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1. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS:  
 

„STRESAS IR RELAKSACIJA. SAVIREGULIACIJOS PRATIMAI STRESUI 
ĮVEIKTI“ . 
 

- Programos apimtis: 16 val.  
- Teoriniai užsiėmimai: 50 proc.  
- Praktiniai mokymai: 50proc.  
 
2. Programos dėstytojas/-ai 
 

Psichologė Rasa Šilalytė - jungiškos krypties psichoterapeutė. Turi 10 metų individualaus 
konsultavimo patirtį. Rengia ir veda psichologinius mokymus klinikinės ir socialinės psichologijos 
temomis: „Asmenybės ir kūrybinio potencialo atskleidimas“, „Pozityvių tarpusavio santykių 
kūrimas“, „Bendravimo įgūdžių lavinimas“, „Perdegimas darbe“ , „Vaizduotės pratimų taikymas 
skausmo ir streso mažinimui“.  
 
Psichologas Anicetas Suchockis - ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius. Dėsto 
paskaitas šiomis temomis: „Savęs ir kitų pažinimas“, „Komandos formavimas“, „Bendravimo 
psichologija“, „Kūrybiškumo psichologija“. Turi daug patirties vedant psichologines grupes. 
 

 
3. Programos tikslas - suteikti dalyviams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie streso 

įveikimą ir savireguliacijos technikų taikymą. 
 

 
4. Programos uždaviniai ir numatomi gebėjimai - suteikti dalyviams teorinių žinių 

apie  streso sampratą, streso rūšis, streso įveikimo būdus, savireguliacijos technikas. Ugdyti 
sugebėjimą įveikti stresą ir apriboti neigiamas jo pasekmes, lavinti individualias savireguliacijos 
galimybes. Seminare ugdomos kompetencijos: supratimas, kokie veiksniai lemia streso atsiradimą; 
gebėjimas suprasti ir valdyti stresą: atpažinti jo požymius, surasti tinkamą būdą sumažinti negatyvų 
streso poveikį; gebėjimas sėkmingai pritaikyti relaksacijos, kūrybinės vizualizacijos ir kitas 
savireguliacijos technikas streso mažinimui; sustiprinti pasitikėjimo savimi ir kompetencijos 
jausmą.    

 
5. Programos turinys (dėstomos temos)  

Streso samprata. Streso rūšys.  
Pozityvus ir negatyvus stresas. Žalingi streso veiksniai. 
Streso reakcijos ir asmeninio streso lygio įvertinimas. Psichologiniai streso testai. 
Stresas darbe ir jo įveikimas.  „Emocinis perdegimas“ darbe. Kaip susidoroti su emociniu 
perdegimu? 
Egzaminų stresas. Nesėkmės baimė ir jos įveikimas.  
Tarpasmeninių santykių stresas ir jo sprendimai. 
Psichofizinis įtampos reguliavimas. Savireguliacijos technikos: relaksacija, autogeninė 
treniruotė, progresyvioji raumenų relaksacija, dinaminė meditacija, kūrybinė vizualizacija. 
Emocinės reakcijos valdymas. Minčių valdymas.  
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6. Programos mokymo metodai: paskaitos, diskusijos, praktinėse psichologinės 

užduotys, psichologiniai testai, darbas grupėje, savireguliacijos technikų mokymas. 
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8. Reikalavimai programos klausytojui 

 
Aktyvumas, atvirumas patirčiai, motyvacija pažinti save ir kitus, tarpasmeninė pagarba ir 
tolerancija.  
 


