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SOCIALINĖS ADAPTACIJOS – MOTYVAVIMO PROGRAMA  

(80 ak. val.) 
 
 

I. Psichologinių mokymų modulis (32 ak. val.) 

II. Kasdieninių įgūdžių ugdymo modulis (16 ak. val.) 

III. Profesinės karjeros planavimo modulis (32 ak. val.) 

 
 
 

PROGRAMOS TIKSLINĖ GRUPĖ 

Programa yra skirta socialinės rizikos ir daugiavaikėms šeimoms. Lietuvos įstatymuose 

apibrėžta, kad tai – šeimos, kuriose vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja 

alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių 

įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų, taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja 

psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus arba gaunamą valstybės paramą naudoja 

ne šeimos interesams. 

 
 

PROGRAMOS BENDRIEJI TIKSLAI 

Programa skirta atskleisti dalyvių asmenybinį bei profesinį potencialą, sumotyvuoti juos siekti 

geresnių galimybių savo gyvenime bei sėkmingiau adaptuotis socialinėje aplinkoje. Programa padės 

socialiai neapsaugotiems visuomenės nariams sustiprėti emociškai ir psichologiškai, ugdyti 

asmeninius gebėjimus, pozityviai spręsti kylančias gyvenimo problemas, o įgyta patirtis leis 

sėkmingiau integruotis į aktyvų visuomenės gyvenimą bei rasti savo vietą konkurencinėje darbo 

rinkoje.  

 
 

PROGRAMOS AKTUALUMAS IR ATSIRADIMO PRIELAIDOS. 

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų patiriamos problemos juos įtraukia į uždarą ratą, nes 

vaikas elgesio modelius perima iš aplinkos, o artimiausia jo aplinka - šeima, kurioje jis auga. Tad jei 

vaikas neturės galimybių susipažinti su kitais gyvenimo modeliais, pamatyti, jog galima gyventi ir 

kitaip, tai labai tikėtina, kad jis daugiau ar mažiau atkartos savo tėvų gyvenimo būdą. 

Koks bebūtų sėkmingas gyvenimas, jo tėkmėje neišvengiamai mūsų tyko situacijos ar 

sunkumai, kuriuos ištverti, o tuo labiau įveikti, neretai stokojame psichologinių ir dvasinių resursų. 

Dėl to auga vidinė įtampa, apima stiprus nerimas, patiriame bejėgiškumą ir beviltiškumą, vidinio 

tuštumo, o kartais ir gyvenimo beprasmiškumo būseną. Tokią gyvenimo situaciją apibūdiname kaip 
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stresinę. Esmė slypi ne tame, kaip galėtume išvengti krizinių gyvenimo situacijų (nors kai kurias iš 

tiesų galime daryti mažiau tikėtinomis), o kaip jas galėtume pasitikti, išgyventi, tampant stipresniais, 

jautresniais, atviresniais gyvenimo pokyčiams. 

Nuo gyvenimo sukrėtimų neapsaugotas nė vienas. Ištiktas dvasinės traumos žmogus praranda 

psichologinę pusiausvyrą, negali susidoroti su netikėta situacija. Socialinės rizikos šeimose stebimos 

psichologinės problemos siejamos su asmenybės saviveiksmingumo bei socialinės adaptacijos  

gebėjimų stygiumi. 

Socialinė adaptacinė – motyvavimo modulinė mokymo programa socialinės rizikos šeimoms 

grindžiama socialinės rizikos šeimų poreikių socialinei adaptacijai, bei įvardintų konkrečių lūkesčių 

informaciniuose susitikimuose, realizavimu. 

Socialinę adaptacijos – motyvavimo mokymo programą socialinės rizikos šeimoms sudaro trys 

moduliai: psichologinio mokymo, kasdieninių įgūdžių ugdymo ir profesinės karjeros planavimo. 

Programa padės socialinės rizikos šeimoms (re)integruotis į darbo rinką ir didins įsidarbinimo 

gebėjimus. Mokymai skirti socialinių įgūdžių ugdymui bei motyvacijos integruotis į darbo rinką 

suteikimui socialinės rizikos šeimų atstovams. 

 
 

PO MOKYMŲ DALYVIAI TURĖS ŠIAS KOMPETENCIJAS IR ĮGIS ŽINIŲ: 

 mokės geriau pažint save ir kitus, suprasti elgsenos priežastis; 

 žinos kaip lavinti emocinę kompetenciją; 

 įgis įrankius, kaip konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas; 

 geriau valdys stresą ir vidinę įtampą; 

 sužinos pozityvaus mąstymo ugdymo būdus  

 įsisavins santykių su žmonėmis specifiką; 

 lavins tarpasmeninio bendravimo įgūdžius 

 gaus žinių apie suaugusiųjų ugdymo procesą ir žinos, kaip elgtis su specialiųjų poreikių 
asmenimis 

 atras geresnes profesines galimybes bei suplanuos savo karjerą 

 efektyviau reaguos į įvairias aplinkybes bei efektyviau spręs problemas; 

 įsisavins lyderystės ir praktinio tobulėjimo principus; 

 išmoks padėti kitiems bei geriau realizuoti save. 
 
 
MOKYMŲ PROGRAMOS YPATUMAI 

Mokymo programa bus orientuota į psichologinių žinių įgijimą ir praktinių įgūdžių formavimą, o 

taip pat suteiks žinių apie profesinės savirealizacijos būdus ir priemones.  

Numatytų dalykų medžiaga bus pateikiama seminarų bei diskusijų metu, taikant praktines 

užduotis, rolių žaidimus; sprendžiant praktines – problemines situacijas, taip pat naudojant video 

pratybas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas praktiniams dalyvių gebėjimams stiprinti bei jų 
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psichologiniam atsparumui ugdyti. Programos adaptavimo metu bus atrinkti aktualiausi dalykai ir 

užduotys, pritaikytas turinys tikslinės grupės specifikai. 

Visas programos modelis tikslinei grupei sudarytas taip, kad temos sietųsi tarpusavyje, viena 

kitą papildytų, užtikrinant jų tarpusavio ryšį ir tęstinumą.  

Mokymo programa sudaryta taip, kad teoriniai intarpai bus derinami su praktinėmis užduotimis,  

rezultatų analize ir akcentų fiksavimu.  

Interaktyvi seminaro eiga, nuolat palaikomas santykis tarp teorijos ir praktikos leis dalyviams su 

maksimaliu dėmesiu dalyvauti viso mokymo metu, lengviau suprasti ir įsiminti, įsisavinti medžiagą. 

Bus siekiama laikytis 40 % teorijos ir 60 % praktikos santykio viso kurso metu.  

Siekiant emocinio patrauklumo ir kuriant motyvacinę mokymosi aplinką mokymų metu bus 

naudojamos įvairios priemonės, veikiančios per pagrindinius žmogaus jutimus: regą (muzikinis 

fonas), klausą, lytėjimą (patiems atliekant įvairius pratimus ir užduotis).  

Rekomenduojama, kad patalpa būtų pakankamo dydžio, leidžianti dalyviams laisvai judėti 

atliekant praktines užduotis bei dirbant grupėse. 

 
 

MOKYMO PRIEMONĖS IR METODAI  

Mokymo(si) priemonės, metodikos ir technikos, instrumentai bus parinkti taip, kad padėtų 

dalyviams taikyti įgūdžius tolimesniame darbe.  

 
Mokymų metu naudojami šie metodai: 
 

 teorinės paskaitos, įvairūs testai 

 individualios ir grupinės užduotys, grįžtamasis ryšys 

 sisteminės diskusijos ir patirties aptarimas grupėje 

 skirtingų elgsenos procesų įsisavinimas ir tobulinimas užduočių metu 

 praktinių situacijų bei atvejų nagrinėjimas 

 situacijų video filmavimas ir analizė 

 aktyvios vaizduotės technikos, autogeninė treniruotė, patyriminė refleksija 

 dalyvių instruktavimas/treniravimas viso mokymo kurso metu 

 asmeninis veiksmų planeris 
 

Darbui grupėse, praktinių užduočių atlikimui, pagal situaciją, bus naudojamos įvairios 

medžiagos ir priemonės: pieštukai, spalvoti markeriai, spalvoti lipnūs lapeliai, kamuoliukai, virvės, 

kaladėlės ir pan. Priemonės bus parinktos taip, kad dalyviai ne tik susidomėtų dėstoma medžiaga, bet 

ir labai aiškiai pamatytų nagrinėjamų procesų eigą bei sugebėtų rasti pritaikomumą savo darbe.  
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Mokymo metu naudosimės projektoriumi ir kompiuteriu, video siužetais, audio įrašais, 

konferencine lenta ir kitomis priemonėmis, kurios bus reikalingos atliekant visus į programą įtrauktus 

pratimus.  

Seminaruose naudojamos įvairios vaizdinės medžiagos, kurių pagalba dalyviai geriau įsisavina 

dėstomą dalyką bei įgyja sisteminį suvokimą apie principus. Dažnai mokymo (-si) metu taikomi 

pavyzdžiai ir užduotys nesusiję su asmenine specifika, tai leidžia dalyviams ieškoti sprendimų ir 

atsakymų platesniame sprendimų lauke, neprisirišus prie jau įprastų standartų. Todėl – pvz. mokant 

apie bendradarbiavimą, naudojamas žaidimas „Piešinys trise“, kur 3 dalyviai tylomis turi piešti bendrą 

piešinį.  

Savo nuostatų supratimui bei išsakymui naudojami koliažai – laikraščių, žurnalų, markerių, klijų, 

žirklių ir t.t. pagalba grupės kuria vaizdinį paveikslą, pvz. kaip jie mato aplinką, palaikančią 

pasitikėjimą savimi. 

Seminaruose bus naudojama atskira medžiagos dalis „Asmeninis planeris“ – pagal mokymų 

temas ir užduotis specialiai parengtas užrašynas kiekvieno dalyvio praktinėms įžvalgoms, 

sprendimams, planams bei apibendrinimams pasižymėti. Asmeninis planeris bus vienas visiems 

seminarams ir sudarytas taip, kad tai būtų jungiamoji grandis tarp atskirų modulių. 

 

REIKALAVIMAI MOKYMŲ BAZEI IR MOKYMŲ PERSONALUI 

Mokymų aplinka turi būti patogi ir saugi mokytis, ergonomika pritaikyta tiek mokymuisi 

grupėje, tiek poromis, tiek individualiam darbui. Būtina užtikrinti, kad netrukdytų pašaliniai vaizdai ir 

garsai, nes šis mokymas – tai gilinimasis į save, psichologinio balanso kūrimas, o tai reikalauja itin 

saugios ir stabilios aplinkos.  

Mokymų personalas turi turėti patirties vedant mokymus asmeninio efektyvumo temomis, 

turi būti puikiai psichologiškai pasirengęs ir demonstruoti empatiją ir pagarbą dalyviams. Visa 

ugdymo programa grindžiama konfidencialumu, tarpasmeniniu pasitikėjimu (tarp dalyvių ir 

konsultanto; tarp pačių dalyvių), todėl lektorius turi gebėti sukurti tinkamą atmosferą, ir turėti įgūdžių 

valdyti psichologinę įtampą, jei tokia kiltų mokymų metu.  

Mokymų personalas turi gebėti operatyviai reaguoti į bet kuriuos ženklus, tinkamai ir 

profesionaliai teikti atsakymus ir komentarus, mokėti klausytis, stebėti, klausti. 

 
 
ŽINIŲ, MOKĖJIMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS: FORMA IR METODAI 

Ši praktika aktuali siekiant palaikyti mokymo dalyvių motyvaciją taikyti įgytas žinias ir įgūdžius 
praktikoje. Ji taikoma iš principo po visuose moduliuose, tačiau kiekvienas modulis turi atskiras 
išimtis bei specifinius žinių ir mokėjimų patikrinimo metodus). 
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I. Mokymo kokybės užtikrinimas kiekvieno modulio dėstymo metu 

 Mokymo ekspertas kiekvienam dalyviui pateiks metodinę mokymo medžiagą, papildomą 
padalomąją medžiagą (praktinių užduočių lapus, praktinių užduočių atlikimo instrukcijas), 
užduočių atlikimui reikalingas specialias priemones ir paaiškins, kaip jomis naudotis. 

 Mokymo ekspertas naudos įvairius ir šiuolaikiškus, išmokimą lengvinančius ir skatinančius 
aktyviai dalyvauti mokyme, dalintis patirtimi, suaugusiesiems žmonėms pritaikytus mokymo 
metodus. 

 Mokymo ekspertas optimaliai derins teorinį ir praktinį mokymą, remdamasis naujausiomis 
suaugusių žmonių mokymo teorijomis, principais ir metodinėmis rekomendacijomis, 
atsižvelgdamas į mokymo tikslus ir tematikos ypatumus, esamą dalyvių žinių ir praktinių 
įgūdžių lygį, vadovų ir pačių dalyvių pageidavimus kompetencijos stiprinimui. 

 Bendra mokymo medžiagos ir įgūdžių lavinimo loginė seka: 

1. Konkrečios temos naujausios teorinės informacijos pateikimas. 
2. Teorinę informaciją paaiškinančių praktinių pavyzdžių pateikimas. 
3. Dalyvių iškylančių problemų, susijusių su tema, aptarimas.  
4. Teorijos naudojimui praktikoje reikalingų metodikų pristatymas. 
5. Metodikų išbandymas, atliekant užduotis dalyviams artimose situacijose. 
 
 

II. Mokymo kokybės įvertinimas kiekvieno modulio pabaigoje 

 Mokymo ekspertas drauge su dalyviais trumpai pakartos svarbiausias išnagrinėtos mokymo 
medžiagos dalis ir jos taikymo praktikoje rekomendacijas. 

 Mokymo ekspertas drauge su dalyviais apibendrins mokymo metu pasiektus rezultatus ir 
padarytas svarbiausias išvadas. 

 Mokymo ekspertas išklausys dalyvių nuomones, atsiliepimus apie mokymo metu naudotą 
mokymo metodiką, priemones ir dalyviams sudarytas mokymosi sąlygas. 

 
 
III. Mokymo kokybės įvertinimas viso mokymų ciklo pabaigoje 

 Dalyviai parengs individualius konkrečių veiksmų planus, kaip jie savo darbe praktiškai 
panaudos pateiktą medžiagą mokymo metu, atrastas idėjas ir sukurtas praktines priemones.   

 Mokymo ekspertas atliks dalyvių anketinę apklausą apie mokymo efektyvumą ir atitikimą 
darbuotojų poreikiams.  
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I. PSICHOLOGINIŲ MOKYMŲ MODULIS (32 ak. val.) 

 
Programos pavadinimas 

„Išlaisvink asmeninį potencialą“ – psichologinių asmenybės įgūdžių lavinimas ir motyvavimas 
tobulėti.  
 
 
Tikslas 

Sumotyvuoti dalyvius tobulėti gyvenimiškose situacijose po mokymų taikant naujas žinias bei 
įgūdžius. Supažindinti su pagrindiniais asmenybės elgesio ir tobulėjimo principais, kuriais bus 
remiamasi sekančiuose moduliuose. Išsamiai išnagrinėti asmenybės tipus, charakterių skirtumus, 
išmokti geriau pažinti save bei kitus, labiau prisiderinti prie kitų žmonių bei aplinkos. Stiprinti socialiai 
neapsaugotų žmonių psichologinį pasirengimą, ugdyti pasitikėjimą savimi ir stiprinti emocinį 
saugumą bei suteikti įrankių savęs vystymui. 
 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 Asmenybės tobulėjimo 
 Žmonių elgesio supratimo 
 Savęs pažinimo 
 Teigiamų ir neigiamų savybių įvertinimo bei pripažinimo 
 Santykių ir bendravimo 
 Pasitikėjimo savimi 
 Emocinio tvirtumo 
 Pozityvaus mąstymo 

 
Dalyviai mokės geriau pažinti save, kitą bei stiprinti santykį su aplinka.  Mokės atpažinti savo baimes, 
nepasitikėjimą, susikaustymą, neryžtingumą bei juos valdyti. Dalyviai gaus praktinių priemonių kaip 
tobulinti save. 
 
 
Mokymų turinys: dalykai ir temos 

 
Asmeninio tobulėjimo galimybės (90 min.: 60 min. teorijos / 30 min. praktikos) 

 Motyvacinis filmukas skatinantis pažvelgti kitaip ir keistis (video) 
 Praktinio tobulėjimo niuansai – ką reikia tobulinti? 
 Mokymo ciklo tikslų, programos ir pobūdžio pristatymas 
 Susipažinimas ir dalyvių lūkesčių įvardinimas (diskusija) 

 

Asmenybė: charakteris, elgesys, nuostatos ir vertybės (140 min. 70 min. teorijos / 70 min. praktikos) 

 Elgesio įvairovė ir motyvai (komandinė užduotis, sprendimų aptarimų sesija) 
 Žmogaus elgesio principai ir asmenybės tipologijos pagrindai (teorija bei diskusija) 
 Praktinis asmeninio stiliaus nustatymas (bendras patyriminis užsiėmimas) 
 Vertybių skalė (testas bei patyriminė užduotis grupėje) 
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 Asmenybės stiliaus įtaka santykiuose, bendravime ir bendradarbiavime (praktiniai aspektai ir 
pavyzdžiai) 

 

Geresnis savęs pažinimas (130 min.: 50 min. teorijos / 70 min. praktikos) 

 Asmeninės savybės ir kompetencijos (užduotis grupėse) 
 Teigiamų ir neigiamų elgesio savybių radimas (praktinė užduotis) 
 Geresnis asmeninių savybių pažinimas ir tobulinimas (JOHARI lango analizė) 
 

Kito žmogaus pažinimo praktika (160 min.: 60 min. teorijos / 100 min. praktikos) 

 Kito žmogaus pažinimas ir geresnis jo poreikių suvokimas (pažinimo gido pristatymas, 
praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, darbas su video pavyzdžiais) 

 „Sudėtingiems“ žmonėms būdinga elgsena ir savybės, natūrali ir imituojama elgsena 
(elgsenos aprašymas grupėse ir sisteminė diskusija) 

 
Santykiai tarp žmonių (100 min.: 60 min. teorijos / 40 min. praktikos) 

 Geresnis sutarimas su skirtingais žmonėmis, pasitikėjimo skatinimas 
 Psichologinio kontakto užmezgimas, kitų pajautimas ir empatija 
 „Pasitikėjimo modelis“ - kaip prisiderinti, kad „pasitikėjimo lygis“ padidėtų 

 

Bendravimo principai (100 min.: 60 min. teorijos / 40 min. praktikos) 

 Verbalinė ir neverbalinė komunikacija 
 Empatija bendraujant. Ribos. Tolerancija. 
 Asmenybės užimama pozicija bendravime (E. Berne transakcinė analizė). Testas. 

 
Asmeninio tvirtumo lavinimas (360 min.: 180 min. teorijos / 180 min. praktikos) 

 Emocinė kompetencija (EQ), Jos santykis su IQ. Emocinės kompetencijos samprata ir reikšmė 
 Kokie faktoriai lemia žmogaus emocijas 
 Socialinė emocinė kompetencija. Aplinkos įtaka teigiamam savęs vertinimui.  
 Sėkmės siekimas ar nesėkmės vengimas 
 Pasitikėjimo savimi psichologiniai pagrindai 
 Pasitikėjimo savimi, kaip vidinės asmenybės savybės lavinimas 
 Emocinio stabilumo, tvirtumo ribos ir galimybės 
 Baimės supratimas ir nugalėjimas 
 

Pozityvus požiūris (160 min.: 80 min. teorijos / 80 min. praktikos) 

 Pozityvumas ar optimizmas? Mūsų ribos: nuostatos ir lūkesčiai. Žmogaus paskirtis: kentėti ar 
būti laimingu? Istorija apie pozityvų mąstymą 

 Mūsų vartojamos sąvokos. Kaip jas keisti. Praktinė užduotis. 
 Mąstymo korekcija – štampų ir nusistatymų keitimas pozityviu mąstymu.  

 
Asmenybės noras/nenoras keistis (200 min.: 100 min. teorijos / 100 min. praktikos) 

 Pagrindiniai dalykai, ko aš NORIU gyvenime. Keistis? Ar nesikeisti? 
 Asmenybės vystimosi teorijos. Žmogaus kitimo procesas.  
 Suaugusiųjų mokymas, ugdymas, lavinimas 
 Kaip pakeisti galutinį rezultatą? „Kvaila norėti kito rezultato, darant tuos pačius veiksmus“ – 
kaip teoriją paversti realybe. Rezultatas per 21 dieną: melas ar realybė? 5 žingsniai, kaip 
pasiekti sėkmę. 

 Asmenybės ryžto ir atsakomybės stiprinimas 
 Neigiamų įpročių keitimas. Kaip treniruoti įgūdžius.  
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Mokymosi metodai: 

 teorinės informacijos suteikimas 
 atvejų analizė  
 refleksijos 
 praktinės užduotys 
 Individualios užduotys ir pristatymai 
 Testai ir klausimynai 
 Praktinių pavyzdžių analizė 
 Užduotys nedidelėse grupelėse, bendras rezultatų aptarimas 
 Situacijų sprendimas grupėse 
 Sisteminės diskusijos ir patirties aptarimas grupėje 
 Video pavyzdžiai ir jų analizė 

 
Teorijos ir praktikos santykis: 50% teorijos / 50% praktikos 
 
 

Žinių, gebėjimų patikrinimas 

Mokymų pabaigoje vyks refleksija orientuota į gautų žinių ir suvoktos patirties fiksavimą, užtvirtinant 
žinias, įgūdžius ir nuostatas. 
 
 
Naudota literatūra: 

1. „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Asmenybės pokyčių pamokos“, Stephen R. Covey, psl. 368. 
Leidykla: Mijalba. 2006 m. 

2. „Kokios spalvos tavasis parašiutas?“, R. N. Bolles. Psl. 380. Leidykla: Mijalba. 2005 m. 
3. „Saviugdos vadovas: asmeninio ugdymo pagrindai ir įgūdžiai“, Julie Starr. 356 p. Leidykla: 

Verslo žinios. 2009 m.  
4. “Emocinis intelektas”, Daniel Goleman, Leidykla Presvika. 2003 
5.  „Pati geriausia patarimų knyga: asmeninio augimo strategijos“, Harry Alder. Psl. 261. Leidykla: 

Vaga. 2008 m. 
6.  „Pakeisk gyvenimą per 7 dienas“, Paul McKenna, 2004 
7.  „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija“, Berne E. – Vilnius: Vaga, 

2008.  
8. „Kūno kalba“, Allan Pease. 2003; 
9.  „Skaidrus meilės šaltinis“. Luule Viilma. 2004 
10.  „Ženkite svajonių keliu“. Leslie Levine. 2006 
11.  „Joga pradedantiesiems“. Rosamund Bell. 2001 
12. „Žmogus ieško prasmės“. Viktor E. Frankl. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008 
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II. KASDIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO MODULIS (16 ak. val.) 

 

Programos pavadinimas 

„Harmonija su savimi ir aplinka“ – psichologinės įtampos ir konfliktų valdymas, vidinio atsparumo 
ugdymas. 
 
 
Tikslas 

Pažadinti vidinę energiją, suprasti save, sustiprinti vidinį potencialą, įgyti vidinę harmoniją, 
konstruktyviai spręsti kasdienines stresines situacijas ir psichologines problemas, neigiamas emocijas 
paversti pozityviais pojūčiais, efektyviai nusiimti fizinę ir psichologinę įtampą ir atsipalaiduoti, 
kebliausioje situacijoje įžvelgti perspektyvą. Gebėti optimaliai elgtis konflikto metu, orientuotis į 
sprendimo priėmimą ir tarpusavio santykių palaikymą, gebėti analizuoti situaciją ir santykius ir 
suprasti savo ir pašnekovo motyvus ir interesus, įsijausti į žmogų ir užmegzti su juo ryšį bei atsiliepti į 
jo jausmus. 
 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 streso samprata ir psichologija 
 streso įveikimo būdai ir galimybės 
 emocijų valdymas ir jausmų išraiška 
 kasdieninių psichologinių problemų sprendimas 
 neigiamos emocijų valdymas 
 pozityvus mąstymas 
 konstruktyvus elgesys konflikto metu 
 savitvarda ir empatija 
 savasties sustiprinimas ir vidinės harmonijos įgijimas 
 asmeninės sėkmės koncepcija. 

 
 
Mokymų turinys: dalykai ir temos 

 
Emocijų ir vidinės įtampos valdymas (8 ak. val.) 

 
Teorinė dalis (140 min.): 
 

 Streso samprata. Streso rūšys. 
 Stresoriai arba streso priežastys. 

• Fiziniai stresoriai keliantys pavojų sveikatai arba gyvybei 
• Psichologiniai stresoriai  pavojų kelia žmogaus psichologiniai gerovei ir poreikių 

patenkinimui. Grėsmė autoritetui, savigarbai, orumui, prestižui, įvaizdžiui 
• Gyvenimo pokyčiai kaip streso veiksnys 

 Mokėjimas atpažinti, įsisąmoninti savo neigiamas mintis, jausmus ir kūno įtampas 
 Neigiamos emocijos, jų priežastys ir valdymas 
 Emocijų išreiškimas sunkiose situacijose 
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 Psichologinio atsparumo formavimas 
 Nuostatos ir įsitikinimai 

• Neigiamai ir teigiamai veikiančios mūsų savijautą ir elgesį. 
• Pozityvus mąstymas 

 Elgesio pokyčiai arba elgesio reakcija streso metu 
 Įtampos mažinimo būdai arba kaip atstatyti savo išeikvotą energiją. 
 Streso formulės ir streso įveikimo būdai: 

• Sprukti; Kovoti; Sustingti; Sąmoningai pasitraukti; Ištverti 
 Orientacija į problemos sprendimą: 

• Akistata 
• Socialinė parama 
• Problemos sprendimas 

 Orientacija į emocijas: 
• Savikontrolė 
• Distancija 
• Teigiamas mąstymas 
• Atsakomybės prisiėmimas 
• vengimas 

 
Praktiniai užsiėmimai (220 min.): 
 

1. Užduotis. Įvertinkite savo savijautą: darbe, šeimoje, per metus ir per visą gyvenimą pagal 
keturis kriterijus – komfortas, nerimas, nuobodulys, kūrybinė įtampa. Užduotis padeda suvokti 
realią savijautą ir įsisąmoninti savo būsenas. 

2. Užduotis. Sudarome ilgą norų sąrašą dviejų trijų lapų. Garsiai perskaitom kiekvieną norą. 
Užduoties tikslas yra suprasti kaip galima nepasiekiamą, neoptimalų norą pakeisti kitais daug 
lengviau, praktiškai įgyvendinamais. 

3. Užduotis. Tikslų ir priemonių jiems pasiekti atskirimas. Užduotis padeda pasirinkti 
tinkamiausias priemones savo tikslui pasiekti. 

4. Užduotis. Nustatyti labai realizuotas tris sritis ir apleistas sritis savo veikloje ir gyvenime. 
Užduotis padeda suvokti esamą realią  situaciją ir suvokti pusiausvyros naudą 

5. Kvėpavimo pratimas. Kvėpavimo metu įsisąmoniname visas įtampas. Kvėpavimo pratimas 
padeda atsipalaiduoti 

6. Pratimas. Pokalbis su savo kūnu. Pratimas padeda labiau pajusti ryšį su savimi ir priimti save 
7. Pratimas. Kintančių ir pastovių streso veiksnių atskyrimas. Padeda įvertinti duotu momentu 

streso veiksnius ir priimti sprendimą keisti nemalonią padėtį. 
8. Pratimas. Būdai sumažinti neigiamą įtampą. Padeda suvokti kas šiuo metu yra paveikta streso 

ir kaip jį įveikti. 
9. Užduotis: Sutartis su stresu. Sutartis su pačiu savimi, kaip tinkamai įveikti stresą. Padeda 

prisiimti atsakomybę už savo savijautą ir savo elgesį 
10. Pratimas. Paradoksalūs įsitikinimai. Metodika kaip pakeisti tai kas kelia neigiamas emocijas ir 

nepasitenkinimą gyvenime ir sukurti tai kas džiugina ir kelia laimės pojūtį 
11. Pratimas. Emocinės laisvės metodas. Metodas padeda išspręsti net labai skaudžias 

psichologines traumas ir atsipalaiduoti nuo įtampų ir stresų 
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Probleminių situacijų valdymas ir prevencija (8 ak. val.) 
 
Teorinė dalis (140 min.): 

 
 Kasdieninių problemų identifikavimas ir atsparumo joms ugdymas 
 Konfliktų rūšys, esmė ir priežastys 
 Asmenybinis konfliktas: noriu, reikia, žinau 
 Individuali reakcija konflikto metu: Ignoravimas, Nuoskauda, Priekaištai, Barnis, Patyčios, 
Reikalavimai, Pastabos, Neutralus priminimas, Dėmesio atkreipimas, Pagalbos prašymas. 

 Neoptimalus / optimalus elgesys konflikto metu 
 Konfliktų valdymo būdai 
 Pagarba pašnekovui ir jo nuomonei. Įsiklausymas į kito nuomonę ir empatija 
 Asmeninių problemų aptarimas su kitais žmonėmis 
 Atviras kalbėjimasis, nesiginant, nesiteisinant, nenuneigiant atsakomybę ir be kontrakritikos 
 Asmeninės atsakomybės prisiėmimas ir stiprinimas. 
 Savivertės ir savigarbos ugdymas 
 Mokėjimas atsiprašyti už savo klaidas 
 Kasdieninių problemų sprendimo metodai 

 
Praktiniai užsiėmimai (220 min.): 
 

1. Pratimas „Susitikimas su savo Ego“. Pratimo metu dalyviai patiria kiek jie gali atsiverti kitiems 
grupės dalyviams. Aptinka ir įsisąmonina vidinius savo barjerus – baimes, nerimą, 
nepasitikėjimą savimi, susierzinimą, priekaištus. 

2. Užduotis „Poreikių nustatymas“. Užduoties metu dalyviai analizuoja savo poreikius ir 
prioritetus. Įsisąmonina savo vertybines orientacijas. 

3. Užduotis „Savo elgesio stiliaus nustatymas“. Užduoties metu dalyviai įvertina savo pagrindinio 
elgesio stiliaus privalumus ir trūkumus 

4. Užduotis. Prioritetai. Užduotis padeda įsisąmoninti dominuojančias prioritetines charakterio 
savybes. 

5. Užduotis. Kokie jūsų asmenybės ir elgesio bruožai jus padaro sunkiu ir konfliktišku žmogumi 
santykiuose su kitais. 

6. Testas. Elgesys konflikto metu. Testo pagalba analizuojamas konkretus elgesys konflikto metu 
7. Žaidimas „Raudona Juoda“ padeda įsisąmoninti bendradarbiavimo esmę ir savo savijautą 

konkuravimo metu. 
8. Aktyvios vaizduotės pratimai. Padeda suvokti nesąmoningą automatišką elgesį konflikto 

metu. 
9. Užduotis. Savistabos dienoraščio pildymas. Padeda suprasti, analizuoti ir vėliau keisti 

neefektyvią reakciją (kūno, proto, jausmų) konflikto metu. Ugdyti naują sąmoningą elgesio 
būdą. 

10. Užduotis. Išanalizuoti konfliktinę situaciją trijų bendravimo pozicijų aspektais. 
11. Psichofiziniai pratimai padedantys atsipalaiduoti fiziškai ir emociškai. 
12. Įvairių konfliktinių situacijų analizė vaidybinių žaidimų pagalba. 

 
Namų darbų užduotys 

1. Savistabos dienoraščio pildymas kiekvienos dienos vakare. Padeda ugdyti ramaus reagavimo 
įgūdžius streso metu, nepasiduoti neigiamoms emocijoms ir įtampai 

2. Individualios antistresinės programos sukūrimas, streso įveikimo strategijos parengimas 
3. Konfliktinės situacijos analizė. 
4. Meditacijų turinčių terapinį poveikį taikymas.  
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Mokymosi metodai: 

 Teorinės informacijos suteikimas 
 Praktinės užduotys ir žaidimai 
 Aktyvios vaizduotės pratimai 
 Emocinio atsipalaidavimo pratimai 
 Individualios užduotys ir pristatymai 
 Testai ir klausimynai 
 Praktinių pavyzdžių analizė 
 Užduotys nedidelėse grupelėse, bendras rezultatų aptarimas 
 Situacijų sprendimas grupėse 
 Refleksijos 

 
Teorijos ir praktikos santykis: 40% teorijos / 60% praktikos 
 
 

Žinių, gebėjimų patikrinimas 

Mokymų pabaigoje vyks pokalbis su dalyviais apibendrinant gautas žinių ir užfiksuojant suvoktą 
patirtį. 
 
 
Naudota literatūra: 

1. Rima Jusienė, Alfredas Laurinavičius. Psichologija. Vilnius. 2007 
2. John Marks Templeton. Gyvenimo dėsniai. Kaunas. 2002 
3. Š. Gawain. Kuriamoji vizualizacija. 2004 
4. J. Pikūnas, A. Palujanskienė. Stresas. 2005 
5. J. Pikūnas. Stresas ir jo įveika. 2009 
6. Daniel Goleman. Emocinis intelektas darbe. Presvika. 2008 
7. Daniel Goleman. Emocinis intelektas. Presvika. 2003 
8. O. Lapinas. Susitikimas su savo šešėliu. 2007 
9. R. Kučinskenė. Dailės terapija. 2006 
10. Thomas Prunte. Su stresu galima susitarti. Vaga. 2007 
11. Sandfordai. Krikščioniškos šeimos atstatymas. 2004 
12. „Konfliktų sprendimas ir valdymas“,  Juozas Lakis Leidykla "Mykolo Romerio universitetas", 

2008 
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III. PROFESINĖS KARJEROS PLANAVIMO MODULIS (32 ak. val.) 

 

Programos pavadinimas 

„Profesinės saviraiškos galimybės“ – Asmeninis potencialas konkurenciniam pranašumui įgyti bei 
profesinės karjeros planavimas. 
 
 
Tikslas 

Suteikti dalyviams žinių ir gebėjimų geriau analizuoti savo karjeros perspektyvas, identifikuoti save su 
profesija, labiausiai atitinkančia jo asmeninius gebėjimus ir charakterio savybes. Mokymo metu 
dalyviai mokinsis suvokti savo poreikius ir adekvačiai juos priderinti prie aplinkybių diktuojamų 
sąlygų. Bus padėti pagrindai mentorystės programai ir skatins dalyvius rinktis dalyvauti savanorio-
tarpininko funkciją. 
 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 Profesinio savęs pažinimo 
 Karjeros planavimo 

 
Praktiniai rezultatai po modulio: 

 Parengtas gyvenimo aprašymas 
 Parengtas motyvacinis laiškas 
 Sudarytas individualus veiksmų planas 

 
 
Mokymų turinys: dalykai ir temos 

 
Gyvenimo balansas (120 min.: 80 min. teorijos / 40 min. praktikos) 

 Gyvenimo ir karjeros planavimo principai 
 Asmeninės atsakomybės supratimas ir vystymas 
 Holistikos pagrindai: 7 asmenybės gyvenimo rato faktoriai (asmeninio įsivertinimo pratimas) 
 Gyvenimo balanso siekimas: kaip suderinti darbą ir laisvalaikį (prioritetų ir tikslų nustatymas) 

 

Asmenybės pokyčiai (240 min.: 80 min. teorijos / 160 min. praktikos) 

 Asmenybės pokyčių lygių įvertinimas bei atitikimo suderinimas (praktinė apžvalga ir refleksija) 
- prasmė, identika, įsitikinimai ir nuostatos, sugebėjimai, elgesys, aplinka 

 Praktiniai žingsniai ir sprendimai asmeniniam potencialui atskleisti (grupės konsultavimas): 
- asmeninės  sėkmės įvertinimas ir praktinių pavyzdžių radimas 
- asmeninių pasirinkimų ir prioritetų nustatymas 
- asmeninių galimybių radimas 
- pagalbos poreikis ir paieška 
- reikalingų veiksmų numatymas 

 
Karjeros planavimas (120 min.: 80 min. teorijos / 40 min. praktikos) 

 Kas yra karjera? Vertikali ir horizontali karjera. 
 Karjeros siekimo eiga ir asmeninė karjeros siekiančio asmens atsakomybė.  
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 Kiti subjektai, dalyvaujantys karjeros planavime: socialinių partnerių vaidmuo, mokymo centrų 
rolė, informacijos bankų vertė. 

 Asmeninių savybių ir karjeros plano sąsajos. (praktinė individuali užduotis) 
 
Savianalizės praktika (300 min.: 60 min. teorijos / 240 min. praktikos) 

 Savianalizės pratybos: kas aš šiandien, kur noriu patekti?  
 Geriausiai išvystyti gebėjimai: kaip juos galima geriausiai panaudoti 
 Pageidautini gebėjimai: kaip juos išvystyti. Eiga, trukmė, rezultato užtikrinimo būdai. 
 DiSC teorija– aplinkos ir savęs vertinimų įtaka savęs tobulinime. Kaip nesustoti pusiaukelėje? 
 „Noriu“, „galiu“, „reikia“ („privalau“?)  
 Mano vertybės ir karjeros planas. 

 
Praktinis pasirengimas profesinėms galimybėms (290 min.: 60 min. teorijos / 240 min. praktikos) 

 Savo asmeninio profilio parengimas (individuali užduotis) 
 Viešas kalbėjimas: kaip sudaryti teigiamą įspūdį (situacijų analizė; užduotis “30 sekundžių 
eterio“) 

 Kaip pateikti informaciją apie save. Sudėtingesni atvejai. 
 Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško parengimas 
 Darbo paieškos galimybės, psichologinis pasirengimas ir sunkumų valdymas 
 Bendraminčio funkcija, kuo tai svarbu integruojantis į darbo rinką 

 
Individualus planavimas (300 min.: 80 min. teorijos / 190 min. praktikos) 

 Individualaus karjeros galimybių minčių žemėlapio braižymas ir analizė 
 Asmeninio karjeros planerio parengimas 
 Asmeninių prioritetų valdymo pratybos pagal Eizenhauerio metodą (užduotis grupėse) 
 Asmeninio planavimo ir organizavimo praktikumas 
 Nepalankių aplinkybių valdymas – kaip įgyvendinti tai kas užsibrėžta 
 Asmeninio ryžto ir atkaklumo atkalumo auginimas 

 
Savipagalbos ir asmeninių vertybių darna. (Mentorystės programos pristatymas) (30 min. teorijos) 
 
 
Modulio refleksija, individualus darbas ir darbas poromis, užduotis orientuota į gautų žinių ir suvoktos 
patirties fiksavimą, užtvirtinant žinias, įgūdžius ir nuostatas, trukmė ~60 min. 
 
 

Mokymosi metodai: 

 teorinės informacijos suteikimas 
 atvejų analizė  
 patyriminės refleksijos 
 praktinės užduotys 
 Individualios užduotys ir pristatymai 
 Testai ir klausimynai 
 Praktinių pavyzdžių analizė 
 Užduotys nedidelėse grupelėse, bendras rezultatų aptarimas 
 Situacijų sprendimas grupėse 
 Sisteminės diskusijos ir patirties aptarimas grupėje 

 
Teorijos ir praktikos santykis: 30/60 
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Žinių, gebėjimų patikrinimas 

Mokymų pabaigoje vyks refleksija orientuota į gautų žinių ir suvoktos patirties fiksavimą, užtvirtinant 
žinias, įgūdžius ir nuostatas. Mokymų pabaigoje aptariami praktiniai dalyvių rezultatai: parengtas CV 
bei motyvacinis laiškas, sudarytas individualus veiksmų planas. 
 
 
Naudota literatūra: 

1. „Darbo aistra: kaip susirasti mėgstamą darbą ir nugyventi geriausią gyvenimą“, Lawler Kang. 
Psl. 255. Leidykla: Tyto Alba. 2006 m. 

2. „Priblokškite juos“, Martin Yate. psl: 328. Leidykla: Eugrimas. 2008 m 
3.  „Ne išeikite, bet pamėkite“, Sharon Jordan-Evans, Beverly Kaye. Psl: 231. Leidykla: Alma littera. 

2007 m.  
4. Švietimo ir mokslo ministerija. Karjeros planavimo įgūdžių ugdymas. Pratimai. ŠMM. 2003 m. 
5. Karjeros projektavimo vadovas. Sistemos, teorijos, praktika ir technologija penkiose Europos 

šalyse. 2005 m. 
6. 12. Kučinskiene R. Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės. 2003 m. 
7. „Komandinio darbo pagrindai“,  Vijeikienė B., Vijeikis J. - Vilnius: Rosma, 2000. 
8. „Coaching the Team at Work“, Clutterbuck, D.  Nicholas Brealey Publishing, 2007 
9. Daniel Goleman. Emocinis intelektas darbe. 2008 
10. Shakti Gawain. Kuriamoji vizualizacija. 2004 
11. Leslie Levine. Ženkite svajonių keliu. 2006 
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Apie įmonę „STEP tobulėjimo sprendimai“ 
 
 
 

„STEP tobulėjimo sprendimai“ rengia nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymo 
seminarus - unikalius savo turiniu ir forma, kuriuos veda srities entuziastai. Mūsų 
paslaugos padeda atskleisti talentus, vystyti asmenybių potencialą bei paskatinti veiklai. 

 
„STEP tobulėjimo sprendimų“  idėja – atskleisti pažangią tobulėjimo erdvę 

žmonėms, kurioje jie galėtų išlaisvinti savo vidines galias pasiekimų link. Sukurti aplinką, 
kurioje jie įveiktų vidinius barjerus, įgytų veiklai būtinų žinių, įsisavintų vertingas metodikas 
bei gebėjimus. O taip pat neapsiribotų esama situacija ir būtų įkvėpti siekti išskirtinių 
dalykų savo veikloje bei gyvenime.  
 

Mūsų tikslas - supažindinti su naujausiomis asmeninio potencialo ugdymo žiniomis, 
metodais ir įrankiais. Siekiame, kad dalyviai seminarų metu praktinių užduočių pagalba 
formuotų savo veiklos įgūdžius. Seminaruose taikomi aktyvaus mokymo metodai: 
paskaita – konsultavimas, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas mažose darbo grupėse, 
testai.  Įgūdžių formavimo ir nuostatų keitimo seminaruose naudojamas praktinių 
situacijų modeliavimas, filmavimas, video įrašų analizė, patyriminės komandinės 
užduotys. Rengdami seminarus konkrečios organizacijos užsakymu, programas siekiame 
maksimaliai pritaikyti atsižvelgdami į organizacijos veiklos specifiką bei mokymo 
poreikius. Nuolat ieškome kūrybiškų sprendimų, naujų mokymo(si) formų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tai mintys, kurios iškelia virš kasdienybės 
 

tai idėjos, kurios skatina veikti 
 

tai dalykai, kurie kuria vertę 
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METAS  ATSKLEISTI  NAUJAS  ERDVES ! 
 


