
                      
 
 
 

1. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS:  
 

„VIEŠAS KALBĖJIMAS IR BENDRAVIMAS“ 
 

- Programos apimtis: 16 val.  
- Teoriniai užsiėmimai: 60 proc.  
- Praktiniai mokymai: 40 proc.  
 
2. Programos dėstytojas/-ai: Jurgita Buzytė, komunikacijos konsultantė. Patirtis - dirbant ir 

konsultuojant viešojo, visuomeninio bei verslo sektoriaus srityje veikiančias organizacijas 
bei institucijas. Verslo sektoriuje dirbta su tokiomis kompanijomis kaip Nokia, Danisco 
Sugar, Santa Maria, Paulig, visuomeniniame - su studentų, verslininkų interesams 
atstovaujančiomis organizacijomis, Lietuvos mokslo taryba, technologijų parkais. Šiuo metu 
aktualiausios mokslo politikos, aplinkosaugos, energetikos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos kryptys.  
 

3. Programos tikslas 
 
Supažindinti mokymų dalyvius su verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumais, 
pranešimų, pasisakymų, kalbų rengimo technikomis bei specifika. Seminaro metu gilinsime 
žinias, kaip pažinti auditoriją ir kaip ją sudominti, kaip valdyti kalbėjimo viešai baimę, kūną, 
balsą ir šnekamąją kalbą.  

 
4. Programos uždaviniai ir numatomi gebėjimai  

 
Dalyvaujantys seminare susipažins su viešosios komunikacijos ypatumais, mokysis aiškiai, 
patraukliai, dalykiškai bendrauti su auditorija, išsakyti poziciją aktualiomis temomis ir 
efektyviai valdyti verbalinę ir neverbalinę kalbą. Gilins praktinius bendravimo, 
klausymosi, minčių sisteminimo ir patrauklaus kalbėjimo auditorijai įgūdžius.  
 

5. Programos turinys (dėstomos temos) 
 
Sėkminga viešoji kalba. Viešųjų kalbų rūšys. 
Viešosios kalbos dalyviai. Auditorijos fenomenas.  
Klausymasis ir gebėjimas išgirsti.  
Gero oratoriaus savybės. Savianalizė.  
Baimė kalbėti viešai. Kaip su ja susidraugauti?  
Kvėpavimas. Balsas. Balso lavinimas ir valdymas.  
Idėjų ir minčių spiečius. Kaip jas suvaldyti?  
Kaip pasirengti kalbėjimui? Kaip sudominti? Kalbos rengimo principai.  
Kalbos efektai. Artistiškumas.  
Neverbalinė komunikacija, kūno kalba.  
Viešojo įtaigaus kalbėjimo ypatumai ir viešojo bendravimo gebėjimai grupėse, diskusijose.  
Klausimai – atsakymai. Kaip nepaslysti?   
Tiesioginis eteris. Dialogas eteryje. Kaip išvengti spąstų?  



 
6. Mokymo metodai 

 
Paskaita, diskusija, atvejų analizė, pratybos, simuliacijos, savarankiškas darbas. 
 

7. Rekomenduojama literatūra 
 

PEČIULIS, Žygintas. Efektyvi komunikacija (praktinis vadovas). Vilnius: Versus Aureus, 
2004. 
NAUCKŪNAITĖ Z. Iškalbos mokymas. Kaunas. 1998.  
LUCAS E.S. The art of Public Speaking. New York.1989. 
RODMAN G. Public Speaking. New York. 1986.  
 

8. Reikalavimai programos klausytojui 
 

Atvykdami į seminarą, jo dalyviai turėtų būti pagalvoję apie temas, kurios jiems aktualios ir 
įdomios, kuriomis turėtų, norėtų ir galėtų išsakyti savo nuomonę. Taip pat būtų 
pageidautina, kad atvykdami į seminarą turėtų priemones darbui su informacijos paieška ir 
tekstais (kompiuteris ar kt.). 

 


