslinkis į paslaugų sferą, įmonių miestų nykimas, dirbančiųjų namie 
skaičiaus augimas, reikalavimų darbuotojų išsilavinimui augimas bei profesijos sąvokos 
keitimas veiklos sąvoka; darbo pobūdžio kaita susijusi su žmonių mąstymo ir jų gyvenimo 
stiliaus pokyčiais. Perėjimas iš agrokultūros į pramonės sferą reikalavo suvokti ir įsisąmoninti 
naujas sąvokas - efektyvumas, laiko kaina, biudžeto kontrolė, išryškino naujas sampratas (pvz., 
kliento ir gamintojo santykis) ir naujus prioritetus karjeros reikalavimų srityje: socialiniai 
gebėjimai tampa būtini bet kurios srities darbuotojui. 

• Darbo krūvio bei pobūdžio kaitos tendencijos rodo, kad profesijos sąvoka nebetenka turėtojo 
reikšmingumo. Žmogus veikia daugelyje sričių, kurių negalima apibrėžti konkrečiai, įvardinant 
jas kaip vieną profesiją. Maža to, žmogaus veiklų pobūdis kinta taip sparčiai, kad profesijų 
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aprašai turi būti pastoviai atnaujinami. Todėl kalbant apie žmogaus karjerą šiuolaikiniame darbo 
pasaulyje, vartojama ne profesijos sąvoka, o daug platesnė ir kaitoje adaptyvesnė – veiklos 
sąvoka. 

• Besikeičiančios organizacijos ir/ar organizacinės struktūros; hierarchinių sluoksnių mažėjimas, 
organizacijos ribų nykimas, mažų organizacijų skaičiaus augimas, projektų komandų 
populiarėjimas bei organizacinių karjeros vystymo struktūrų nykimas. 

• Karjera samprata Lietuvoje: stebima pasaulinių karjeros sampratos kaitos tendencijų refleksijos 
Lietuvoje problema; mokslo darbuose ir edukacinėje praktikoje šalia dviejų Vakarų pasaulyje 
žinomų biurokratinės ir šiuolaikinės karjeros sampratų egzistuoja trečia, pagal kurią karjera yra 
neigiamas reiškinys.  

• Karjeros sąlygos pereinamuoju laikotarpiu: Lietuvos, kaip posovietinės valstybės, praeitis, 
dabartyje pasireiškianti ekonomine, vadybine ir moraline krizėmis labai apsunkina bei savaip 
koreguoja žmogaus karjeros kontekstą ir apriboja paties žmogaus vidinę potenciją šiuolaikinės 
karjeros vystymui.  

 

 

 

 

 
C) Rengimasis karjerai tęstinio ugdymo kontekste:  

• Karjeros veiksnių analizė byloja apie Žmogaus karjeros aktualumą Lietuvoje, pabrėžiant 
nuostatą, kad žmogaus tapsmas įmanomas tik per aktyvią jo sąveiką su aplinka, kad 
poreikiai ir vertybės yra žmogaus aktyvumo karjerai šaltinis.  

• Darbo psichologijos teorijos įvertina svarbų žmogaus polinkių, interesų ir vertybių 
vaidmenį; gilinasi į žmogaus prioritetus, iš esmės įtakojančius jo karjeros raidą bei 
veikiančius kaip karjeros stimulai ir parodo, jog skirtingų polinkių ir interesų vedini 
žmonės turi ne vienodas galimybes šiandienos darbo pasaulyje.Todėl savirefleksija yra 
būtina sėkmingos karjeros sąlyga ir ypač svarbi priimant karjeros sprendimus, o žmogaus 
karjeros eigai labai svarbūs yra visi rengimosi karjerai etapai, kurie prasideda jau 
kūdikystėje. 

• Karjeros procese žmogui būtinų gebėjimų sistema – karjeros kompetencija, kuri 
apibrėžiama kaip aibė šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtinų gebėjimų, kuriuos 
jis gali sėkmingai taikyti praktinėje veikloje. Integralią šiuolaikinės karjeros kompetenciją 
sudaro keturių kompetencijų sistema: asmeninė (žmogaus savęs pažinimo ir savęs 
pristatymo gebėjimai), socialinė (žmogaus santykį su kitais žmonėmis ir socialine aplinka 
harmonizuojantys gebėjimai ir savybės), mokymosi (gebėjimai, įgalinantys žmogų 
saviugdai) bei profesinė (specifiniai profesiniai gebėjimai bei gebėjimai ir savybės, susiję 
su žmogaus darbine veikla). 

• Rengimosi karjerai procesas tęsiasi visą žmogaus gyvenimą ir yra įtakojamas kiekvieno 
ugdymo etapo kokybės. Išryškėja ypatingas bendrojo lavinimo mokyklos vaidmuo, nes 
būtent šiame etape (tiksliau – trijuose etapuose: pradinėje, pagrindinėje, vidurinėje 

Nedarbo augimas yra esminis šiuolaikinio karjeros konteksto bruožas, sąlygojantis  
žmogaus pasirengimo iš esmės keisti veiklą, susirasti ar susikurti sau darbo vietą būtinybę.  
Tai, be abejo, susiję su žmogaus pasirengimu nuolat mokytis. 
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mokykloje) ugdomos visos keturios integralios karjeros kompetencijos, kurios toliau 
vystomos skirtingais būdais. 

• Žmogaus karjeros sėkmę lemia jo pasirengimas įgyti išsilavinimą, t.y. mokymosi 
kompetencija, o tai pat ir gebėjimas aktyviai veikti socialinėje aplinkoje. Rengimosi 
karjerai proceso rezultatas yra neformalizuotas (neteikiamas karjeros kompetencijos 
kokybę liudijantis dokumentas), tačiau jis labai glaudžiai susijęs su formaliojo ugdymo 
rezultatu. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
D) Karjeros kompetenciją laiduojantys gebėjimai dažnai ugdomi netiesioginio, neformalaus 
mokymosi būdu. Akcentuojami keturi pagrindiniai mokymosi būdai: refleksinis, teorinis, 
pragmatinis ir aktyvusis. Patirtinis mokymasis ir mokymasis bendradarbiaujant, yra itin palankūs 
būdai, rengiantis gyvenimo ir profesinei karjerai, tačiau jie nėra vieninteliai. Daugelis 
konstruktyviam mokymuisi tinkamų būdų gali būti pritaikyti rengimosi karjerai procese. Karjeros 
sprendimas suprantamas dvejopai: a) kaip profesijos tipo pasirinkimas, b) kaip priėmimas 
daugelio su karjera susijusių sprendimų, tarp kurių vienas svarbiausių - profesijos ar veiklos 
srities pasirinkimas, tolesnio mokymosi institucijos pasirinkimas ir t.t. 
 
E) Esminiai rengimosi karjerai bruožai yra:  
• Saviugda - žmogus yra aktyvus ir pats prisiimantis atsakomybę už to proceso rezultatą; 
• Tikslingumas - rengimosi karjerai procesas orientuotas į konkretų tikslą, būtent – karjeros 

kompetencijos įgijimą;  
• Integralumas - rengimosi karjerai procesas yra integrali bendrosios saviugdos dalis. 

 
F) Karjeros, kaip žmogaus vaidmenų ir darbinių veiklų sekos per visą jo gyvenimą planavimas: 
• karjeros kaip elementų sekos supratimas reiškia, kad yra karjeros proceso planavimo ir 

valdymo galimybė; 
• tas pats supratimas leidžia numatyti sėkmės ir nesėkmės tikimybę bei galimybę išvengti 

realių pavojų; 
• karjera apima ilgą periodą – nuo žmogaus rengimosi karjerai iki išėjimo į pensiją, o 

savanoriškos veiklos atveju – ir ilgiau, todėl galima suskirstyti karjeros procesą į etapus, šį 
skirstymą pagrindžiant asmenybės raidos psichologijos teorijomis; 

• karjera apima ne tik individo veiklas, bet ir kintančius jo požiūrius, nuostatas, žinias ir 
mokėjimus; taip joje dera objektyvūs (nauda, darbo užmokestis) ir subjektyvūs (sėkmės 
jausmas, pasididžiavimas) aspektai; 

• kai kurios nuostatos ir veiklos (pavyzdžiui, nuolatinės saviugdos nuostata, komunikacinė 
veikla) yra fundamentalios ir tęsiasi per visą individo karjeros procesą. 

 

Rengimasis karjerai apibrėžiamas kaip nuolatinės žmogaus saviugdos procesas, kurio 
 metu įgyjama bei tobulinama sėkmingam karjeros vystymui būtina kompetencija. 
Mokymasis rengimosi karjerai procese suprantamas kaip interaktyvus dinamiškas  
ieškojimo procesas, kuriame sąveikaujant su aplinka gimsta naujas supratimas apie  
save patį ir supantį pasaulį.  
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G) Karjeros “portfelio” idėja. Šiuolaikinės karjeros modelis neturi stabilios struktūros ir nėra 
įtvirtinamas organizacijoje, dėl darbo ir įsidarbinimo patirčių nepastovumo bei įvairovės karjeros 
tampa vis labiau lanksčios ir trumpalaikės. Rinkos sąlygomis tikėtina, kad žmogus patirs nedarbo 
periodus įvairiais darbinio gyvenimo etapais. Be to, daugeliui teks patiems susikurti darbo vietas, 
dalyvauti rizikingame verslo starto etape ar darbuotis smulkaus verslo srityje. Todėl reikia turėti 
karjeros “portfelį”: būtinas žinias, įgūdžius, patirtį ir kontaktus. Žmogus turi sugebėti taikyti 
žinias ir įgūdžius įvairiuose darbuose, skirtinguose savo darbinės biografijos etapuose; veikti ir 
smulkaus, ir stambaus verslo srityse, organizacijose, kurios dėl globalinės konkurencijos, 
technologinių naujovių bei korporacijų susiliejimo pastoviai racionalizuojamos ir pertvarkomos. 
Žmogui taip pat svarbu sugebėti veikti kaip laisvam konsultantui. Karjeros “portfelio” idėja, 
pastaruoju metu plačiai diskutuojama profesinio rengimo specialistų, atspindi šiuolaikinės 
karjeros kelyje žmogui keliamų reikalavimų esmę. “Portfelio” turinys – žinios, įgūdžiai, patirtis ir 
kontaktai (kitaip – karjeros kompetencija) įgalina žmogų autonomijai ir mobilumui darbo rinkoje.  

1 lentelė 

Biurokratinės ir šiuolaikinės karjeros sampratos skirtumai 

Karjeros sampratos 
analizės kriterijai 

Biurokratinė karjeros samprata Šiuolaikinė karjeros samprata 

Karjeros modelis vientisa hierarchinė struktūra, 
įtvirtinta organizacijoje; 
“karjeros laiptai” 

lanksti nevientisa struktūra, 
neįtvirtinta organizacijoje 

Karjeros sėkmės matas individualūs pasiekimai 
(statusas, atlyginimas ir kt.) 
tam tikrame amžiuje lyginami 
su kitų tokio pat amžiaus 
žmonių pasiekimais  

savirealizacijos, 
asmens laisvės, 
individualaus požiūrio į sėkmę 
tenkinimas 

Karjeros ateitis numatoma, aiški, susijusi su 
organizacija 

sunkiai nuspėjama, susijusi su 
žmogaus kompetencija pasirinktų 
tikslų atžvilgiu 

Socialinis (materialinis) 
saugumas 

stabilus aiškios ateities 
progresijos kontekste 

reliatyvus, priklauso nuo 
daugelio personalinių ir 
socialinių veiksnių 

Žmogui keliami 
reikalavimai 

paklusnumas, sugebėjimas 
gerai atlikti įprastą užduotį; 
būtini specifiniai profesiniai 
įgūdžiai 

novatoriškumas, iniciatyvumas, 
kūrybiškumas neapibrėžtoje 
darbo aplinkoje; būtinas karjeros 
“portfelis” (karjeros 
kompetencija, kai derinami 
specifiniai ir universalūs 
įgūdžiai) 
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4. 2.  Žmogaus karjera psichologiniu aspektu 
 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: II-oji darbuotojų komandos narių, susitelkusių dirbti su tiksline 
grupe, diskusija. Diskusija organizuojama, panaudojant žemiau pateikiamą medžiagą, kuri svarbi 
planuojant klientų motyvavimo veiklą.  
 
Planuojant karjerą, kaip žmogaus veiklų seką per visą jo gyvenimą, kyla du esminiai klausimai. 
Pirmasis: kame slypi žmogaus aktyvumo karjerai šaltinis bei jo su karjera susijusių sprendimų 
motyvas? Tik įvertinus galimus atsakymo į šį klausimą variantus, kurios siūlo psichologijos 
mokslas, įmanoma projektuoti žmogaus rengimosi karjerai procesą. Antrasis klausimas susijęs su 
žmogaus karjeros tęstinumu per visą jo gyvenimą ir yra itin reikšmingas rengimosi karjerai 
procesualumo požiūriu. Jis formuluojamas taip: koks ryšys egzistuoja tarp žmogaus raidos ir jo 
karjeros vystymo? Jei žmogaus psichologinės raidos teorijos, analizuojamos šiuolaikinės karjeros 
požiūriu, atskleidžia stiprų ryšį, tai žmogaus rengimosi karjerai etapai gali būti grindžiami jo 
raidos ypatumais. Jei šio ryšio negalima įrodyti, keičiasi žmogaus karjeros vystymo bei 
rengimosi jai supratimas. 
 

Dinamiškai sąveikaujantys autonomijos aspektai yra: sugebėjimas save pažinti, psispręsti, 
planuoti bei vykdyti savo planus; sgebėjimas vadovauti sau, pakankamai savarankiškai kovoti už 
savo paties interesus; sgebėjimas patirti atsakomybės už savo idėjas ir veiksmus jausmą, ypač, 
kai tai susiję su kitais; sgebėjimas numatyti savo tobulėjimą ir siekti savirealizacijos tais kelias, 
kurie teikia darnos gyvenimui bei stiprina savigarbą. Šios keturios vertybės - savęs pažinimas, 
savarankiškumas, atsakomybės jausmas ir tobulinimasis - yra vienos jungtinės vertybės - 
autonomijos - dalys. 

Žmogaus karjera, kaip bet kuris procesas, yra sąlygotas vidinės to proceso dalyvio potencijos ir 
jo aktyvumo. Aktyvumo karjerai šaltinis – žmogaus poreikiai, o karjera, kaip darbų seka, yra 
sąlyga visiems žmogaus poreikiams – nuo žemiausio iki aukščiausio – tenkinti: 

• Fiziologiniams poreikiams patenkinti būtini pinigai, kurie, nors yra ir kitų būdų, vis dėlto 
dažniausiai gaunami kaip atlyginimas už darbą. 

• Saugumas, kaip esminis žmogaus poreikis, priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių 
yra apmokamas darbas. Nors šiandieniniame darbo pasaulyje niekas nėra absoliučiai 
saugus dėl savo darbo vietos ir ateities, pensijų fondai ir socialinės garantijos ligos, 
nelaimės atveju dirbančiam žmogui iš dalies tą nesaugumą mažina.  

• Bene labiausiai su karjera susijęs priklausymo ir meilės poreikio tenkinimas. Darbinė 
veikla sukuria sąlygas socialiniam kontaktui bei dalyvavimui grupės (organizacijos) 
veikloje. Pastaruoju metu dėl kintančio darbo pobūdžio bei šiuolaikinių technologijų 
teikiamų galimybių vis daugiau žmonių dirba namie, ir tai kelia susirūpinimą darbo 
psichologams, nes socialinių kontaktų stoka nėra palanki žmogaus savijautai. Kita vertus, 
vis didesnę reikšmę įgaunant šiuolaikinėms organizacinėms struktūroms - projektų 
komandoms – žmogus turi dar palankesnes sąlygas tenkinti savo priklausymo poreikius. 
Komandos, kaip nedidelės į tikslą orientuotos bei atsakomybę pasidalinusios žmonių 
grupės, specifika laiduoja santykių tarp žmonių glaudumą bei ryškų priklausymo ir 
reikalingumo komandai jausmą. 
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• Savigarbos ir pagarbos poreikiai, kurie reiškiasi pastangomis atitikti savo pretenzijas ir 
susikurti gerą vardą, būti kitų žmonių vertinamu, gerbiamu ir pripažintu, tenkinami 
įvairiose gyvenimo srityse, tarp kurių bene svarbiausia yra karjeros sritis. Žmogus, 
šiuolaikiškai suprantantis karjerą, savigarbos ir pagarbos netapatina su profesijos prestižu 
ir savo statusu organizacijoje, todėl šio – pagarbos ir savigarbos – poreikio patenkinimas 
įmanomas bet kurioje sąmoningai pasirinktoje darbinėje veikloje. 

Daugelis karjeros specialistų pažymi, kad karjeros sėkmė priklauso nuo darnos tarp asmeninio 
gyvenimo ir darbinės veiklos. Jei žmogus skiria dėmesį savo polinkiams, gilinasi į savo norus bei 
pripažįsta jų vertingumą, galima manyti, jis sugebės išvengti darbinio ir asmeninio gyvenimo 
konflikto. Tam būtinas įsigilinimas į save, nuolatinis savęs pažinimo procesas.  

Super46 teiginiai apie žmogaus karjerą bei jos vystymą: 

• Žmonės skiriasi savo sugebėjimais, interesais, asmenybėmis. 
• Kiekvienas žmogus yra tinkamas tam tikram profesijų skaičiui. 
• Profesijos reikalauja tam tikrų sugebėjimų, interesų ir asmenybės bruožų, su tolerancija įvairių 

profesijų kiekvienam individui bei individų įvairove kiekvienoje profesijoje. 
• Karjeros vystymo procesas yra iš esmės savojo “aš’ vystymo ir realizavimo procesas; tai yra 

sintezės ir kompromisų procesas, kuriame savasis “aš” yra įgimtų gabumų, fizinio savybių, 
galimybės atlikti įvairius vaidmenis ir tų vaidmenų vertinimo sąveikos rezultatas. 

• Kaita susideda iš visos eilės gyvenimo etapų, tokių, kaip augimas, tyrinėjimas, įsteigimas 
(įvedimas), įsitvirtinimas ir silpnėjimas. Trumpalaikiai ciklai pasireiškia perėjimuose iš vieno 
darbo į kitą, apimant augimą, re-exploration ir re-establishment. 

• Karjeros modelio prigimtis priklauso nuo tėvų socialinės ekonominės padėties, asmenybės 
savybių ir aplinkybių, veikiančių individą. 

• Vadovavimas vystymuisi per karjeros etapus galimas lavinant gebėjimus bei tiriant realybę ir 
vystant savąjį “aš”. 

• Kompromisas tarp individualybės ir socialinių veiksnių, tarp “aš” vaizdo ir realybės yra 
vaidmenų atlikimas. Jie gali būti atliekami fantazuojant, konsultavimo metu ar realiai veikiant. 

• Pasitenkinimas karjera ir gyvenimu priklauso nuo to, kiek asmenybė adekvačiai realizuoja savo 
sugebėjimus, interesus, vertybes. 

• Pasitenkinimo karjera laipsnis yra proporcingas žmonių sugebėjimo realizuoti savąjį “aš” 
laipsniui. 

• Ne visi žmonės karjerai suteikia vienodą reikšmę: kai kuriems ji yra svarbiausias dalykas 
gyvenime, kitiems – nesvarbus, antraeilis. 
 

Įvertinant šiuolaikinio darbo pasaulio bruožus, galima daryti prielaidą, kad šiandieną palankiausios 
sąlygos karjerai yra tiems, kurie ją daro vedini autonomijos, antrepreneriško kūrybiškumo siekio. 
Todėl motyvacijos tema, dirbant su tiksline grupe yra esminė. Psichologinių asmens yptumų 
nustatymas yra vienas iš kelių, motyvuojant žmones dalyvauti sudėtingame kintančiame darbo 
pasaulyje. 

Asmenybės tipologijos teorijos karjeros požiūriu. Nagrinėjant karjerą, kuri apibūdinama kaip 
žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą, iškyla žmogaus ir veiklos tarpusavio atitikimo problema. 
                                                 
46 Stanišauskienė V. (2004). Rengimosi karjerai socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: KTU 
 



 

 

 69

Kokia veikla (ar veiklų sritis) yra geriausia konkrečiam žmogui? Tai priklauso nuo individualių jo 
savybių, kurias karjeros vystymo požiūriu nagrinėja asmenybės tipologijos teorijos (3 priedas).   

 
Planuojant karjerą žmogaus raidos aspektu ir atsižvelgiant į Erikson teoriją, būtina įvertinti tai, kad 
psichosocialinės žmogaus raidos stadijose iškylančios krizės turi skirtingą įtaką žmogaus karjerai. 
Pirmųjų penkių stadijų (nuo kūdikystės iki paauglystės) krizių įtaka yra vienpusė: efektyvių ar 
neefektyvių jų sprendimų padariniai lemia žmogaus savybes (savotišką jo karjeros kapitalą), kurios 
vėliau sąlygoja karjeros sėkmę. Kiti trys etapai, kuomet žmogus jau vykdo karjerą, pasižymi abipuse 
įtaka: tiek krizės įtakoja karjeros eigą, tiek karjeros eiga įtakoja krizių įveikimo efektyvumą. 

2 lentelė 
Super suaugusiųjų karjeros interesai47 

Tyrinėjimas (exploration)  
Kristalizacija (crystallization) Idėjų apie pagrindinę veiklos sritį, kurioje norima veikti, 

generavimas. 
Specifikacija (specification) Pagrindinių prioritetų taikymas specifiniame profesijos 

pasirinkime. 
Priemonių įgijimas  
(implementation) 

Veikos planų pasirinktoje profesijoje kūrimas ir priemonių 
jiems įgyvendinti įgijimas (profesinis rengimasis).  

Įkūrimas (įsteigimas)  
Stabilizavimas (stabilizing) Prisitaikymas (stabilizacija) pasirinktoje veikloje, apimantis 

savęs tobulinimą bei savojo gyvenimo stiliaus suderinimą su 
pasirinkta veikla. 

Sutvirtėjimas (consolidating) Savojo tvirtumo profesijoje kūrimas bei savosios vertės joje 
demonstravimas. 

Žengimas pirmyn 
(adavancing) 

Uždarbio ir atsakomybės lygio didinimas. 

Išlaikymas (maintenance)  
Valdymas (holding) Savosios pozicijos išlaikymas kintančių technologijų, jaunesnių 

darbuotojų ir kitokio spaudimo akivaizdoje. 
Sumoderninimas (updating) Proaktyvesnė valdymo versija – neatsilikimas nuo kaitos darbo 

reikalavimų ir asmeninių tikslų prasme. 
Atnaujinimas (innovating) Naujos perspektyvos įprastose užduotyse, nauji jų atlikimo 

būdai. 
Išsilaisvinimas(disengagemen
t) 

 

Tempo sulėtinimas 
(decelerating) 

Darbo krūvio ir apimties sumažinimas, galbūt deleguojant 
užduotis kitiems, jei darbo aplinkybės tam palankios. 

Išėjimo į pensiją planavimas 
(retirement plananing) 

Išėjimo į pensiją planavimas finansiniu ir gyvenimo būdo 
požiūriu. 

Pensinis gyvenimo būdas 
(retirement living) 

Mokymasis gyventi be darbo.   

 

Super žmogaus raidos aspektu, išskiria penkis karjeros etapus: 
                                                 
47 Stanišauskienė V. (2004). Rengimosi karjerai socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: KTU 
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1. Augimas (growth) – žmogaus galių ir interesų plėtra, ypatingai su jo gyvenimo situacijomis 
susijusiose srityse. Tipiškas amžius: 0 – 14. 

2. Tyrinėjimas (exploration) – savęs ir darbo pasaulio tyrinėjimas siekiant išryškinti savąjį “aš” 
(selfconcept) bei identifikuoti vaidmenis, kurie jį atitiktų. Tipiškas amžius:  15 – 24. 

3. Įsteigimas (establishment) – galbūt po vieno ar dviejų klaidingų startų, asmuo atranda karjeros 
sritį, kuri jam tinka, ir deda pastangas įtvirtinti savo reikšmingumą toje srityje. Tipiškas amžius: 
25 – 44. 

4. Išlaikymas (maintenance) – asmuo siekia išsilaikyti savo pozicijoje darbo vietų kaitos bei jaunų 
žmonių kompetencijos kontekste. Tipiškas amžius: 45 – 64. 

5. Silpimas (decline) – sugebėjimų ir įtakos darbe mažėjimas. Tipiškas amžius: 65+. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad psichologijos mokslas žmogui pateikia priemones savirefleksijai, 
kuri yra būtina sėkmingos karjeros sąlyga, ypač tuomet, kai karjeros sėkmė siejama su individo 
savirealizacija ir pasitenkinimu savo gyvenimu. Taip pat svarbu pastebėti, kad kiekvienas 
asmenybės tipas yra vertingas šiuolaikiname darbo pasaulyje, o skirtingų, viena kitą papildančių 
asmenybių bendroje veikloje didesnė sinergijos galimybė. 

4.3. Organizacijų kaitos sąlygoti reikalavimai žmogui 
 

PRAKTINIS DARBAS: Planuojant darbą su tiksline grupe būtina įvertinti organizacijos, kurioje 
vyks neformalus mokymasis ir profesinė integracija ypatumus. Tai svarbu dėl organizcijos kultūros 
įtakos asmeniui ir dėl pačių organizacijų išgyvenamos kaitos. Todėl darbuotojų komanda, atlikusi 
analizę turėtų nusistatyti pagrindinius savo organizacijos bruožus. Diskusijos metu rekomenduojama 
pasinaudoti žemiau pateikiama informacija. 
 
Struktūra ir veiklos organizavimas 
Biurokratinės organizacijos hierarchinis padalinių sutvarkymas, pasak autorių, skatina 
komunikacijas ir kooperaciją tarp skirtingų organizacijos lygių. Hierarchinė struktūra sąlygoja 
komunikacijos pobūdį: dominuoja ne dialogas, o monologas. 
Veiklos organizavimas pagal funkcijas, kaip biurokratinės organizacijos vertybė, lemia reikalavimą 
žmogui galėti atlikti tam tikrame lygyje apibrėžtas funkcijas, tai yra, turėti siaurą specializaciją. 
Apibrėžtų funkcijų kontekste žmogaus iniciatyva nepageidautina. 
Hierarchinės struktūros, kaip prielaidos ir vertybės, atsisakymas organizacijos vystymo ideologijoje 
iškelia tarpasmeninės ir tarpgrupinės komunikacijos bei kooperacijos gebėjimų poreikį. Aiškiai 
apibrėžtų funkcijų bei hierarchinės struktūros nebuvimas iškelia esminius reikalavimus žmogui: 
savarankiškumą ir iniciatyvumą. 
 
Santykis su informacija 
Biurokratinėje organizacijoje žinios ir kompetencija sukoncentruotos organizacijos hierarchijos 
viršūnėje. Todėl, saugodami savąjį statusą ir prestižą, kompetentingiausi aukščiausiame hierarchijos 
lygyje esantys žmonės neprivalo dalintis informacija. Informacijos šaltiniai dėl šios priežasties 
prieinami ne visiems. Žemesnio hierarchinio lygmens organizacijos nariams naudotis informacijos 
šaltiniais ir kaupti žinias bei kompetenciją nebūtina, netgi nepageidautina.  
Kadangi pagal organizacijos vystymo ideologiją žinias ir kompetenciją lemia kontaktas su 
informacija, tai yra, kompetentingiausias yra esantis arčiausiai žinių šaltinio, kiekvienam 
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organizacijos nariui keliamas reikalavimas gebėti naudotis informacijos šaltiniais bei taikyti gautą 
informaciją. 
 
Veiklos formalizavimas 
Biurokratinėje organizacijoje sprendimai ir taisyklės formalizuojami rašytine forma. Tai apsaugo 
nuo informacijos pametimo arba iškraipymo bei padeda išlaikyti organizacinį tęstinumą ir 
stabilumą. Todėl iš žmogaus reikalaujama vykdyti nustatytas taisykles bei formalizuotai atsiskaityti 
už atliktą darbą. 
Organizacijos vystymo ideologijoje akcentuojama reali veikla ir jos rezultatas, todėl žmogus turi 
būti atsakingas už savo veiklą ir jos rezultatą. Kadangi formalizuota kontrolė nepopuliari, būtinas 
savikontrolės gebėjimas. 
 
Valdymas 
Pagal biurokratinės organizacijos ideologiją siekti tikslų padeda taisyklės, procedūros, reglamentai. 
Žmogus tokioje organizacijoje turi vykdyti sukurtas (aukštesniame hierarchijos lygyje – kurti) 
taisykles. Lankstumas ir kūrybiškumas nepageidautini, nes gali pažeisti nusistovėjusią tvarką. 
Organizacijos vystymo ideologijoje akcentuojamas valdymas pagal aktualius iš dabarties situacijos 
kylančius klausimus. Todėl kiekvienam žmogui būtina sugebėti analizuoti bei įvertinti situaciją, 
įvardinti tikslus. Čia svarbus kritinis mąstymas bei novatoriškumas. 
 
Standartizavimo ir individualizavimo santykis 
Biurokratinės organizacijos efektyvumą didina standartizuotas taisyklių naudojimas bei žmonių 
klasifikavimas pagal jų atliekamas funkcijas. Tai lemia žmogaus susitapatinimą su pagal tam tikras 
standartizuotas taisykles atliekama funkcija. Aiškiai apibrėžtos jo veiklos ribos nereikalauja 
kūrybiškumo, lankstumo, o tik – nusiteikimo rutinai. 

Individualizuoti tikslai ir uždaviniai, kaip organizacijos vystymo ideologijos prielaida, skatina 
žmogaus individualų kūrybiškumą bei lankstumą. Žmogus turi gebėti pats kelti bei nuolatos 
pasitikslinti tikslus, veikti neapibrėžtoje, kintančioje situacijoje. 
 
Tarpusavio santykiai 
Pagal biurokratinės organizacijos ideologiją žmonių tarpusavio santykiai grindžiami valdžia ir 
paklusnumu. Taigi, žmogus turi pasižymėti iš vienos pusės – paklusnumu, iš kitos – valdingumu. 
Tokie dvipusiai santykiai yra bet kuriame hierarchiniame lygmenyje. 
Organizacijos vystymo ideologijoje tarpusavio santykiai, kaip vertybė, grindžiami, akcentuojant 
pasitikėjimą bei abipusę pagarbą. Todėl tokioje organizacijoje žmogui reikalingos savybės yra 
pagarba kitiems ir sau bei pasitikėjimas žmonėmis. 
 
Veiklos vertinimas 
Biurokratinėje organizacijoje, kurioje akcentuojami individualūs sugebėjimai, įgūdžiai ir privalumai, 
skatinamas žmogaus individualizmas. 
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Žmogus organizacijoje 
Besąlygiškas politikos ir administravimo tvarkos pripažinimas, kaip biurokratinės organizacijos 
vertybė, reikalauja darbuotojų paklusnumo ir pavaldumo. Kritinis mąstymas nepageidautinas, nes 
gali kelti grėsmę organizacijos stabilumui. 
Organizacijos vystymo ideologijoje organizacijos efektyvumas siejamas su žmonėmis, siekiama 
integruoti individualius ir organizacijos tikslus, akcentuojamas asmenybės saviugda. Tokioje 
organizacijoje labai reikšminga tampa asmeninė ir socialinė kompetencija. Žmogus turi turėti savęs 
pažinimo, saviugdos gebėjimus. 
 
Žmogiškųjų išteklių vertinimas 
Darbuotojų atrankos kriterijai gali būti apibrėžti terminais: tinkamumas, gabumai, 
priimtinumas.Tinkamumo terminas, tradiciškai būdavo apibrėžiamas techniniais terminais, 
atsižvelgiant į žinias ir įgūdžius, būtinus atliekant konkrečią veiklą. Tačiau dabar dėl techninių 
inovacijų, pokyčių produktų rinkoje ir susiorganizavimo kaitos tarp tinkamumo kriterijų atsiranda 
komunikacija, problemų sprendimas ir asmeniniai techninės ekspertizės įgūdžiai, ypač išryškinamas 
komandinis darbas, lyderiavimas ir vadovavimas projektams. Faktas, kad įvairios darbo vietos 
reikalauja skirtingų įgūdžių, neignoruojamas, tačiau šalia būtinų specifinių profesinių įgūdžių 
pageidautini aukščiau išvardintieji. 

Gabumai apibrėžiami kaip intelekto ir mąstymo kokybė, ką visų pirma parodo žmogaus akademinė 
biografija mokykloje, koledže ar universitete. “Poreikis išskirti ‘geriausią iš būrio’ motyvuotas 
tikėjimu, kad tai yra protingiausias žmogus, kuris sėkmingai elgsis inovacinėse situacijose jo 
gebėjimo plačiau matyti ir nestereotipiškai spręsti problemas dėka. Gabumų kriterijai grįsti ne tik 
individo protinėmis galiomis, bet taip pat vidine jo energija, iniciatyvumu, poreikiu pirmauti. 
Organizacijos siekia atsirinkti lanksčius, iniciatyvius ir novatoriškus žmones. 

Priimtinumo kriterijus apima ‘socialinio prisitaikymo’ laipsnį akiračio, požiūrių, interesų, santykių, 
stiliaus, manierų, kalbėjimo prasme. Priimtinumui neatsitiktinai teikiama tokia didelė reikšmė. 
“Kadangi socialinė kontrolė organizacijoje labiau priklauso nuo paties žmogaus savo veiklos 
valdymo, negu nuo elgesio priežiūros darbo procese, organizacija negali sėkmingai funkcionuoti be 
darbuotojų, savanoriškai siekiančių jungtinių tikslų. Jei darbo užduotys atliekamos komandomis, 
esminis reikalavimas yra tas, kad komandos nariai norėtų dirbti kartu (psichologinio komforto 
sąlyga). Šiuolaikinė karjeros samprata, skatinanti žmogų į savo darbinę veiklą žvelgti plačiau, ne tik 
kaip į būdą užsidirbti pragyvenimui, išryškina žmogaus priimtinumo, arba jo bendravimo, 
bendradarbiavimo gebėjimų svarbą organizacijoje. 

            3 lentelė 

Darbuotojų atrankos kriterijai ir jų sąlygoti reikalavimai žmogui 

TINKAMUMAS 

(Suitability) 

GABUMAI 

(Capability) 

PRIIMTINUMAS 

(Acceptability) 

Specifinės profesinės žinios, 
įgūdžiai; 

Problemų sprendimas; 

Talentas; 

Intelektas; 

Mąstymo kokybė; 

Socialinis prisitaikymas; 

Akiratis; 

Požiūris; 
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Komandinis darbas; 

Lyderiavimas; 

Vadovavimas projektams. 

Vidinė energija; 

Iniciatyvumas; 

Lankstumas; 

Novatoriškumas. 

Interesai; 

Santykiai; 

Stilius; 

Kalbėjimo maniera. 

4.4. Integrali karjeros kompetencija 

Įsigilinus į būtinų gebėjimų (iš darbo pasaulio kylančių reikalavimų žmogui) įvairovę bei 
apibendrinus požiūrius, išryškėja keturios sritys, kurioms gali būti priskirti atitinkami būtini 
gebėjimai. Tam tikrai sričiai priskirtini gebėjimai laiduoja atitinkamą kompetenciją, kuri yra 
integralios karjeros kompetencijos elementas (1 pav). integralią šiuolaikinės karjeros kompetenciją 
sudaro keturių kompetencijų – asmeninės, socialinės, mokymosi bei profesinės – sistema. 
Asmeninės kompetencijos srityje yra žmogaus savęs pažinimo ir savęs pristatymo gebėjimai. 
Socialinės kompetencijos sričiai priskirtini žmogaus santykį su kitais žmonėmis ir socialine 
aplinka harmonizuojantys gebėjimai ir savybės. Mokymosi kompetencijos srityje – gebėjimai, 
įgalinantys žmogų saviugdai. Profesinę kompetenciją sudaro specifiniai profesiniai gebėjimai bei 
gebėjimai ir savybės, susiję su žmogaus darbine veikla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mokymosi 

kompetencija 

Profesinė 
kompetencija 

Asmeninė 

kompetencija 

Socialinė 

kompetencija 
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1. pav. Integralios karjeros kompetencijos struktūra 

Detalizuojant kiekvieną kompetenciją, svarbu pastebėti, jog, pirma, ją laiduojantys gebėjimai yra 
sistemiškai susiję, antra, pastarųjų aibė, įvertinant darbo pasaulio dinamiką, negali būti baigtinė. 
Gebėjimas apibrėžiamas kaip fizinė ar psichinė galia atlikti tam tikrą veiksmą, veiklą. Gebėjimo 
pedagoginis pagrindas - žinios, mokėjimai, įgūdžiai. Šio termino negalima pakeisti labiau įprastu – 
įgūdžiai ar mokėjimai, nes tuomet neatskleidžiamas to gebėjimo struktūros sudėtingumas. 

. 

4 lentelė 
Integralią karjeros kompetenciją laiduojančių gebėjimų pasiskirstymas kompetencijų srityse  

Asmeninė socialinė mokymosi profesinė 
savęs pažinimas; 
savęs prezentacijos 
įgūdžiai; 
pagarba sau ir 
kitiems; 
savarankiškumas; 
savikontrolė; 
iniciatyva; 
lankstumas; 
stilius; 

kalbėjimo maniera; 

savikontrolės 
įgūdžiai 

 

pasitikėjimas 
žmonėmis; 
tarpasmeninės ir 
tarpgrupinės 
komunikacijos bei 
kooperacijos 
įgūdžiai; 
bendravimo įgūdžiai; 
bendradarbiavimo 
įgūdžiai; 
komandinio ir 
grupinio darbo 
įgūdžiai; 
aktyvumas aplinkos 
atžvilgiu; 

socialinis 
prisitaikymas; 

plati socialinė savi 
identifikacija; 

ryšiai su aplinka; 
visuomenės procesų 
pažinimas; 

socialinė atsakomybė 

pasirengimas 
saviugdai; 
kritinis mąstymas; 
novatoriškumas; 
informacijos šaltinių 
naudojimo bei 
informacijos 
perteikimo ir 
taikymo įgūdžiai 

pasirengimas veikti
neapibrėžtoje,  
kintančioje situacijoje; 
veiklos  
prasmingumo suvokimas; 
vadovavimas projektams; 
atsakomybė už savo  
veiklą ir jos rezultatą; 
situacijos analizė  
ir  įvertinimas; 
tikslų kėlimas; 
sprendimas; 
planavimas; 
iniciatyva,  
nebijojimas rizikuoti; 
refleksijos ir  
įsivertinimo įgūdžiai; 
profesionalumas 
konkrečioje veiklos srityje; 
specifinės profesinės žinios 

 

Asmeninei kompetencijai, kuriai priskirtini žmogaus savęs pažinimo, savęs pristatymo, 
savivaizdžio plėtotės ir kiti gebėjimai, bendrojo lavinimo mokykloje turėtų būti skiriamas ypatingas 
dėmesys, nes šiame žmogaus gyvenimo etape formuojasi asmenybės pagrindai. Asmeninė 
kompetencija būtina planuojant savąją karjerą, renkantis mokymosi įstaigą ir profesiją. Kuo geriau 
žmogus pažįsta savo prigimtį, savo giliausius troškimus ir norus, tuo savaimingesniu tampa jo 
vertybių ir karjeros kelio pasirinkimas.  

Asmeninė kompetencija taip pat yra reikalinga kitoms – socialinei, mokymosi, profesinei – 
kompetencijoms ugdytis. 
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Organizacijos, rimtai ketinančios sukurti bendras vizijas, nuolatos skatina savo narius kurti 
asmenines vizijas. Jei žmogus neturi savo vizijos, jis tegali “pasirašyti’ po kažkieno sukurtąja. Tada 
sulauksime klusnumo, bet ne įsipareigojimo. Antra vertus, žmonės, kurie stipriai jaučia savo 
veikimo kryptį, susibūrę gali sukurti galingą darinį, judantį to, ko aš / mes tikrai norime, link”. Taigi 
asmeninė kompetencija svarbi ir savo pozicijos turėjimo bei išsaugojimo prasme. 

Galima manyti, jog pernelyg didelis dėmesys individo asmeninės kompetencijos ugdymui kelia 
egocentrizmo ir individualizmo pavojų. Asmeninę kompetenciją laiduojantys gebėjimai sąlyginai 
skirstomi į dvi grupes: savęs pažinimo ir savęs pristatymo. 

Pirmoji grupė apima visą eilę į save nukreiptų gebėjimų: savianalizės, refleksijos, pozityvaus 
realiojo savęs priėmimo ir kt., kurie susiję su žiniomis apie asmenybę, tų žinių taikymu savęs 
pažinimui bei tobulinimui. Psichologinė refleksija apibrėžiama kaip atsigęžimas, žiūrėjimas atgal į 
save, savęs apmąstymas, koks buvau (retrospekcija), koks esu (introspekcija), koks galėčiau būti 
(anticipacija). Refleksija leidžia suvokti ne tik save, bet ir savo ryšius su pasauliu, su artima aplinka. 
Pažinti save, vadinasi būti jautriam savo jutimams, jausmams, vidiniams impulsams, jais pasitikėti, 
remtis. Savęs pažinimas ir pozityvus savęs priėmimas yra aktyvios veiklos prielaida. Suprasdamas 
save, žmogus suvokia, kad jo poelgiai ir reakcijos didžiąja dalimi priklauso nuo jo paties, jis 
supranta atsakingumą už savo pasirinkimą. Toks atsakomybės už savo santykį su aplinka ir savo 
veiksmus prisiėmimas ir atveria savarankiškumo, kūrybingumo galimybę.  

Antrąją grupę sudaro į aplinką nukreipti gebėjimai: prisistatyti, atskleidžiant savo, kaip asmenybės, 
ypatumus (šis gebėjimas labai svarbus įsidarbinant, dirbant projektinėse grupėse ir kt.), pristatyti 
savo veiklos procesą bei rezultatą. Mokymosi veikla turėtų būti palanki prezentaciniams 
gebėjimams ugdytis, nes, pirma, ši  saviraiška yra natūraliai svarbi (tereikia suteikti jai daugiau 
kryptingumo), antra, prezentaciniai gebėjimai jau turi įtakos karjeros sėmei. 

Socialinė kompetencija apima daug ir įvairių gebėjimų, kuriuos galima sugrupuoti taip: 
bendravimo, bendradarbiavimo ir socialinio aktyvumo (veikimo visuomenėje). Tokia grupavimo 
logika pagrįsta socialinės psichologijos teorija, pagal kurią nuo diadinio bendravimo pereinama prie 
bendravimo grupėje, nuo bendravimo – prie bendros veiklos, tai yra, bendradarbiavimo. Socialinis 
aktyvumas – bendradarbiavimo su aplinka, jos įtakojimo išraiška. Socialinę kompetenciją 
laiduojančių gebėjimų, pradėtų ugdyti ikimokykliniame amžiuje, ugdymas bendrojo lavinimo 
mokykloje yra labai svarbus. Šiame amžiaus tarpsnyje formuojasi žmogaus santykio su kitais bei su 
aplinka pagrindai. Pagal Eriksono teoriją, 14 – 20 žmogaus gyvenimo metais patiriama krizė – 
identifikacija prieš vaidmenų sumaištį. Šios krizės įveikimas ir pasekmės susiję būtent su socialinės 
kompetencijos lygiu. Tolesniuose gyvenimo (ir karjeros) etapuose žmogus tobulina savo 
bendravimo, bendradarbiavimo ir kitus gebėjimus, tačiau jų ugdymasis vyresniame amžiuje 
reikalauja daugiau pastangų. 

Bendravimo gebėjimai – pakankamai plati sąvoka, apimanti argumentuoto kalbėjimo, klausymosi, 
kito žmogaus pažinimo, konfliktų sprendimo, derėjimosi (dalykinio ginčo) ir kitus 
įgūdžius.Bendravimas yra kontaktų tarp žmonių užmezgimo ir palaikymo procesas, pasireiškiantis 
komunikacija, kaip pasikeitimu psichinės veiklos rezultatais (žiniomis, mintimis, sprendimais, 
vaizdiniais, patirtimi, jausmais, nuostatomis ir kt.), ir sąveika, kaip keitimusi veiksmais bei 
tarpusavio poveikiu ir tarpusavio suvokimu bei supratimu. Bendravimo proceso sudėtingumas lemia 
jo sėkmę laiduojančių gebėjimų gausą ir įvairovę. Bendravimas, kaip prasminga sąveika tarp dviejų 
ar daugiau žmonių natūraliai vyksta bet kurioje žmonių grupėje, todėl, atrodytų, bendravimo 
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gebėjimų specialiai ugdyti nereikia. Tačiau taip nėra. Būtinos tam tikros žinios ir galimybė jas 
taikyti, analizuoti savo bei kitų bendravimo patirtį ir mokytis iš jos. 

Bendravimo gebėjimai yra bendradarbiavimo ir socialinio aktyvumo pagrindas. Jų ugdymuisi būtina 
asmeninė kompetencija. Tai dar kartą įrodo karjeros kompetencijas laiduojančių gebėjimų 
integralumą. Bendradarbiavimo gebėjimai – tai tikslingai veikiant grupėje (ir komandoje) būtini 
gebėjimai, kurie gali būti įvardinti kaip komandų kūrimo, komandinio darbo, įvairių vaidmenų 
atlikimo, tarpgrupinės kooperacijos įgūdžiai. 

Neabejotina bendradarbiavimo reikšmė ir būtinybe šiuolaikiniame pasaulyje: ekosistemoje 
bendradarbiavimas yra pranašesnis už konkurenciją. Kova dėl išlikimo – tai ne “visų kova su 
visais”, bet indėlis į visų aukščiausios sistemos išlikimą. Dalijimasis idėjomis, būtinybė išreikšti 
savo pažiūras ir aiškiai išdėstyti jas kitiems, kita vertus, ginti kompromisus bei išvadas, lavina jau 
savaime. Bendradarbiavimas yra būtinas asmens mokymuisi, nes egzistuoja tam tikras maksimalus 
mokymosi lygis, kurį galima pasiekti, mokantis individualiai. 

Bendradarbiavimo gebėjimų plėtotei labai svarbi asmeninė kompetencija. Nuostatą ir gebėjimą kurti 
ir plėtoti produktyvius santykius su kolegomis, sudaryti darbo komandas ir pan. galima pavadinti, 
mažo masto bendradarbiavimu. Bendradarbiavimą platesniu mastu sudaro gebėjimas dirbti 
organizacijose, kuriančiose ir palaikančiose partnerystės ryšius su tos pačios institucijos 
organizacijomis taip pat plačius ryšius su kitoms kultūroms priklausančiais asmenimis ir 
organizacijomis. Toks bendradarbiavimas čia įvardinamas kaip socialinis aktyvumas, ryškinant 
būtent jam būtinus gebėjimus. 

Socialinis aktyvumas, kaip socialinės kompetencijos dalis, gali būti apibūdinamas dvejopai: pirma, 
jau minėtu platesnio masto bendradarbiavimu ir, antra, tam tikromis žmogaus savybėmis - tokiomis, 
kaip iniciatyvumas, atsakingumas, visuomeniškumas. Šių savybių raiškai svarbus gebėjimas pažinti 
aplinką ir joje veikti. 

Sėkmingai dirbančios organizacijos turi puikiai justi įvykių pulsą ir skatinti aplinkoje nuolat 
bręstančius pokyčius. Išorinę ir vidinę aplinką jos turi vertinti vienodai. Matyti, “kaip mes susiję su 
pasauliu”, ir padėti kitiems tai įžvelgti – tai bendras moralinis tikslas ir plačiausia mokymo / 
mokymosi galimybė”. Priimant karjeros sprendimus, renkantis mokymosi profilį, tolesnę mokymosi 
įstaigą ar profesiją, aplinkos pažinimas ir ryšiai su ja taip pat vaidina svarbų vaidmenį.  

Apibendrinant galima teigti, kad socialinę kompetenciją laiduojantys trijų lygių gebėjimai 
(bendravimo, bendradarbiavimo, socialinio aktyvumo) praplečia žmogaus galimybių ribas ir įgalina 
jį vystyti savąją karjerą, naudojantis  aplinkos ištekliais. 

Mokymosi kompetencija įgalina žmogų saviugdai. Kaitos ir žinių plėtros situacijoje mokymosi 
kompetencija yra būtina karjeros sėkmės šiuolaikinėje visuomenėje sąlyga. Prie savarankiško 
mokymosi gebėjimų priskirtini turimų žinių tvarkymo ir taikymo bei mokymosi įvairiais būdais 
įgūdžiai. Mokymasis šiuo požiūriu, nereiškia tolesnės informacijos kaupimo; tai auginimas 
(didinimas) gebėjimo kurti tuos rezultatus, kurių tikrai norime pasiekti gyvenime. Tai visą gyvenimą 
trunkantis bendrasis mokymasis.  

Akivaizdi mokymosi gebėjimų srities sąsaja su laiko planavimo, projektavimo įgūdžiais, kurie 
priskirtini profesinės kompetencijos sričiai. Taip pat akivaizdus savarankiško mokymosi gebėjimų 
ryšys su asmenine ir socialine kompetencija: tik gerai pažindamas save, reflektuodamas ir 
mokėdamas bendradarbiauti, asmuo pasirinks tinkamiausią mokymosi būdą. 
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Informacijos paieškos bei taikymo gebėjimai susiję su bibliotekos išteklių ir naujausių informacinių 
technologijų naudojimu tikslingai informacijos paieškai bei rastos informacijos pritaikymu. Šie 
gebėjimai susiję su savarankiško mokymosi (saviugdos) gebėjimais, nes informacinių technologijų 
kaita reikalauja nuolatinio budrumo ir žinių bei įgūdžių atnaujinimo. 

Kad naujausi technologiniai laimėjimai būtų naudojami efektyviai, besimokantieji turi gebėti ne tik 
susirasti medžiagą skaitomosios atminties kompaktiniame diske arba “Internete” (jie tai išmoksta 
palyginti greitai), bet ir mokėti išsirinkti pačią svarbiausią informaciją ir idėjas bei atmesti tą 
informaciją, kuri jų tikslui įgyvendinti nėra svarbi. Antra vertus, privalu suvokti, kaip tinkamai 
panaudoti skaitymo ir konspektavimo įgūdžius bei pertvarkyti ar manipuliuoti pasirinkta informacija 
ir idėjomis atliekant užduotis raštu arba žodžiu, arba pasitelkiant informacinę technologiją”. Taigi 
šie karjeros kompetenciją laiduojantys gebėjimai negali būti apriboti tik darbo su kompiuteriu 
įgūdžių. Labai svarbūs yra įgūdžiai kritiškai mąstyti, reflektuoti ir įvertinti savąją veiklą bei 
nustatyti, kokios informacijos trūksta jos vystymui. 

Profesinę kompetenciją laiduoja dvejopi gebėjimai: specifiniai profesiniai (specialybiniai) 
gebėjimai bei bendrieji veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai. 

Bendrieji veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai, kaip ir asmeninė, socialinė bei mokymosi 
kompetencija ugdomi (arba ne) nuo vaikystės šeimoje ir mokykloje. Veiklos planavimo ir 
organizavimo gebėjimai, remiantis baziniu vadybinės praktikos modeliu, kurio esmė yra problemų 
sprendimas, gali būti detaliau įvardinti kaip situacijos analizės, savo poreikių ir galimybių 
įsivertinimo, veiklos tikslų kėlimo, alternatyvų paieškos ir apsisprendimo, veiklos planavimo, 
realizavimo, refleksijos ir įsivertinimo gebėjimai. Šie vadybiniai gebėjimai yra svarbūs bet kurioje 
– mokymosi, visuomeninėje ar darbo – veikloje.  

Tai esminiai gebėjimai būtini, projektuojant savąją karjerą. Jei jie realizuojami integruojant kitas 
asmens kompetencijas, galima tikėtis, kad karjeros planas/projektas bus pakankamai adekvatus: tiek 
asmens poreikiams ir galimybėms, tiek aplinkos keliamiems reikalavimams. Dar daugiau – toks 
planas laiduos asmens ir aplinkos sąveikos produktyvumą, o taip pat suderinamumą - tęstinio 
mokymosi prieinamumo ir aktyvaus asmens dalyvavimo mokymesi, nes tai vienas kitą skatinantys 
procesai48.  

Kuo tęstinio mokymosi prieinamumas yra didesnis, tuo darbuotojas aktyviau mokosi ir plėtoja savo 
kompetenciją. Jei prieinamumas mažas, darbuotojai stokoja informacijos, palaikymo ir pradeda 
skeptiškai vertinti savo profesines galimybes. Tai ypatingai pavojinga asmenims, kurių kvalifikacija 
yra žema. Jie gali vengti kalbėti apie mokymosi poreikius darbdaviui, nes darbdavys tai įvertins kaip 
jų netinkamumą darbui. Žemiau aptariami objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai svarbūs, siekiant 
užtikrinti mokymosi prieinamumo ir asmens dalyvavimo sąveiką49: 

Tęstinio profesinio rengimo prieinamumo plėtra. 

Darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo aktyvumo augimas. 

Geresnis turimų kompetencijų ir jų trūkumo pažinimas. 

Didesnis pasitikėjimas galimybėmis mokytis ir plėtoti kompetenciją. 

                                                 
48 Tūtlys V. (2005). Dirbančiųjų tęstinio profesinio rengimo prieinamumo modeliavimas. Daktaro disertacija 
(edukologija). Kaunas: VDU 
49 Ten pat 
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Objektyvesnis ir savikritiškesnis turimų kompetencijų vertinimas. 

Motyvacija pašalinti nustatytus žinių ir gebėjimų trūkumus naudojantis mokymosi galimybėmis. 

Minėti veiksniai vertinami ir realizuojami, užtikrinant trijų nuoseklių tęstinių procesų sąveiką: 1) 
mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo; b) įgytų žinių, gebėjimų ir turimų vertybių pritaikymo darbo 
vietoje; c) profesinės veiklos. Neformalaus mokymosi kokybės prasme būtinas šių lygiagrečiai 
vykstančių procesų užtikrinimas ir valdymas.   

1 PRIEDAS 

GYVENIMO APRAŠYMAS -  1 variantas  

1. Pavardė:  

2. Vardas:  

3. Gimimo data:  

4. Pilietybė:   

5. Šeimyninė padėtis:  

6. Išsilavinimas:   

Institucija 
[ Data: nuo-iki ] 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

  
  

7. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal 5 balų sistemą (1- puikiai, 5-pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 
    
    
l    

8. Narystė profesinėse organizacijose:  

9. Kiti įgūdžiai (kompiuterinis raštingumas: internetas, e-mail, redagavimas, projektų 
rengimas ir vykdymas) 

10.  Šiuo metu einamos pareigos:  

11. Darbo įmonėje trukmė:  

12. Pagrindinės kvalifikacijos:   

13. Neformali patirtis: 

Šalis/ miestas Data: nuo-iki 
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14. Profesinė patirtis 

Data: 
nuo-iki 

Miestas, 
šalis 

Įmonė, organizaija Pareigos Aprašymas 

     

     

     

     

15. Kita aktuali informacija  

 
GYVENIMO APRAŠYMAS -  2 variantas  

 

1. Vardas, pavardė  

2. Gimimo data                                   

3. Išsilavinimas  

Institucija 
Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo 

laipsnis Metai 

   

4. Neformalus mokymasis  

Kompetencija Institucija  Metai 

   

 

5. Praktikavimas/Stažuotės Nurodykite svarbiausias ne daugiau kaip 5 
Praktikavimo vieta Šalis/miestas Tematika Laikas 
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6. Dalyvavimas asociacijose, 
bendruomenės ar kitoje 
socialinėje veikloje 

Pateikti trumpą aprašą darbų, kuriuos atlikote 

Veiklos kryptis  Darbai  

  
  

7. Kiti aktyvumai, kuriuos norite 
pabrėžti Pateikti aprašus 

Veiklos kryptis Darbai  
  
  
  

 
Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi. 

 
 ___________________                    ___________________ 
  (data)   (parašas)  

 

Rengiant savo gyvenimo aprašymą, kuriame siekiame pademonstruoti ne tik formaliu, bet ir 
neformaliu  būdu įgytas kompetencijas (kitaip tariant savo kompetetingumą tam tikrose srityse) 
tikslinga prisiminti savo gyvenimo kelią ir pasinaudoti Ericson teorija. 

Aštuoni žmogaus raidos etapai ir juose išryškėjančių krizių įveikimas:  
 
Kūdikystėje vyksta svyravimo tarp pasitikėjimo ir nepasitikėjimo krizė. Kūdikio gyvenimo 
ypatybės – meilė, dėmesys, prisilietimai ir santykiai maitinimo metu – turi įtakos esminiams vaiko 
pasitikėjimo ar nepasitikėjimo aplinka jausmams. Šie jausmai persmelkia visą tolimesnį gyvenimą. 
Pasitikėjimo vyravimas yra psichosocialinės stiprybės forma; tai sudaro tokių bruožų, kaip 
optimizmas, vilties turėjimas, pagrindą. Nors, atrodytų, naivu būtų ieškoti kūdikystės sąsajų su 
tolesne žmogaus karjera, minėtieji bruožai, kurie susiformuoja sėkmingai įveikus šiame etape 
iškylančią krizę, rodo, kad ryšys iš tiesų egzistuoja. Optimizmas ir vilties turėjimas yra svarbūs, 
įgyvendinant savo karjeros planus, ypač nenuspėjamame šių dienų darbo pasaulyje. 
 
Ankstyvojoje vaikystėje vyksta priešpriešos tarp savarankiškumo ir gėdos krizė. Vaikas tikrina 
savo tėvus ir aplinką, norėdamas sužinoti, ką jis gali valdyti, tvarkyti, o ko – ne. Kad atsirastų 
laisvos valios jausmas, turi būti išugdyta savikontrolė ir neprarastas savigarbos jausmas. Per didelė 
tėvų kontrolė sukelia ilgalaikes abejones dėl savo sugebėjimų, gėdos dėl kurių nors savo poreikių 
ar kūno jausmus. Vadinasi, sėkmingai įveikta ankstyvosios vaikystės krizė yra prielaida 
pasitikėjimui savimi bei savarankiškumui. Šie bruožai taip pat yra labai svarbūs karjeros požiūriu: 
šiuolaikiniame darbo pasaulyje kiekvienas pats yra atsakingas už savo karjerą, todėl žmogui reikia 
pasitikėti savimi bei galėti savarankiškai veikti. 
 
Viduriniojoje vaikystėje vyksta priešpriešos tarp iniciatyvumo ir kaltės jausmo krizė. Pasitikintis ir 
savarankiškas vaikas gali tapti iniciatyvus. Realus pareigos jausmas atsiranda kartu su siekių 
užuomazgomis. Sėkmingai įveikus prieštaravimus, šiame amžiuje atsiranda pareigos jausmas. 
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Būtent dabar iniciatyvumo stiprėjimas ir su juo susijęs kaltės potyris pradeda formuoti sąžinę. 
Vaikas sužino, ką reiškia “Ne”. Tėvai ir mokytojai, per dažnai blokuojantys iniciatyvą, gali 
užauginti nuolat jaučiantį kaltę, suvaržytą vaiką. Per retai priekaištaujantys tėvai ir mokytojai gali 
užauginti nepakankamai sąžiningą vaiką. Subalansuotas iniciatyvumo ir kaltės jausmo derinimas 
skatina vaiko iniciatyvą ir pareigos jausmą, kuris teikia vilčių, kad atsiskleis visi jo sugebėjimai.  
 
Pradinės mokyklos amžiuje vyksta priešpriešos tarp meistriškumo ir menkavertiškumo krizė. 
Vaikas turi galėti kai kuriuos dalykus atlikti gerai ar net tobulai. Jeigu jis nesijaučia galįs daug ką 
atlikti, susiformuoja menkavertiškumo jausmas. Teigiama prasme įveikus šios stadijos krizę, 
atsiranda sugebėjimo jausmas. Sugebėjimo jausmas susijęs su pasitikėjimu savo jėgomis. Jis yra 
svarbus žmogaus karjeros procese: jai rengiantis, ją planuojant bei realizuojant individualų 
karjeros kelią. Sugebėjimo (ne menkavertiškumo) jausmas ypatingai svarbus imantis naujos 
veiklos bei nuolat mokantis naujų dalykų. O tai, yra neišvengiama šiuolaikinės karjeros dalis. 
 
Paauglystėje vyksta priešpriešos tarp tapatumo ir vaidmenų sumaišties krizė. Pagrindinė šio 
laikotarpio problema – įtvirtinti tapatumo jausmą. Paaugliams kyla daugybė klausimų, kuriais jie 
siekia išsiaiškinti, kas jie yra ir koks turėtų būti jų vaidmuo visuomenėje. Nesugebėjimas suprati, 
kas aš esu – tapatumo stoka – sukelia sumaištį. Jeigu nesiseka šią krizę sėkmingai įveikti, 
paauglystė užtrunka, ir dėl to vėliau atsiranda veikimo suaugusiųjų vaidmenyse ribotumai. Tokie 
žmonės nepajėgia efektyviai įveikti ir tolimesnių gyvenimo krizių. Kita vertus, sėkmingai įveikus 
šią krizę, atsiranda pasitikėjimas savimi ir saugios ateities jausmas.  
 
Karjeros požiūriu šis etapas yra ypatingas, nes būtent paauglystėje tarp kitų tapatumo įtvirtinimui 
svarbių klausimų yra keliami šie: kokį darbą aš ketinu dirbti? Kokia bus mano karjera? Taigi jau 
paauglystėje, jei sėkmingai įveikiama jos krizė, žmogus ima kurti savosios karjeros planus. Jei 
tapatumas neįtvirtinamas, žmogus yra nepajėgus sąmoningai rinktis tolesnes savo mokymosi ar 
darbines veiklas. Tokio žmogaus karjera negali būti sėkminga, nes, paprasčiausiai, jis pats nežino, 
ko siekia ir kas jam yra karjeros sėkmė. Paauglystės laikotarpis svarbus ir dėl kitų priežasčių:  
paauglys bando įtvirtinti savąjį tapatumą, nustatyti savąjį vaidmenį visuomenėje, kyla natūralus 
poreikis pažinti save, bendrauti ir veikti visuomenėje. Tai prielaida asmeninei ir socialinei 
kompetencijoms, kurios yra būtinos karjeros procese, ugdytis. Ugdymo aspektu svarbu, kad tos 
prielaidos būtent šiame amžiaus tarpsnyje būtų pakankamos.  
 
Ankstyvosios brandos amžiuje, kai jau įtvirtinamas tapatumo jausmas, vyksta priešpriešos tarp 
intymumo ir izoliacijos krizė. Ar gali jaunuolis dalytis savo tapatumu su kitu taip, kad “mes” 
užimtų “aš” vietą, galvojant apie dabartį ir ateitį? Nesugebėjimas užmegzti artimus santykius 
sukelia psichologinę izoliaciją, kuri nėra naudinga asmenybei. Šios krizės tinkamo įveikimo 
rezultatas – žmogaus sugebėjimas tikrai mylėti ir būti mylimam.  
 
Brandos amžiuje pasireiškia priešpriešos tarp atsinaujinimo ir sąstingio krizė. Atsinaujinimas yra 
susijęs su kūrybiškumu, produktyvumu ir noru vadovauti naujajai kartai. Brandai reikia 
priklausančiojo – žmogaus, kurio atžvilgiu būtum subrendęs. Ji reikalauja globoti bei puoselėti tai, 
kas yra aplink – mintis, daiktus ir žmones. Jei nėra tam tikro kiekio atsinaujinimo reakcijų, 
suaugusysis patiria nuobodulį, apatiją, skurdžius tarpasmeninius santykius ir tolydžio įsivyraujantį 
sąstingio jausmą. Tinkamo šios krizės įveikimo rezultatas – sugebantis globoti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime žmogus. Atsinaujinimas galėtų būti įvardintas kaip “priešnuodis 
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mirtingumui”. Jo neįgijus, t.y. neįveikus brandos krizės, seka asmenybės stagnacija ir rūpinimasis 
tik savimi. 
 
Karjeros aspektu brandos krizė gali būti traktuojama dvejopai: viena vertus, žmogaus karjera 
sukuria prielaidas jam,“įveikti mirtingumą”, nes žmogus įprasmina gyvenimą savo veikloje. Kita 
vertus, efektyviai įveikta brandos krizė įgalina žmogų dar sėkmingesnei karjerai, nes šiame 
amžiaus tarpsnyje žmogaus turima patirtis mažina klaidų ir neapgalvotų sprendimų tikimybę. Tai 
derėtų įvertinti: organizacijos turėtų sudaryti palankias sąlygas vyresniems žmonėms atlikti 
jaunimo patarėjų vaidmenį, patys žmonės turėtų siekti tokio bendravimo tarp skirtingų kartų. 
 
Senėjant vyksta priešpriešos tarp pilnatvės ir nevilties krizė. Asmenybė įgyja pilnatvės jausmą, kai 
ima suprasti, kad žemėje gyvena tik vieną kartą ir kad visi žmonės yra svarbūs. O svarbiausia 
galėti pasakyti “Esu, kas esu”. Šioje stadijoje galima tapti oriu. Kita vertus, nusivylimas, 
nepasitenkinimas savimi ir savo darbų rezultatais gali lemti neramią, kupiną nevilties ir 
neapykantos sau gyvenimo ciklo pabaigą. 
 
Žvelgiant į senėjimą karjeros aspektu, išryškėja galima dvejopa karjeros pabaiga, kuri susijusi su 
jos eiga ir, be abejo, su visu žmogaus gyvenimu. Jei žmogus pilnai realizavo save pasirinktose 
veiklos srityse, pasitenkinimo ir pilnatvės jausmas turėtų lydėti jį, užbaigiantį savo karjerą. Tuomet 
kitokia, individualius pomėgius atliepianti ir džiaugsmo teikianti, veikla – labiau užimtumas, nei 
darbas - įprasmina senatvę. Jei žmogus išties nerealizavo savęs nei karjeroje, nei asmeniniame 
gyvenime, karjeros pabaiga gali dar labiau sustiprinti nevilties jausmą. 
 
Poreikių hierarchijos viršūnė – poreikis save realizuoti – yra žmogaus veiklinio gyvenimo 
orientyras bei sėkmės sąlyga. Savęs realizavimas yra neabejotinas stimulas žmogui daryti karjerą. 
Šio poreikio tenkinimo aptarimui verta skirti dėmesio, siekiant padėti priešpensinio amžiaus 
asmenims, praradusiems darbą. Nuolatinė saviugda, tobulinant savo prigimtines galias bei 
atliepiant aplinkos poreikius, yra savirealizacijos kelias. Motyvacija saviugdai susijusi su 
vertybėmis,  kaip žmogaus aktyvumo šaltiniu.  
 

3. PRIEDAS 

Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  

Sėkmingas pokalbis sukuria palankią atmosferą tolesnei komunikacijai, skatina abipusę simpatiją 
ir pasitikėjimą. Išskirtini du mažojo pokalbio etapai: pokalbio inicijavimas ir pokalbio palaikymas. 
Pokalbio inicijavimui ir palaikymui svarbus kontakto užmezgimas prisiderinant prie pašnekovo. 
Šiuo atveju svarbus tiek verbalinis, tiek neverbalinis prisiderinimas. Du neverbalinio prisiderinimo 
būdai: 

• tiesioginis neverbalinis prisiderinimas, kai kopijuojama pašnekovo poza, gestai, kvėpavimo 
ar kalbėjimo ritmas ir pan. Tai stipriai įtakoja ir teigiamai nuteikia pašnekovą, 
nepriklausomai nuo to, ar jis tai suvokia, ar ne, 

• netiesioginis neverbalinis prisiderinimas. Tai gali būti kalbėjimas pašnekovo kvėpavimo 
ritmu ir pan. 
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Pradėti pokalbį yra tiek pat būdų ir galimybių kiek ir žmonių, bet juos visus jungia vienas bendras 
bruožas – kad būtų galima pradėti pokalbį, pirmiausia reikia užvaldyti pašnekovo dėmesį. Dėl to 
pokalbio tema turi vykti vadinamojoje pašnekovo asmeninėje ekspertinėje zonoje. Keturios 
pokalbio technikos: 

• partnerio citavimas (rėmimasis tuo, ką anksčiau yra pasakęs pašnekovas, jo pasakojimais 
apie save, savo pomėgius ir pan. Pvz.: „Jūs minėjote, kad iš pastarosios komandiruotės 
metu patyrėte nuotykių…“, „Jūs ketinote apsilankyti parodoje…“); 

• pozityvus konstatavimas (teigiamas atsiliepimas apie įvykius pašnekovo gyvenime,  apie 
įvykius ar žmones, nedalyvaujančius pokalbyje, bet žinomus abiem pašnekovams, ir pan. 
Pvz.: „Girdėjau, kad savaitgalį praleidote pajūryje…“); 

• informavimas (svarbios, įdomios pašnekovui informacijos pateikimas. Pvz.: „Jus 
dominančią informaciją apie sanatorijas, galima rasti savivaldybės tinklalapyje…“ ); 

• įdomus pasakojimas. 
 

 
Dar vienas kontakto aspektas – žodžiai. Norint užmegzti ir sėkmingai palaikyti kontaktą tikslinga 
vartoti tas pačias sąvokas, kaip ir pašnekovas. Ir atvirkščiai, norint išlaikyti distanciją, reikia vartoti 
kito modalumo žodžius. Palaikyti pokalbį padeda reflektyvus klausymas. Pokalbis  sėkmingas, jei 
jis: yra malonus, įtraukia; maloniai nuteikia, duoda peno kitam mažajam pokalbiui. 
 
Vienas ryškiausių komunikabilumo požymių – kalbėti apie tai, kas yra svarbu pašnekovui, o ne sau 
pačiam. Vienas paprasčiausių būdų pakeisti temą nesukeliant pašnekovui nemalonių pojūčių – 
sulaukus tinkamos frazės ar žodžio suformuluoti klausimą, atsakymas į kurį taptų pagrindu plėtoti 
kitą temą.  
Verbalinis prisiderinimas prie pašnekovo aktualus ne tik kalbant su darbdaviu, bet ir bendraujant su 
bendradarbiais, platesne aplinka už organizacijos ribų.  

Kalbos taisyklinguma. Geri kalbos sugebėjimai būtini todėl, kad tai didina asmens vertės 
pajautimą, leidžia jam daryti poveikį, keičia jo socialinį statusą.  

Kalbos aiškumas labai svarbus tarpasmeninėje komunikacijoje. Neaiški kalba verčia klausytoją 
rinktis iš daugelio galimų reikšmių. Ji gali lemti nesusikalbėjimą ar nepageidaujamas darbdavio 
emocines reakcijas. Kad kalba būtų aiški, reikia parinkti tiksliausius, konkrečiausius ir 
tinkamiausius žodžius ir posakius. Tikslūs žodžiai ir posakiai yra tie, kurie sudaro geriausią ar 
teisingiausią įspūdį. Šis aspektas ypatingai svarbus santykių užmezgimo etape, ruošiantis 
susitikimui su darbdaviu, numatant savąjį prisistatymą. 

Prisiderinimas prie pašnekovo. Žodžiai ir posakiai yra tinkami, kai jie suprantami pašnekovui, ir 
pritaikyti pokalbio kontekstui. Mes informaciją iš aplinkos gauname penkiais skirtingais kanalais – 
klausa, regėjimu, uosle, skoniu ir lytėjimu, Tačiau jie mūsų gyvenime yra nevienodos svarbos. Tai, 
kurio tipo informacija žmogui aktualiausia, atsispindi jo kalboje.  

 

 

 

Pagalvokite, kaip galėtumėte pradėti pokalbį remdamiesi pirmiau išvardytomis technikomis.  
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Kad būtum suprastas, reikia kalbėti klausytojo kalba. Pokalbyje su mažai pažįstamu pašnekovu 
pageidautina vartoti žodžius įvardijančius tiek regos, tiek klausos, tiek kitus pojūčius.  

Neverbalinis prisiderinimas prie pašnekovo. Kontaktas su pašnekovu neapsiriboja vien vizualiniu 
kontaktu. Jei dėmesingiau pasižiūrėsime į žmones, randančius bendrą kalbą, pamatysime, kad jų 
pozos ir gestai yra panašūs (jei ne identiški). Tai paaiškinama tuo, kad jie nesąmoningai kopijuoja 
vienas kitą. Tai vadinama neverbaliniu prisiderinimu. Klausančiajam tada lengviau klausyti 
kalbančiojo, jis lengviau priima šio dėstomas mintis.  
 
Ruošiantis pokalbiui pirmiausia rekomenduojama sudaryti kompozicinę struktūrą ir atitinkamai 
susidėlioti mintis. Kalba turėtų turėti šias struktūrines dalis: įvadą; dėstymą; pabaigą. Įvadas turi 
atlikti dvi funkcijas: sudominti, atkreipti dėmesį ir trumpai pristatyti temą. Dėstymo dalyje 
išsakomos apgalvotos mintys, atskleidžiančios veiklos, kurioje norima dalyvauti išmanymą, 
išsakomi lūkesčiai. Pabaigoje pateikiamas trumpas apibendrinimas ir, jei to reikalauja numatytas 
tikslas, klausiama pašnekovo. Sėkminga pabaiga palieka klausytojams gerą kalbos įspūdį, skatina 
tęsti pokalbį ir, atvirkščiai, nevykusi, emocijomis perkrauta pabaiga  gali sugadinti visai neblogą 
kalbą. Kokiu būdu išdėstyti informaciją, kiekvienu konkrečiu poklabio atveju sprendžia pats 
kalbėtojas, atsižvelgdamas į pokalbio specifiką. Šią specifiką taip pat reiktų numatyti, iš anksto 
pasidomėjus, į kokią aplinką einu, su kuo teks kalbėtis. 
 
Parakalba. Balsas turi didelę įtaką nuteikiant žmogų, jį patraukiant. Kalbėtojas turi vengti 
mikčioti, mekenti, švepluoti, kalbėti pro nosį – gausybės trūkumų, kurie gadina kalbą. Taisyklingas 

Nustatykite savo dominuojantį kanalą, užbaigdami lentelę ir pateiktas frazes papildydami 
pasakymais, priklausančiais kitiems pojūčio kanalams:  

 

Regėjimo kanalas 
Klausos kanalas Lytėjimo kanalas 

Aš neįžvelgiu… 
Aš viską puikiai matau… 
Aš matau jūsų požiūrį… 
Jis neturi akies ant… 

  

 Aš klausau… 
Jis manęs nesiklauso… 
Kol kas suprantu tik tiek, 
kiek išgirdau… 

Jis kurčias tokiems 
dalykams… 

 

  Aš jaučiu, kad… 
Mane gąsdina… 
Jaučiu, kad viskas bus 
gerai… 
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garsų, skiemenų ir žodžių tarimas maloniai veikia klausytojus, padeda aiškiai ir tiksliai perteikti 
mintį. Siekiant tobulos kalbos, reikia treniruoti kalbos padargus: lūpas, liežuvį, žandikaulius. 
Tonas – svarbiausias intonacijos elementas. Kintantis balso tonas kalbai suteikia melodingumo. 
Vienu didžiausių trūkumų laikomas kalbos monotoniškumas (šiuo atveju balso tonas nekinta). 
Kalbėjimo trūkumu laikomas ir pernelyg aukštas arba pernelyg žemas tonas.  
Kalbėjimo tempą apibūdina kalbos elementų tarimo greitis. Vidutinis kalbos tempas yra apie 120 
žodžių per minutę. Kalbėjimo tempas gali turėti įtakos pokalbio sėkmei. Jeigu kalbama greitai, 
klausytojai turi būti itin atidūs. Jie neturi kada atsikvėpti, todėl greitai pavargsta.  Pernelyg lėtas 
kalbėjimo tempas taip pat yra nepageidautinas, nes vargina klausytojus ne mažiau už pernelyg 
greitą kalbėjimą.  

Pauzė – dar vienas svarbus kalbėjimo elementas. Jas galima suskirstyti į funkcionalias 
(psichologines, intonacinės-loginės ir intonacinės-sintaksinės); nefunkcionalias arba tuščias. 
Psichologinės pauzės padeda pabrėžti, išryškinti žodį ar frazę. K.S. Stanislavskis teigė, kad 
psichologinė pauzė – tai ne šiaip tylėjimas, ji visada aktyvi ir turininga. Tokia pauzė susijusi su 
tam tikra intonacija, pasibaigiančia  nutylėjimu. Pauzės gali būti naudojamos reakcijai  provokuoti.   

Kita neverbalika. Pokalbio metu būtina palaikyti vizualinį kontaktą. Jokiu būdu negalima žiūrėti 
virš klausančiojo galvos, sau po kojomis ar į užrašus. Gestai turi būti natūralūs. Nejudrumas ir 
gestikuliacijos stoka atrodo taip pat nenatūraliai kaip ir dirbtiniai gestai.  Ritminiams gestams 
priskiriami natūralūs rankų ir galvos judesiai, susiję su kalbos ritmu. Jie  pabrėžia loginius kirčius 
ir pauzes. Būtent šių gestų stoka išduoda kalbančiojo susikaustymą. Nors iliustraciniai gestai 
suteikia kalbai vaizdumo, jų neturi būti pernelyg daug. Šiais gestais negalima pakeisti žodžių.  
 

Kalbėtojo vidinį nerimą labai aiškiai išduoda gestai. Tokioje situacijoje žmogus stengiasi už ko 
nors pasislėpti – nesvarbu, tai yra daiktas ar tiesiog sukryžiuotos rankos. Galimybė sumažinti 
nerimą – užmaskuotas gynybinis gestas. Šiuo atveju sulenktoje rankoje priešais save galima laikyti 
užrašus (tik popierius turi būti mažo formato, nes drebančios rankos gali dar labiau pabloginti 
situaciją), rašiklį arba rodyklę. Reikia vengti: kryžiuoti rankas ant krūtinės, sukryžiuoti kojas 
stovint ir kitų aiškių gynybinių gestų; pasidėti rankas ant klubų ir kitų dominavimą ar agresyvumą 
demonstruojančių gestų; kištis rankas į kišenes. 

 GINČAS (jei pokalbis su darbdaviu įgautų tokį pobūdį) 
Ginčas – skirtingų nuomonių susidūrimas, vienodos nuomonės nebuvimas, nuomonių ar pozicijų 
priešprieša. Ginčas yra orientuotas į konkretaus tikslo siekimą racionaliomis priemonėmis. Galimi 
šie ginčo tikslai: tiesos suradimas; įtikinimas; pergalė; ginčas dėl ginčo. Ginčo taisyklės: 
1-oji taisyklė: žinoti ginčo objektą (dėl ko ginčijamasi).  
 

2-oji taisyklė: aiškiai žinoti savo ir oponento pozicijas. Žmogus, nepakankamai aiškiai suvokiantis 
ir galintis pagrįsti savo poziciją, – prastas ginčo dalyvis. Sunku polemizuoti su žmogumi, kuris 
pasisako tai už, tai prieš, pats sau prieštarauja. 

3-ioji taisyklė: ginčo dalyviai turi vienodai interpretuoti reikšminius žodžius ar sąvokas. Vienodas 
ginčo dalyvių žodynas – būtina sėkmingos komunikacijos sąlyga. Geriausia, kai dar ginčo 
pradžioje susitariama dėl įvairių sąvokų vartojimo ir bendro jų supratimo.  

Ginčo taktika ir technika: 
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Polemika, kurios tikslas – pateikti ir apginti savo nuomonę, kartu paneigiant ir parodant oponento 
pozicijos klaidingumą. Polemizuojant svarbu ne tik išdėstyti savo poziciją, bet ir išklausyti, 
suprasti oponentą. Ginče siekiant tikslo svarbu išspręsti du uždavinius: įrodyti ir įtikinti. 
Įrodinėjimas yra nukreiptas į racionalų mąstymą, o įtikinimui svarbus emocinis poveikis. Bet 
kokia įrodinėjimo grandinė turi tris tarpusavyje susijusius elementus: tezę (mintį arba teiginį, kurio 
teisingumą reikia įrodyti), argumentus (teiginiai, kuriais grindžiama tezė) ir įrodinėjimo formą.  

Stiprūs argumentai gali būti: faktai (tikriausias ir patikimiausias įrodymo garantas); pavyzdžiai 
(padeda paaiškinti teiginį); skaičiai, statistiniai duomenys; autoritetingų žmonių mintys; mokslo 
tiesos; dokumentai; iliustracijos; citatos. 

Argumentavimo menas – tai ne tik mokėjimas pateikti įrodymus, bet ir gebėjimas paneigti 
oponento poziciją. Įrodymas ir paneigimas atlieka priešingas funkcijas. Neigimui galima pasitelkti 
įvairius būdus: neigti tezę; kritikuoti  teiginius, kuriais grindžiama pozicija; parodyti pagrindimo 
nepakankamumą. 
Įrodymas ir įtikinimas – du skirtingi procesai, nors ir glaudžiai tarpusavyje susiję. Įrodinėti – 
reiškia nustatyti tezės teisingumą, įtikinti – padaryti įspūdį, įdiegti jausmą, kad teisingumas 
įrodytas, padaryti klausytoją (ar net oponentą)  savo bendraminčiu.  

Pokalbio efektyvumą veikia triukšmai ir gebėjimas atsiriboti nuo jų. Šiuo atveju triukšmu galime 
vadinti viską, kas trukdo efektyviai komunikacijai. Komunikacija – nuolatinė kova su trukdymu ir 
sumaištimi. Pranešimo dekodavimo ir interpretavimo etapu klausymosi efektyvumą gali sumažinti 
psichologinis, semantinis arba fonetinis triukšmas.  Pasidavimas emocijoms (ypač neigiamoms) 
skatina selektyvų informacijos priėmimą ir antipatiją svetimoms mintims, dėl to lengviau sekti 
savas mintis, nei prisiversti klausyti.  
 

4. PRIEDAS 

Konsultavimo planavimas 

Planuojant individualų konsultavimą neformlaus mokymosi ir/ar įsidarbinimo procese tenka derinti 
tris sunkiai derinamus veiksnius: asmens su negalia sveikatos ypatumai neleidžia jam ar jai laisvai 
rinktis profesiją (1); mokymosi tikslai ir turinys turi atitikti asmens polinkius, lūkesčius ir galimybes 
(2); sudaryti sąlygas pasirengti savarankiškai veiklai, savarankiškam profesiniam gyvenimui. Toks 
derinimas neįmanomas: A)  jei neturime specialios bazes ir B) jei asmens Aš veiksmingumas nėra 
pakankamo lygmens.  

A) Todėl prieš planavimą turėtume įertinti neformalaus mokymosi aplinką ir mokymuisi būtiną 
bazę, t.y. socialinės aplinkos įvairovę ir joje egzistuojančias galimybes bei grėsmes: 

• sociokultūrinius, ekonominius, politinius, technologinius, psichologinius aspektus, 

• profesinės integracijos/reabilitacijos proceso (arba įsidarbinimo ir mokymosi darbo 
vietoje proceso)  išteklius, pagrindinius komponentus ir šių komponentų šiuolaikiškumą 
– profesinį konsultavimą, profesinį rengimą, pagalbą įsidarbinant, paramą asmeniui su 
negalia ir jo darbdaviui darbo vietoje, 

• profesinės integracijos/reabilitacijos proceso nuoseklumo ir tęstinumo išlaikymo 
galimybę, susijusį su realistiniu perspektyvos numatymu, asmens stebėsena ir pažinimu, 
profesinių galimybių vertinimu, atranka ir mokymosi turinio pritaikymu, 
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• darbo rinkos poreikių pokyčius, darbo vietų kūrimo ir plėtotės planus ir jų įgyvendinimą, 
profesinių ir konsultavimo paslaugų komandos sutelkimą (pvz., nuolatinio mentoriaus 
komandoje), 

• kuriamos įsidarbinimo ir darbo sistemos (pasirinkto teorinio-praktinio modelio) 
lankstumą, kaip alternatyvą hierarchizuotiems modeliams.  

Atlidamas aplinkos įvertinimo analizę konsultantas turėtų atsakyti sau į klausimą: kokį vaidmenį 
numato asmeniui su negalia intervencijos procese – pasyvų, globotinio ar aktyvaus proceso dalyvio?  

B) Siekiant asmens su negalia visaverčio funkcionavimo ir laikantis įgalinimo nuostatos mokymosi 
ir įsidarbinimo procesas planuojamas kaip individualus karjeros kelias. Asmuo pats įsivertina savo 
poreikius ir siekius, prisiima asmeninę atsakomybę. Tačiau tam būtina įvertinti ir įsivertinti 
pasirengimą adaptuotis ir dirbti atviroje darbo rinkoje, reflektuoti savivokos ir savivertės aspektus, 
atpažinti, ar galimybės ir asmeniniai gebėjimai yra pakankami pasirinktai veiklai. Tai reiškia, kad 
asmuo su negalia turėtų gebėti emociniame ir racionaliame lygmenyse atsakyti sau: 

• Ar mano suvokimas adekvatus realioms profesinėms galimybėms ir yra įsisamonintas? 

• Iki kokio lygmens turėčiau minimizuoti savo profesinius poreikiu bei interesus ir suderinti 
juos su realiomis profesinėmis galimybėmis? 

• Kaip turėčiau pertvarkyti savo vertybes, įsitikinimus, nuostatas, subjektyvų supratimą apie 
gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į realias profesines ir gyvenimiškąsias galimybes? 

• Kaip turėčiau plėtoti savąjį potencialą, ir taip praplėsti galimybes darbinėje veikloje? 

• Kaip planuoju lavinti atsparumo ir tolerantiško reagavimo gebėjimus socialinėje aplinkoje, 
kurioje reiškiasi neigiami stereotipiniai negalės vertinimai ir atitinkamas konkurencija grįstas 
elgesys? 

Įsivertinimą galima baigti aptariant trijų subjektyviųjų veiksnių grupių poveikį asmens karjerai ir 
numatant trijų tipų tikslus: a) bendrųjų kompetencijų plėtotės srityje, b) profesiinų kompetencijų 
plėtotės srityje, c) asmenybės bruožų ir kryptingumo, t.y. motyvacijos srityje. 

Parengus individualaus konsultavimo planą (laikantis įgalinimo nuostatos, tai daroma kartu su 
asmeniu, kuris bus konsultuojamas; taip sudaroma sutartis) tikslinga jį įvertinti, pristatant kitiems 
komandos nariams. Vertinant konsultavimo vyksmą svarbu kiekvieną kartą atsakyti į tris klausimus: 
1)  ar pakankamai išsamiai išanalizuotos individualios konsultuojamojo asmens savybės, 2) ar 
atskleisti situacijos ypatumai leidžia atpažinti realybę, 3) ar pakankamai išryškėjo asmenybės ir 
situacijos/aplinkybių sąveika? 

Socialinės psichologijos požiūriu konsultavimui svarbios šios temos: Socialiniai vaidmenys. 
Asmenybė. Aš – vaizdas. Socialinės nuostatos. Socialinis suvokimas. Bendravimo psichologija. 
Konfliktų psichologiniai ypatumai. Žmonių grupės. 
Tam tikru laiku ir tam tikroje aplinkoje asmenybė ką nors veikia, kuo nors būna, elgiasi kaip kokios 
nors grupės narys, t. y. atlieka kokį nors socialinį vaidmenį. Šis vaidmuo ilgaamžiškesnis už jo 
atlikėją. Tėvo, motinos, žmonos, vyro, piliečio vaidmenys galima sakyti yra amžini. Galimos šios 
vaidmenų stadijos: su vaidmeniu susiję lūkesčiai; vaidmens supratimas;  priėmimas; vykdymas. 
Vaidmens atlikėjas privalo atlikti tai, kas sudaro vaidmens turinį. Jei vaidmuo oficialus, jo turinį 
apibrėžia instrukcijos, darbo taisyklės. Jei vaidmuo neformalus - jo turinį sąlygoja kultūros normos, 
tradicijos, moralė, susitarimas.  
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Asmens identitetas arba savastis yra savotiškai apibendrintas atsakymas į klausimą “Kas aš esu?” 
Identiškumo pagrindą sudaro asmens prisiimti socialiniai vaidmenys. Siekimas būti geresniu 
vadinamas idealiuoju Aš. Į jį mes orientuojamės. Kokie mes iš tikrųjų esame vadinamas faktiškuoju 
Aš. Tarp jų yra atotrūkis, skirtingas kiekvienam asmeniui. 

Karjeros “inkarai” pagal Schein, kuriuos lemia žmogaus interesai, įgūdžiai, poreikiai ir vertybės:  

 
 

1. Techninė funkcinė kompetencija. Šis “inkaras” susijęs su ypatingų įgūdžių ir ekspertizės taikymu 
specifinėje darbinėje veikloje. Tokie žmonės vertina galimybę būti ekspertais. Jie siekia, kad jiems 
būtų atlyginta už jų ekspertizę, bet nenori būti paaukštinti į pagrindines vadybines pareigas. Jie vertina 
tokių pat profesionalų pripažinimą labiau, nei vadovų. 

2. Esminė vadybinė kompetencija. Tokie žmonės vertina vadovavimą patį savaime. Jie yra ambicingi 
ir siekia statuso, gero uždarbio bei atsakomybės. Šis “inkaras” susijęs su analitine kompetencija, 
tarpasmenine ir tarpgrupine kompetencija bei emociniu stabilumu. Pripažinimas tokiems žmonėms 
reiškia didesnės atsakomybės suteikimą. Tokie žmonės vengia specializacijos. 

3. Autonomija / nepriklausomybė. Šio “inkaro” srityje – poreikis daryti viską savaip – savais būdais, 
pagal savus standartus, nesuvaržytam formalių ir neformalių santykių. Asmuo, kuris pripažįsta šį 
“inkarą”, yra laimingas dirbdamas pagal sutartį projekte, kai jis ar ji gali vykdyti projekto uždavinius 
savaip. Labiausiai pageidautina pripažinimo forma yra didesnės autonomijos garantija ir/ar kilnojami 
dalykai, tokie, kaip premijos, apdovanojimai ar giriamieji laiškai. 

4. Saugumas / stabilumas. Šis “inkaras” turi du glaudžiai susijusius, bet ne identiškus variantus: 
įgaliojimo saugumas ir vietos saugumas. Asmeninis motyvas čia yra saugumas nenuspėjamoje ateityje. 
Akivaizdu, kad ilgalaikė tarnyba pageidautina su gera alga ir numatoma pensija. Pašaukimas darbui 
nėra gyvybiškai svarbus. Pageidautinas pripažinimas yra lojalumas sistemos viduje su įteisintais 
laipsniais. 

5. Antrepreneriškas kūrybiškumas. Esminis dalykas čia yra kurti naujas organizacijas, produktus ar 
paslaugas. Tokia kūryba reikalauja didžiulių paties antreprenerio pastangų. Pajamos ir naudingumas 
yra pagrindiniai ženklai, kad viskas vyksta sėkmingai. Žmonės su šiuo “inkaru” siekia lengvai 
prasiskverbti (“prasimušti”). Jiems taip pat svarbi “scenos šviesa”. 

6. Paslauga / pasišventimas. Šis “inkaras” veikia, kai žmogus pradeda darbą, kuris grindžiamas jam 
svarbiomis vertybėmis. Specifiniai įgūdžiai ir veiklos reikalavimai mažiau svarbūs. Neabejotinas tokių 
veiklų pavyzdys yra pagalbos (helping) profesijos, bet ne kiekvienas jose turi šį “inkarą”, kaip kad ir 
kitur yra žmonių, jį turinčių. Pinigai šiuo atveju nevaidina svarbaus vaidmens. Esminė yra galimybė 
atspindėti organizacijos misiją ir įtakoti ją, jei būtina. 

7. Grynas iššūkis. Šis “inkaras” išreiškia troškimą įveikti sunkumus, laimint prieš aiškiai nenugalimus 
konkurentus ar išsprendžiant sudėtingas problemas. Iššūkių prigimtis mažiau svarbi nei jų 
sudėtingumo lygis. Šį “inkarą” turi kai kurie sportininkai kaip ir kai kurie vadybininkai, pavyzdžiui, 
tie, kuriems įdomu “keliauti” per žlungančias organizacijas. 

8. Gyvenimo stilius. Žmonės, kurie turi šį “inkarą”, derina iš jų pačių, jų šeimos ir kitų svarbių 
gyvenimo sričių kylančius reikalavimus su karjeros reikalavimais. Jie pageidauja lankstumo darbo 
santykiuose, bet, skirtingai nei asmenims su autonomijos “inkaru”, jiems patinka ilgai dirbti vienoje 
organizacijoje, užtikrinančioje lankstumą norima linkme (pavyzdžiui, tėvystės atostogos, neapibrėžtos 
darbo valandos ir galimybė dirbti namie). 
 

 
Toks karjeros “inkarų” grupavimas suteikia konkretumo atsakymui į klausimą, kas aktyvina 
žmogų jo karjerai, t.y. leidžia kiekvienam pagal unikalų jo vertybių, poreikių ir gebėjimų modelį 
nustatyti atitinkamą karjeros “inkarą”. Tačiau žmonėms, siekiantiems karjeros, kurioje galėtų 
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realizuoti savo techninę / funkcinę kompetenciją (siaurą specializaciją), nuolat kintančiame bei 
užduočių įvairove pasižyminčiame darbo pasaulyje nėra paprasta. Neneigiant to, kad darbo 
rinkoje visada yra gerų specialistų paklausa, konkurencinėje kovoje dažniausiai laimi tie, kurie be 
specialiųjų turi ir bendruosius gebėjimus. 
Žmonės, kuriems jų karjeroje svarbiausia yra vadovauti (esminė vadybinė kompetencija), dėl 
pokyčių organizacijose ir organizacinėse struktūrose (hierarchinių sluoksnių nykimas, 
lyderiavimo pasidalijimas tarp komandos narių ir kt. dabar sunkiau rasti nišą savajai karjerai, nei, 
pavyzdžiui, prieš keliolika ar keliasdešimt metų. 

Saugumo ir stabilumo siekiantiems žmonėms šiandieninė darbo pasaulio situacija yra labiausiai 
nepalanki dėl darbo pasaulio kaitos tendencijų. Taip pat sudėtinga prisiderinti kintančiame darbo 
pasaulyje yra tiems, kurių karjera labiausiai įtakojama jų gyvenimo stiliaus. Nors, kita vertus, vis 
daugiau žmonių norėtų pirmenybę teikti savo asmeniniam gyvenimui. 

Asmenybės tipologijos teorijos karjeros požiūriu 
Nagrinėjant karjerą, kuri apibūdinama kaip žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą, iškyla 
žmogaus ir veiklos tarpusavio atitikimo problema. Kokia veikla (ar veiklų sritis) yra geriausia 
konkrečiam žmogui? Tai priklauso nuo individualių jo savybių, kurias karjeros vystymo požiūriu 
nagrinėja asmenybės tipologijos teorijos.  Jos dažniausiai taikomos profesinio konsultavimo metu 
ir palengvina vieno iš karjeros sprendimų priėmimą – profesinį apsisprendimą. 
Holland (1985) išskiria šešis grynus asmenybės tipus pagal tam tikrus polinkius veiklai. Jis teigia, 
kad nei vienas žmogus nepriklauso tiksliai kuriam nors vienam tipui, bet kiekvienas turi 
panašumo į visus tipus. Tas panašumas pasireiškia skirtingu laipsniu: dauguma žmonių yra 
panašūs į kurį nors vieną tipą labiau nei į likusius. Šeši tipai varijuoja tarpusavio panašumo 
laipsniu taip, kaip tai išreikšta schemoje (1pav.). 
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2 pav. Šeši asmenybės tipai karjeros požiūriu (Holland,1985). 
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Asmenybės tipų apibūdinimas: 

1. Realistiški (Realistic) žmonės - tai žmonės, kurie mėgsta praktines ir/ar fizinės jėgos bei 
koordinacijos reikalaujančias veiklas, nemėgsta abstraktaus, teorinio mąstymo. Jie neypatingai 
domisi socialine sąveika, jie nemėgsta rodyti (išreikšti) jausmų. 

2. Tyrinėjantys (Investigative) žmonės domisi koncepcijomis, logika ir abstrakčių problemų 
sprendimu. Jie siekia būti logiški, kritiški ir atsargūs. Jie mažai dėmesio skiria žmogiškiesiems 
santykiams ir mėgsta spręsti problemas racionaliu, interperonaliniu (vidiniu) būdu. 

3. Meniški (Artistic) žmonės mėgsta naudoti savo vaizduotę bei išreikšti save. Jiems patinka 
aplinka su įvairiais vaidmenimis, kur jie gali pritaikyti savo kūrybiškumą ir atkleisti savo 
jausmus. Jie nemėgsta taisyklių ir reguliavimo. 

4. Visuomeniški (Social) žmonės linkę mėgautis darbu kartu, padėti kitiems ir spręsti problemas. 
Jie dažnai yra idealistai ir altruistai. Jie bendraudami su kitais jie paprastai yra gana šilti ir 
rūpestingi. 

5. Veiklūs (Enterprising) žmonės, kaip ir visuomeniški, džiaugiasi kontaktu su žmonėmis. Bet, 
skirtingai nei visuomeniški žmonės, jie domisi vadyba, pasižymi įtaigumu bei patraukliomis 
manieromis. Jie džiaugiasi veiksmu labiau nei mąstymu ir linkę į vadovo vaidmenį. 

6. Įprastiniai (conventional – bendrai priimtas, įprastas, tradicinis) žmonės linkę pabrėžti 
organizavimą ir planavimą. Jie mėgsta struktūrines aplinkas, tokias, kaip administratorių biuras, 
ir vertina saugumą bei patikimumą. Jie mėgsta aiškumą ir kontrolę, blogiau jaučiais, kai reikia 
panaudoti savo vaizduotę. 
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