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PRATARMĖ

Įgyvendinant projektą „Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integraci-
jos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas Lietuvoje“ (projekto kodas VP1-
1.3-SADM-02-K-01-037), finansuojamą pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę 
,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, buvo parengti ir 
išleisti 5 metodiniai leidiniai: 

Vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai. 
Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo metodai. 
Vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos stiprinimo ir socialinių kompetencijų didinimo 

metodai.
Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės karjeros planavimo mokymo metodai.
Vaikų globos įstaigų auklėtinių teisinio raštingumo ir sveikos gyvensenos mokymo metodai.

 Šie leidiniai skirti vaikų globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialinio darbo kon-
sultantams ir kitiems specialistams. Jie parengti projekto pabaigoje įvertinus dalyvių – socialinių 
darbuotojų, socialinio darbo konsultantų, buvusių ir esamų vaikų globos namų auklėtinių – 
refleksiją apie pravestų mokymų efektyvumą. Socialinio darbo konsultantai pastebėjo, kad po šių 
mokymų projekto dalyvių elgesys pasikeičia, pradedami taikyti nauji elgesio modeliai, pastebimi 
vertybinių orientacijų pokyčiai.
 Visi 5 leidiniai – tai patogios naudotis metodinės priemonės, padėsiančios taikyti naujus 
mokymo būdus ir suteiksiančios žinių šiose srityse:

vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiškam gyvenimui būtinų kompetencijų ugdy-
mas – tvarkant asmeninę buitį, formuluojant tikslus, numatant ir priimant sprendimus bei juos 
sėkmingai įgyvendinant;

vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo stiprinimas – gilinant savęs 
pažinimą, ugdant ir stiprinant teigiamą savęs vertinimą, lavinant konfliktų valdymo kompetencijas 
bei gebėjimus pozityviai priimti pokyčius;

vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos siekti trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų stiprinimas 
– ugdant pasitikėjimą savimi, dalykinio bendravimo įgūdžius;

vaikų globos įstaigų auklėtinių kompetencijų, reikalingų planuojant asmeninę profesinę 
karjerą ir konkuruojant darbo rinkoje, ugdymas;

vaikų globos įstaigų auklėtinių kompetencijų, būtinų suvokiant ir analizuojant teisinę 
informaciją, įgyvendinant savo teises ir vykdant pareigas bei formuojant sveikos  gyvensenos       
nuostatas, ugdymas.
 Leidiniuose pateikti inovatyvūs metodai įgalins efektyviai ir įdomiai vesti mokymus 
vaikų globos namų auklėtiniams, įtvirtinant jų žinias ir įgūdžius, reikalingus asmenybės ugdymui 
ir integracijai į visuomenę. Nors metodiniai leidiniai skirti vaikų globos įstaigų socialiniams dar-
buotojams, socialinio darbo konsultantams ir specialistams, manome, kad jie bus naudingi ir kitų 
institucijų specialistams, teikiantiems įvairias socialines, profesinės integracijos bei reintegracijos 
į darbo rinką ar panašias paslaugas, taip pat pedagogams ir visiems, kam rūpi vaikų globos įstaigų 
auklėtinių savarankiško gyvenimo sėkmė ir kokybė.

• 
• 
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ĮVADAS

Probleminės situacijos – natūrali žmogaus gyvenimo dalis. Išgyventos sudėtingos gy-
venimo situacijos paauglius veikia skirtingai: vienus sustiprina, kitus, deja, žlugdo, pastūmėja 
netinkamai elgtis. Psichologai tai sieja su žmogaus psichologiniu atsparumu. Bendriausia pras-
me psichologinis atsparumas apibūdinamas kaip žmogaus savybės ir gebėjimai, leidžiantys jam 
sėkmingai prisitaikyti prie aplinkos, nepaisant gyvenimui įtaką darančių nepalankių aplinkybių ar 
rizikos faktorių. 

„Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo metodai“ yra metodi-
nis leidinys, kurio paskirtis – suteikti vaikų globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialinio darbo 
konsultantams ir kitiems specialistams žinių, kaip ugdyti vaikų psichologinį atsparumą, gilinant savęs 
pažinimą, ugdant ir stiprinant teigiamą savęs vertinimą, didinant konfliktinių situacijų valdymo kom-
petencijas ir sugebėjimą pozityviai priimti pokyčius; mokant atpažinti ir reikšti savo jausmus; keliant 
asmeninio gyvenimo tikslus ir formuojant adekvačią socialinę poziciją.
 Metodinį leidinį sudaro trylika skyrių, kuriuose pristatomos šios temos:
 Pagrindiniai mokymų vedimo principai – rekomendacijos mokymams vesti.
 Psichologinio atsparumo sąvoka – aptariama pati sąvoka, supažindinama su psichologi-
nio atsparumo modeliu, rizikos faktoriais, aptariamos esminės charakteristikos, atspindinčios vaikų ir 
paauglių psichologinį atsparumą. 
 Savęs pažinimas – skatinama analizuoti save, pažinti savo individualybę ir ją aktualizuoti, for-
muoti pozityvų AŠ vaizdą.
 Teigiamas savęs vertinimas – aptariama teigiamo savęs vertinimo svarba žmogaus elgesiui ir 
pasiekimams, formuojami tokio vertinimo įgūdžiai, adekvatus pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais.
 Jausmų atpažinimas, įsisąmoninimas, priėmimas ir valdymas – akcentuojama jausmų 
pažinimo reikšmė ilgalaikių tarpusavio santykių kūrimui ir palaikymui, mokoma efektyvių pykčio, 
baimės ir kitų jausmų valdymo strategijų, aiškinama apie neigiamų jausmų neigimo ir slopinimo 
pasekmes, mokoma atpažinti savo (ir kitų žmonių) jausmus ir konstruktyviai juos išreikšti.
 Streso įveikimas – aiškinama, kas yra stresas, mokoma atpažinti jo simptomus ir suvokti 
pasekmes, praktiškai išbandomi streso įveikimo būdai ir metodai.
 Laiko planavimas ir valdymas – ugdomi laiko planavimo įgūdžiai, praktiškai mokoma panau-
doti prioritetinių darbų planavimo modelį A:B:C:D.
 Asertyvus (tvirtas) elgesys – mokomasi atpažinti pasyvaus, agresyvaus ir tvirto (asertyvaus) 
elgesio požymius, analizuoti kiekvieno elgesio stiliaus privalumus ir trūkumus, ugdyti adekvačias reak-
cijas į kitų žmonių agresyvų elgesį. 
 Kritinis mąstymas – ugdomi kritinio mąstymo gebėjimai, aiškinama jo reikšmė probleminių 
situacijų sprendimui.
 Tolerancija (kitokio požiūrio pripažinimas) – aiškinamos tolerancijos prielaidos, mokoma su-
prasti jos būtinumą gyvenant visuomenėje, ugdoma tolerancija kitoniškumui.
 Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose – nagrinėjama konflikto samprata, nustatomas 
asmeninis konfliktinės situacijos sprendimo stilius, ugdomi konfliktinės situacijos valdymo įgūdžiai.
 Sugebėjimas pozityviai priimti pokyčius – nagrinėjami pozityvūs pokyčių aspektai, anali-
zuojamos emocinės reakcijos į pokyčius, ugdomi pokyčių valdymo gebėjimai keičiant nuostatas ir 
įsitikinimus.
 Asmeninio efektyvumo didinimas – skatinama įsisąmoninti savo asmenines vertybes, ug-
doma adekvati socialinė pozicija.

 Šiame leidinyje pristatomi įvairūs mokymo metodai: situacijų analizė, individualios užduotys, 
darbas grupėse, probleminis klausimų aptarimas, diskusija, patyrimo užduotys, piešimas, vaidmenų 
žaidimai ir pan. Kiekvieno skyriaus mokomoji medžiaga skirstoma į dvi dalis –  medžiaga, skirta mokymų 

• 
• 
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vedėjui (teorinis kiekvienos temos pristatymas, nurodymai, kaip vesti praktines užduotis, temų apiben-
drinimo ir aptarimo klausimai), ir klausimynai, anketos, užduotys dalyviams. Taip pat nurodomos kiekv-
ienam mokymui reikalingos konkrečios techninės priemonės (popierius, rašikliai, rašymo lenta ir kt.). 
 Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai savarankiškam mokymuisi nurodyti leidinio pabaigoje.
Įsisavinę leidinyje pateiktus psichologinio atsparumo ugdymo metodus, specialistai padidins savo 
kompetencijas, tokias kaip:
 gebėjimas profesionaliai paaiškinti psichologinio atsparumo svarbą savarankiškame gyvenime;
 gebėjimas naudoti įvairius mokymų dalyvių veiklą aktyvinančius metodus;
 gebėjimas naudoti įvairius metodus, didinančius mokymų dalyvių asmeninį efektyvumą.

• 
• 
• 
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1. PAGRINDINIAI MOKYMŲ VEDIMO PRINCIPAI

Vaikų globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialinio darbo konsultantai ir kiti specialistai, 
nutarę vesti mokymus pagal šį metodinį leidinį, turi nuosekliai pasiruošti. Šiame skyriuje yra patei-
kiami bendri sėkmingų mokymų principai, kurie padės socialiniams darbuotojams, socialinio darbo 
konsultantams ir kitiems specialistams sėkmingai įgyvendinti mokymų tikslus ir uždavinius. 
 Rekomenduojamas mokomosios grupės dydis 12–18 asmenų. Užsiėmimų dažnis – kartą 
per savaitę. Rekomenduojama užsiėmimo trukmė 90 min.

 1.1. DARBAS GRUPĖJE

Bendradarbiavimas
Daugelis tyrimų patvirtina faktus, kad bendradarbiavimas sąlygoja abipusių simpatijų, 

draugiškų santykių atsiradimą. Kai dirbama ar mokomasi lenktyniaujant, randasi priešiškumas, 
nes kiekvienas siekia geresnių rezultatų tik sau. Jei darbas paremtas rungtyniavimu, kyla nerimas, 
sumažėja veiklos produktyvumas.
 Mūsų siūlomuose mokomuosiuose užsiėmimuose turėtų dominuoti bendradarbiavi-
mas, kur pralaimėjusių negali būti. Mokymų dalyvius grupėse turi vienyti bendras tikslas, bendra 
užduotis.

Aktyvumas
 Vedėjo tikslas – į užduočių atlikimą įtraukti visus mokymų dalyvius. Tam panaudojami 
įvairūs būdai:

Užduotims atlikti arba diskusijai surengti dalyviai suskirstomi į grupes.
Grupelėse galima pasiskirstyti įvairiomis pareigomis.

 Kiekvienas grupelės narys pareiškia savo nuomonę ar pristato piešinį.

Darbas grupelėse
Grupelės dydis priklauso nuo dalyvių amžiaus. Optimalu – 4-6 asmenys.

 Darbas grupelėse sudaro galimybes kiekvienam dalyviui reikšti savo mintis ir jausmus. 
Taip dirbant kyla minčių ir sprendimų, kokių individualiai galėtų ir neatsirasti, – grupelė užtikrina 
dalyviams paramą ir saugumo jausmą, ypač priimant sprendimus.
 Dirbant grupelėmis, svarbu yra patalpos, kuriose vyksta mokymai: erdvę reikia sutvar-
kyti taip, kad dalyviai matytų vieni kitus. Tam tikslui reikia sustatyti kėdes rateliais arba grupelės 
nariams susėsti aplink vieną ar du sustumiamus stalus.

 Grupelių formavimas
 Skirstymo į atsitiktines grupeles tikslas – suteikti galimybę kiekvienam mokymų da-
lyviui pabendrauti su kiekvienu. Kai vienoje grupelėje dirba draugai arba dažnai bendraujantys 
tarpusavyje asmenys, jie mažiau diskutuoja, nes gerai žino vieni kitų nuomones ir požiūrius. Mes 
grupeles siūlome sudaryti naudojant tokius metodus:

Gyvūnai. Parenkite korteles visai grupei, kad ant kiekvienos jų būtų užrašytas, pvz., 
gyvūno ar paukščio pavadinimas. Jei iš 12 asmenų norime suformuoti 4 grupes po 3, tai reikia 
padaryti 12 kortelių – po 3 korteles su vienodų gyvūnų pavadinimais. 

Mėgstami daiktai. Kai kada naudinga suskaidyti grupę į netolygias grupeles. Paprašykite 
dalyvius susigrupuoti pagal mėgstamas spalvas, TV programas ar pan.

Skaičiai. Kai kada naudinga suskaidyti grupę į netolygias grupeles. Paprašykite dalyvius 
susigrupuoti pagal mėgstamas spalvas, TV programas ar pan. 

• 
• 
• 
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Molekulės. Visi žaidėjai – atomai, jie chaotiškai juda, o vedėjui davus signalą jungiasi į 
grupeles-molekules – po 2, 3, 4 atomus. Molekulės – didesnės ar mažesnės – per 10 sekundžių gali 
persiformuoti.

Pasiskirstymas poromis. Vedėjas išdalija dalyviams įvairių paveikslėlių ar atvirukų 
puseles. Dalyviai ieško savo trūkstamos puselės ir tokiu būdu suranda savo porą.

 Konfidencialumas
 Tai, kas vyksta užsiėmimų metu, ką mes išgirstame ir pamatome, turi likti tarp mūsų. 
Ką sužino vedėjas ir grupės dalyviai vieni iš kitų, jokiais būdais neturi tapti aptarimų objektu už 
grupės ribų. Negalima įvardyti asmenų. Vienintelė išimtis – jei kyla įtarimas dėl galimo savižudybės 
pavojaus. Jei yra tokia grėsmė – to laikyti paslaptyje negalima!

Užsiėmimų ribų laikymasis
 Reikia atsiminti apie dvi ribas, kurių laikantis turi vykti užsiėmimai. Viena jų – žaidimo 
riba. Tai reiškia, kad kiekviena užduotis turi būti psichologiškai prasminga, o ne vien žaidimas dėl 
žaidimo. Daug nemalonumų gali kilti, jei peržengiama kita – intymumo riba, t. y. kai grupėje prade-
dami aptarinėti labai asmeniniai, subtilūs klausimai.

Privatumo gerbimas
 Tai betarpiškai susiję su ankstesniuoju principu. Mokomieji užsiėmimai – ne psichotera-
pijos grupė, kurioje siekiama atvirai iškelti ir svartyti asmenines problemas. Todėl reikia vengti 
viešai kalbėti apie labai privačius ir intymius klausimus. Vedėjas turi labai atsargiai atlikti užduotis 
apie asmeninius konfliktus, traumuojančius patyrimus ir kt. Intymius dalykus geriau pasakoti ar-
timiems draugams kitu metu ir kitoje vietoje. Taigi labai svarbu išlaikyti mokomąjį užsiėmimų 
statusą.

Privatumas reiškia ir galimybę atsisakyti reikšti savo mintis ir kalbėti apie jausmus, kai 
asmuo to nenori.

Kiekvieno užsiėmimo aptarimas ir įvertinimas 
 Mokymų užsiėmimo pabaigoje atliekamas aptarimas. Kiekvieno dalyvio prašoma pa-
sisakyti, kas buvo naudinga jam asmeniškai, koks jo noras tęsti mokymus. Vedėjas apibendrina 
rezultatus. Aptarimas turi būti aiškus, nuoseklus, trukmė 5–10 min. Jis gali vykti diskusijos forma, 
užduodant klausimus dalyviams apie tai, ką naujo sužinojo, kas buvo netikėta, dalijantis savo jaus-
mais ir nuotaikomis. 
 Kiekvieno mokymų užsiėmimo pabaigoje reikėtų pateikti medžiagą, susijusią su artimiau-
sio mokymų užsiėmimo tema. Visi mokymų užsiėmimai turi jungtis į vieną nuoseklią grandinę.

1.2. REKOMENDACIJOS MOKYMŲ VEDĖJUI

Grupės vedėjo tikslai:
Siūlyti dalyviams apsvarstyti dalykus, svarbius bendravimui, bendro darbo efektyvumui.
Teikti informaciją, reikalingą užduotims atlikti, suprasti ir apibendrinti.
Sukurti grupėje tarpusavio pasitikėjimo atmosferą.

 Vedėjas turi:
Vengti kritikos, nenurodinėti rašybos klaidų anketose, netaisyklingų pasisakymų ar 

žodžių, nesišaipyti  iš galbūt nevykusio užduoties atlikimo ir t. t.
Neteisti, t. y. išklausyti ir priimti kitokią nei jo paties nuomonę ar poziciją. Tai nereiškia, 

kad vedėjas turi sutikti su pasisakymu. Vedėjas turi teisę pasakyti: „Aš supratau (išgirdau) Tavo/
Jūsų nuomonę. Aš manau kitaip.“

• 
• 
• 

• 

• 



9

Būti sąžiningu, t. y. pasidalyti su grupe savo mintimis ir jausmais, bet nesistengti įteigti 
to dalyviams primygtinai. Tai labai svarbu, kuriant saugumo ir pasitikėjimo  atmosferą. Kartu daly-
viai mokosi iš vedėjo tinkamu būdu reikšti savo mintis ir jausmus.

Skatinti dalyvių savarankiškumą ir atsakomybę.  Jie patys turi atrasti sprendimus ir nau-
jus elgesio būdus. Patarimų dalijimas – netinkamas naujų elgesio įgūdžių mokymo   būdas, tai netampa 
besimokančiojo savastimi.                        

Kurti tarpusavio pasitikėjimą. Tai ilgalaikis procesas. Jei grupės narių atvirumas yra su-
prantamas ir priimamas, o ne išjuokiamas ar pasmerkiamas, tai jie jaučiasi visaverčiais mokymų 
dalyviais, jų pasitikėjimas vedėju, o drauge ir tarpusavio pasitikėjimas, didėja.

Būti akylas stebėtojas. Vedėjas turi pastebėti grupės narių santykius/sąveikas (ypač – ne-
malones, skausmingas), jausmų ir nuotaikų pasikeitimą, atsiradusį nuovargį. Reaguodamas į tai, 
jis turi pasiūlyti tinkamą atsipalaidavimo pratimą ar trumpą pertraukėlę. Vedėjas turi sekti, kaip 
vyksta užduotys, ar visi vienodai suprato nurodymus ir klausimus.

Būti jautrus ir pagarbus. Vedėjas turi gerbti ir pripažinti dalyvių pastangas, jų keliamų  
problemų svarbą. Kai grupės nariai dalijasi asmeniniais išgyvenimais, mintimis ar jausmais, vedėjas 
klauso jų atidžiai ir nevertina pasisakymų. Net ir nesąmoningas  šypsnys gali dalyvį įžeisti, todėl 
reikia būti jautriam kiekvienam pasisakymui.

Mokėti bendrauti. Vedėjas yra įsisavinęs verbalinės ir neverbalinės komunikacijos prin-
cipus, moka aktyviai klausyti. Vedėjo bendravimo įgūdžiai leidžia visiems dalyviams įsitraukti į 
grupės darbą, būti aktyviems. Visi mokymų grupės nariai turi jaustis vertingi.

Būti lankstus. Organizuodamas ir planuodamas užsiėmimus vedėjas turi atsižvelgti 
į mokymų grupės specifiką. Pavyzdžiui, grupėje, pasižyminčioje tarpusavio priešiškumu, 
pasitikėjimo ir saugumo atmosferos kūrimui reikėtų skirti daugiau laiko. Vedėjo darbo stilius turi 
keistis priklausomai nuo grupės raidos stadijos: iš pradžių reikia daugiau dėmesio skirti grupės in-
tegracijai, vadovauti ir aiškinti užduočių atlikimo eigą, vėliau to reikia vis mažiau ir mažiau. Kartais 
reikia pakeisti iš anksto suplanuotą užsiėmimą, jei grupė prašo grįžti prie jau aptartų klausimų arba 
turi savo  pasiūlymų. Vadinasi, tai svarbu.

Būti atkaklus. Vedėjas turi būti pasiruošęs kai kurių mokymų dalyvių pasipriešinimui.  
Tai gali pasireikšti, dominavimo siekimu, tylėjimu, pasyvumu, agresyviu ar kitokiu  nepageidau-
tinu elgesiu, rodančiu, kad žmogus užima gynybinę poziciją. Jei vedėjas  šioje situacijoje pasielgs 
netinkamai, grupės darbas gali sutrikti. Tokioje situacijoje ypač svarbūs yra teiginiai, kuriais vedėjas 
išreiškia savo jausmus, nekaltindamas ir  nevertindamas trikdančio darbą asmens.

1. 3. PASITIKĖJIMO IR SAUGUMO ATMOSFEROS KŪRIMAS

 Mokymų pradžia turi įtakos visai mokymo eigai, nes šiame etape ne tik pristatomas 
mokymų turinys, darbo metodai, tvarka, bet ir užsimezga santykiai tarp mokymų vedėjo ir dalyvių 
bei dalyvių tarpusavyje. Tai turi įtakos emocinei atmosferai, dalyvių aktyvumui ir įsitraukimui į 
darbą, jų motyvacijai. 
 Be to, verta atminti, kad nuo pirmos mokymų užsiėmimo minutės grupėje vyksta jos 
narių tarpusavio sąveika. Todėl, nepamiršdamas mokymų tikslų, vedėjas turi skirti pakankamai 
dėmesio grupės integracijai. Jei grupės integracija vyksta sklandžiai ir greitai, galima koncentruo-
tis į turinio dalykus.

Mokymų pradžioje svarbu:
Apgalvoti, kaip prisistatyti grupei pačiam ir pristatyti visą programą. 
Parinkti tinkamas užduotis, skirtas dalyvių susipažinimui.

 Išsiaiškinti dalyvių lūkesčius ir motyvaciją.
 Išsiaiškinti dalyvių lūkesčius ir motyvaciją.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
•
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Susipažinimas ir prisistatymas
 Tai labai svarbus etapas kiekvienos mokymų grupės darbo pradžioje. Niekada negailėkite 
tam laiko.
 Jei grupė sudaryta iš nepažįstamų arba menkai pažįstančių vienas kitą asmenų, jie iš 
pradžių išgyvena nerimą ir blogai jaučiasi. Net jeigu pradedate dirbti su grupe, kurios nariai atrodo 
gerai pažįstami, dalyviai gali nerimauti. Jie nežino kas bus, ko tikėtis iš jūsų ir vienas iš kito. Todėl 
darbą net ir su labai gerai vienas kitą pažįstančiais asmenimis verta pradėti nuo prisistatymo. Tai 
leidžia dalyviams atkreipti dėmesį vienam į kitą ir pajusti grupę.
 Susipažinimo būdų yra labai daug ir įvairių. Kokį būdą pasirinkti konkrečioje grupėje, turi 
nuspręsti vedėjas. 

Lūkesčių suderinimas
 Vedėjui svarbu išsiaiškinti, ko iš mokymų tikisi dalyviai. Kokie klausimai juos labiausiai 
domina, kokios problemos dažniausiai kyla. Dalyvių poreikių išsiaiškinimas padės vedėjui išskirti 
prioritetines sritis, kurioms galima bus skirti daugiau dėmesio ir laiko. 

Darbo taisyklių aptarimas ir priėmimas
Labai svarbu nuo pat pradžių susitarti, kokių taisyklių, bendravimo normų bus laikomasi 

mokomųjų užsiėmimų metu. Aptariant šias taisykles turi įsijungti visi dalyviai. Pirmiausia siūloma 
diskusija apie tai, kas sąlygoja pasitikėjimą vienas kitu, kas reikalinga bendravimui ir t. t. Priklauso-
mai nuo situacijos, dalyvių amžiaus ir turimo laiko, taisyklių aptarimą galima pravesti įvairiai.

Pirmas variantas: dalyviai patys siūlo taisykles. Jei iš pradžių pasiūlymų nėra, vieną 
kitą taisyklę gali pasiūlyti pats vedėjas. Siūlomas taisykles geriausia rašyti lentoje. Kuo daugiau 
pasiūlymų, tuo geriau. Patvirtinamos 4–6 daugiausia balsų surinkusios taisyklės.
 Antras variantas: visas taisykles pasiūlo vedėjas. Jei yra prieštaraujančių dėl vienos ar ki-
tos taisyklės, dalyviai gali pasisakyti ir argumentuoti, kodėl, jų manymu, ji nereikalinga. Tada turi 
balsuoti visa grupė dėl siūlomos bendravimo normos atmetimo. Dalyviams paliekama galimybė 
papildomai siūlyti savo taisykles ir balsuojant jas priimti.

Užduotys, skirtos grupės integracijai 
Tiek darbo su grupe pradžioje, tiek per visus mokymus verta atlikti užduotis, kuriose 

dalyvauja visa grupė. Tai gali būti bendras piešinys, kurio temą pasirenka patys. Pavyzdžiui, „Mūsų 
globos namai“, „Mūsų miestas“ ar kokia kita bendra tema. Tai gali būti judrūs žaidimai, kurie drauge 
yra skirti darbingumo atstatymui, dėmesio sukoncentravimui.

1.4. VADOVAVIMAS GRUPĖS DISKUSIJAI

 Diskusija gali būti pagrindinė mokomojo užsiėmimo forma arba papildomas metodas 
po praktinių užduočių aptarti temai svarbius dalykus.
 Pasiruošimas diskusijai reikalingas pačiam vedėjui – kad jis tiksliai žinotų, ko šia disku-
sija nori pasiekti, kokios išvados jam atrodytų svarbios. Kad diskusijos procesas vyktų efektyviau, 
vedėjas turi prisiminti keletą dalykų:
 1. Venkite užduoti uždarus klausimus, t. y. tokius, į kuriuos galima atsakyti vien „taip“ 
arba „ne“. Uždari klausimai nestimuliuoja diskusijos.
 2. Užduokite klausimus, kurie nukreiptų kalbą į pagrindinius patirtus dalykus. Pavyzdžiui, 
„Mes šiandien išsiaiškinome, kas tai yra rizikingas elgesys. Ko galėtume  pasimokyti iš šios 
užduoties?“
 3. Kai diskusijos dalyviai „nusuka“ kalbą nuo pagrindinės temos į dalykus, kurie nesusiję  
su užsiėmimo tema, arba nukrypsta į asmeniškumus, labai atsargiai ir švelniai grąžinkite juos prie 
aptariamų klausimų.  
 4. Leiskite pasisakyti visiems norintiems.  Padrąsinkite kiekvieną,  parodydami, kad  visų 
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nuomonė yra svarbi ir reikšminga. Pavyzdžiui, „Aš šiandien dar negirdėjau  Jono. Jeigu gali/nori, 
pasakyk, ką svarbaus sau tu šiandien sužinojai.“
 5. Naudokite savo klausymo įgūdžius perfrazuodami, apibendrindami ir atspindėdami 
jausmus. Tai padeda palaikyti pokalbį, leidžia pajusti, ar jūs teisingai supratote  pasisakymą, ir didi-
na pasitikėjimą.
 6. Išreikškite savo jausmus ir nuomonę apie aptariamą klausimą, bet nesistenkite jų primesti.  
 7.  Aptarus atliktas užduotis, kartais galima paprašyti dalyvių, kad jie visi iš eilės pabaigtų 
sakinius:

Sunkiausias dalykas šiame užsiėmime man buvo…
Aš išmokau…
Man patiko ši užduotis, nes…
Man nepatiko ši užduotis, nes… 

SUSIPAŽINIMAS, LŪKESČIŲ SUDERINIMAS, GRUPĖS TAISYKLIŲ PRIĖMIMAS

UŽDUOTIS

MOKYMŲ PROGRAMOS PRISTATYMAS

Užduoties tikslai Pristatyti dalyviams mokymų programą, tikslus, darbo būdus.
Supažindinti dalyvius su bendro darbo grupėje tvarka.

Atlikimo trukmė 10 minučių.

Užduoties atlikimo 
metodika

Mokymų vedėjas prisistato dalyviams. 
Mokymų dalyviai supažindinami su mokymų programa, tikslais, 
darbo metodais.
Mokymų dalyviai supažindinami su bendro darbo grupėje tvarka.
Atsakoma į mokymų dalyvių klausimus

UŽDUOTIS

SUSIPAŽINIMAS: VARDO ISTORIJA

Užduoties tikslas Geriau susipažinti grupės nariams ir įsiminti vienas kito vardus.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Vardų kortelės.
Rašikliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviai užsirašo kortelėse savo vardus ir jas prisisega.
Grupė susėda ratu. 
Vedantysis pasako savo vardą ir jo istoriją. Paaiškina savo vardo 
reikšmę.
Vedėjas klausia kiekvieno dalyvio iš eilės, kaip atsitiko, kad jam 
suteikė tokį vardą? Gal yra šeimoje tradicija suteikti senelių ar 
tėvų vardus? Ar visi žino savo vardo reikšmę? 

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalina savo mintimis ir jausmais.  
Vedėjas paskatina domėtis savo vardu ir jo istorija.

• 
• 
• 
•
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UŽDUOTIS

VEDĖJO IR GRUPĖS DALYVIŲ LŪKESČIŲ SUDERINIMAS

Užduoties tikslai Suderinti vedėjo ir grupės dalyvių lūkesčius.
Sumažinti įtampą grupėje ir padidinti saugumo bei bendrumo 
jausmus.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Rašymo priemonės dalyviams.
Maži popieriaus lapeliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas išdalija dalyviams po lapelį popieriaus ir prašo užbaigti 
šiuos sakinius: „Aš tikiuosi...“, „Aš norėčiau...“. Siekiant įtraukti vi-
sus bei paskatinti atvirumą, siūloma rašyti anonimiškai. 
Vėliau lapeliai surenkami, sumaišomi ir vėl išdalijami. 
Kiekvienas dalyvis turi garsiai perskaityti tai, kas parašyta jo 
ištrauktame lapelyje. 

Užduoties aptarimas Išklausius visų dalyvių, aptariama, kas ir ką pastebėjo, ką bendro 
galima išskirti dalyvių pasisakymuose; apibendrinami apibendri-
nami visų narių lūkesčiai. Vedėjas konkretizuoja mokymų tikslus 
ir uždavinius.
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UŽDUOTIS

BENDRO DARBO PRINCIPAI

Užduoties tikslas Susitarti, kokių bendravimo taisyklių bus laikomasi užsiėmimų 
metu.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas.
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Taisykles pasiūlo vedėjas. Grupė aptaria kiekvieną taisyklę: ką ji 
reiškia ir kodėl jos reikia laikytis? Jei yra prieštaraujančių vienai ar ki-
tai taisyklei, dalyviai gali pasisakyti ir argumentuoti, kodėl ši taisyklė, 
jų manymu, nereikalinga. Visa grupė balsuoja dėl siūlomos ben-
dravimo taisyklės priėmimo arba atmetimo. Suteikiama galimybė 
grupės nariams papildomai siūlyti savo taisykles ir balsuojant jas 
priimti. Taisyklė, kuriai pritariama, užrašoma dideliame lape.

Pastabos vedėjui Visose taisyklėse turi atsispindėti du dalykai: kiekvienas turi 
galimybę pasisakyti ir kiekvienas turi įsiklausyti į tai, ką sako kiti. 
Taisyklės neturi būti labai kategoriškos, pavyzdžiui: „Būk atviras!“

Lapas su taisyklėmis pakabinamas pasirinktoje vietoje. Pagei-
dautina, kad jis ten liktų visų užsiėmimų metu.

SIŪLOMOS TAISYKLĖS
            •  Nesinaudojame mobiliaisiais telefonais
            •  Esame punktualūs
            •  Į vienas kitą kreipiamės vardais
            •  Kalbame savo vardu
            •  Laikomės konfidencialumo
            •  Kita
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2. PSICHOLOGINIO ATSPARUMO SĄVOKA

Kas yra psichologinis atsparumas? Vienareikšmio atsakymo nėra, pateikiama daug 
įvairių psichologinio atsparumo apibrėžimų. 
Bendriausia prasme psichologinis atsparumas apibūdinamas kaip žmogaus savybės ir gebėjimai, 
leidžiantys sėkmingai prisitaikyti prie aplinkos, nepaisant gyvenimui įtaką darančių nepalankių 
aplinkybių ar rizikos faktorių. Tai tam tikras vidinis žmogaus jėgų rezervas, kuris padeda nugalėti 
netikėtus sunkumus, stresą, padeda gyvenant sudėtingomis aplinkybėmis. Bet kuriuo atveju, vi-
suotinai pripažįstama, kad kalbant apie žmogaus psichologinį atsparumą yra svarbūs trys pagrin-
diniai aspektai:
 Tai „trukdžių įveikimo“ procesas, kuriam žmogus dažniausiai pasitelkia tam tikras savo 
savybes arba asmeninį stiprumą, padedantį ištverti nepalankias aplinkybes. 
 Tai gebėjimas sėkmingai, optimaliai funkcionuoti esant nepalankioms aplinkybėms.
 Tai krizinės situacijos įveikimas. 

 Asmenys, pasižymintys psichologiniu atsparumu, turi šias tris gerai išvystytas savybes:
 Įsipareigojimas – jo prielaida yra tikėjimas savo verte, patyrimu bei veikla. 
 Kontrolė – ji remiasi tikėjimu, kad gyvenimo įvykius ir savo elgesio pasekmes galima 
nulemti ir prognozuoti.
 Lankstumas – jo prielaida yra tikėjimas, kad pokyčiai yra pozityvi, o ne bauginanti 
aplinkybė. 
 Siekiant ugdyti vaiko psichologinį atsparumą svarbu suvokti jam įtaką darančius veiks-
nius. Vienas iš tokių veiksnių – santykių su kitais žmonėmis kokybė. Todėl konstruktyvių santykių, 
ypač kai kalbama apie vaikų globos namų auklėtiniais, kūrimas ir palaikymas gali jiems būti tie 
„kišenpinigiai“, padėsiantys išgyventi sunkias krizines situacijas. Tokios situacijos būna susijusios 
su įvykiais šeimoje, mokykloje arba už mokyklos ir šeimos ribų. 
 Dažniausios rizikingos situacijos šeimoje yra tėvų mirtis, skyrybos, išsiskyrimas su tėvais, 
asocialaus elgesio tėvai, smurtas, prievarta, šeimos nario ar artimo giminaičio liga, savižudybė. 
Dažniausios rizikingos situacijos mokykloje yra mokymosi sunkumai, smurtas ir priekabiavimas, 
asocialūs bendraamžiai. Dažniausios rizikingos situacijos už šeimos ribų yra vagystės, nepalankios 
ekonominės sąlygos, vaikų globos įstaigos auklėtinio statusas, nuosavybės neturėjimas ar praradi-
mas, smurtas, stebimas aplinkoje ar patiriamas, nusikalstamumas.
 Į tokias ar panašias situacijas atsidūrę paaugliai ima jaustis vieniši, pažeidžiami, nesaugūs, 
baimingi. Šie jausmai bus lengviau išgyvenami, darys mažesnį neigiamą poveikį, jei vaikas bus 
psichologiškai atsparus.
 Kokiomis savybėmis pasižymi psichologiškai atsparus paauglys, kokie yra jo asmenybės 
bruožai, įsitikinimai, veiksmai? Kokie yra paauglio psichologinio atsparumo šaltiniai?
 Galima skirti tris psichologinio atsparumo šaltinius. Jų turinį sudaro paauglio įsitikinimai 
apie save, kitus ir savo ryšius su kitais. Tai: AŠ TURIU, AŠ ESU ir AŠ GALIU.

 AŠ TURIU
 Žmones aplink save – kuriais pasitikiu, kurie mane besąlygiškai myli.
 Žmones, kurie nustato man ribas, todėl žinau, kada sustoti, kol neiškilo pavojus ar neat-
sitiko nelaimė.
 Žmones, kurie parodo, kaip jie elgiasi teisingai, kad taip galėčiau daryti ir aš.
 Žmones, kurie moko mane ir padrąsina būti savarankiškam.
 Žmones, kurie padeda man, kai sergu, esu pavojuje ar turiu ko nors išmokti.

 AŠ ESU
 Žmogus, kuris gali patikti kitiems žmonėms ir būti mylimas.
 Žmogus, kuris rūpinasi kitais ir džiaugiasi galėdamas daryti gera kitiems.

• 

• 
• 

•
•

•

• 
• 

• 
•
•

•
•
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AŠ GALIU
 Kalbėtis su kitais apie tai, kas mane trikdo ar gąsdina.
 Rasti būdus išspręsti tas problemas, su kuriomis susiduriu.
 Valdyti save, kai jaučiu besielgiąs neteisingai ar pavojingai.
 Suprasti, kada yra tinkamas laikas kalbėtis su kitu žmogumi ar imtis kokių nors veiksmų.
 Rasti ką nors, galintį padėti, kai man reikia pagalbos.

• 
• 
• 
•
•

UŽDUOTIS

VEIKSNIAI, PADEDANTYS IŠGYVENTI SUNKIAS SITUACIJAS

Užduoties tikslai Aptarti veiksnius, kurie padeda žmogui išgyventi sunkias gy-
venimo situacijas.
Praplėsti sąrašą konstruktyvių veiksnių, kurie padeda įveikti sun-
kumus.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Spalvoti mėlyni ir geltoni lipnūs lapeliai.
Rašikliai.
2 dideli popieriaus lapai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pateikia instrukciją: Prisiminkite patirtas sunkias savo gy-
venimo situacijas. Kaip tuomet jautėtės? Kokie dalykai padėjo jums 
įveikti tas problemas, o kas trukdė? Dabar paimkite po vieną mėlyną 
ir vieną geltoną lapelį. Geltoname lapelyje užrašykite tris dalykus, 
kurie jums trukdė įveikti susiklosčiusią situaciją. Mėlyname lapelyje 
užrašykite tris dalykus, kurie sunkumus padėjo įveikti.
Dalyviai atlieka užduotį. 
Geltoni lapeliai suklijuojami ant vieno didelio balto popieriaus 
lapo, mėlyni – ant kito. 
Vedėjas perskaito pirmiausiai geltonus lapelius, paskui – 
mėlynus.

Užduoties aptarimas Apibendrinama, kokie veiksniai padeda tvarkytis sunkiose gy-
venimo situacijose. 
Vedėjas praplečia ir papildo konstruktyvių veiksnių sąrašą, 
pabrėžia svarbiausius dalykus.
Vedėjas skatina aktyvų dalyvavimą diskusijoje.
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UŽDUOTIS

GYVENIMO SITUACIJOS ĮSISĄMONINIMAS

Užduoties tikslai Įsisąmoninti esamą savo gyvenimo situaciją.
Skatinti prisiimti asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dideli stendinio popieriaus lapai. 
Spalvoti flomasteriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Kiekvienam dalyviui paduodama po vieną didelį stendinio po-
pieriaus lapą.
Pristatoma užduotis: Kiekvienas dalyvis turi nupiešti savo gyvenimo 
žemėlapį (kelią), pradėdamas nuo gimimo ir tęsdamas iki dabarties. 
Padalijus popieriaus lapą per pusę, kol kas naudoti tik apatinę dalį. 
Žemėlapis turi atspindėti tas vietas ir laiką, kurie gyvenime buvo 
sėkmingi (pvz., kelias su puikiu kraštovaizdžiu, tiesus kelias ir kt.), ir 
sunkesnius gyvenimo etapus (pvz., duobėtas kelias, kryžkelė ir t. t.). 
Nurodykite kliūtis, aplinkkelius, vienpusį eismą ir pan. Žemėlapis-
kelias turi atspindėti visą jūsų gyvenimą iki šio momento.
Kitas etapas (piešiama viršutinėje lapo dalyje): Jūsų ateities 
piešimas. Kokiu keliu gyvenimas pasisuks, pvz., kokie yra jūsų tikslai, 
planai, lūkesčiai, kaip jūs planuojate tai pasiekti.

Patarimai vedėjui Sėkmingo žmogaus bruožai:
Turi draugų, moka bendrauti.
Mokosi arba dirba mėgstamą darbą.
Turi kur gyventi, susitvarkęs buitį.
Turi mėgstamą laisvalaikio užsiėmimą.
Sveikai gyvena ir moka rūpintis savo sveikata.
Geba įveikti gyvenimo sunkumus.

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalija savo jausmais ir mintimis. Vedėjas skatina 
diskusiją:
                    Įvertinkite   savo ateities piešinį, ar tai yra pasiekiama? 
                       Pagrįskite savo atsakymus.
                       Kas, jūsų nuomone, yra  atsakingas  už jūsų Ateities  kelio 
                       įgyvendinimą? 
                       Kas galėtų prisidėti prie jo įgyvendinimo?
Vedėjas apibendrina: Mūsų gyvenimas susideda iš praeities, dabar-
ties ir ateities. Praeities negalime pakeisti, tačiau ji gali lemti mūsų 
ateitį. Kokia bus ateitis, priklauso nuo mūsų, mes esame atsakingi už 
tai, kaip gyvensime, kaip pasisuks gyvenimo kelias. 

• 

• 

• 
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3. SAVĘS PAŽINIMAS

 Skirtingai nuo gyvūnų, žmogus suvokia ir pažįsta ne tik jį supantį pasaulį, bet ir, daugiau 
ar mažiau, pats save. Toks žmogaus gebėjimas yra vadinamas savimone – jos pagalba mes savąjį 
AŠ išskiriame iš viso mus supančio pasaulio. Savimonė – tai savęs, savo savybių, norų, poreikių, 
interesų pažinimas ir vertinimas. Kiekvienas žmogus turi skirtingų savybių ir sugebėjimų. Tuo mes 
visi esame vertingi ir kiekvienas savaip talentingi. Kita vertus, mes galime tobulinti save ir kiekvieną 
dieną pranokti vakarykštį AŠ.
 Kaip žmogus pažįsta save? Save pažįstame veikdami ir bendraudami. Kitaip tariant, ben-
draudami su kitais, mes gauname iš aplinkinių grįžtamąją informaciją apie save. Todėl AŠ vaizdas 
– tai santykinai pastovus savęs stebėjimas, savotiškas veidrodis, kuriame atsispindi fizinės ir kitos 
mūsų savybės: emocijos, gebėjimai, norai, vertybės, vaidmenys. AŠ vaizdas – tai mūsų žinių apie 
save ir nuostatų savo pačių atžvilgiu visuma. 
 Bendravimas su paaugliais rodo, kad jie turi ypatingą poreikį pažinti savąjį AŠ. Jie dažnai 
sako: ,,Noriu geriau pažinti save“ arba ,,Noriu daugiau sužinoti apie save“, ,,Noriu sužinoti, kodėl 
esu toks, koks esu“.
 Kodėl esame tokie, kokie esame? Dažniausiai tai yra atskleidžiama paslaptis. Galima 
ilgai stebėti savo kūno procesus – laikyseną, judėjimą, gestus, mimiką, kvėpavimą, įvairius ritu-
alus, psichinius procesus – jausmus, norus, poreikius bei mąstymą... Po to galima analizuoti, ką, 
kodėl ir kaip darome, o trečiu žingsniu imti ir pakeisti tai, kas mums atrodo nepriimtina: savo elgesį, 
įpročius, mintis. 
 Ar lengva pa(si)keisti? Psichologiniai tyrimai bei stebėjimai rodo, kad viskas, kas yra kar-
tojama nuolat, tampa įpročiu. Žalingus įpročius lengva įgyti, bet sunku su jais gyventi, naudin-
gus įpročius kartais sunku išsiugdyti, užtat su jais lengva ir gera gyventi. Norint pakeisti kokį nors 
mums trukdantį įsitikinimą arba neigiamą įprotį, visų pirma, reikia turėti aiškų tikslą, stiprų norą, 
bet svarbiausia – kryptingai ir atkakliai veikti.
 Savosios vertės jausmą galime skirti į dvi dalis: savigarbą ir simpatiją sau. Savigarba 
– tai vertinamasis požiūrio į save aspektas. Tai reiškia: ar mes laikome save gabiu, turinčiu valios, 
energingu, ar mus lydi sėkmė, ar sugebame kontroliuoti savo gyvenimą, ar esame toks žmogus, 
kuriuo galima pasitikėti, turintis už ką save gerbti ir ar sukeliame pagarbą kitiems. Simpatija sau 
išreiškia daugiau emocijas ir jausmus savo paties atžvilgiu: tai draugiški santykiai ir sutarimas su 
savimi, besąlygiškas savęs priėmimas su visais trūkumais ir privalumais, savęs pripažinimas. Be 
abejonės, tai – meilė sau, neturinti nieko bendro su egoizmu, savanaudiškumu ar išpuikimu.
 Niekas negali suprojektuoti konkretaus žmogaus su konkrečiomis savybėmis. Netgi 
klonuojant negalima numatyti visų klonuotos būtybės savybių! Žmogus pats turi susikurti savąjį 
AŠ, panaudodamas visa tai, kas jam yra prieinama jo sociokultūrinėje aplinkoje. Savęs pažinimas 
formuojasi pagal žmogaus sprendimus ir pasirinkimus. Žmogus atsako už save: jeigu jis nesirenka 
pats, už jį rinksis kiti; jeigu jis nevadovaus savo gyvenimui, jam vadovaus kiti.
 Be praeities paslapties egzistuoja ir ateities paslaptis – koks yra žmogaus potencialas? Ką 
mes iš tikrųjų sugebame daryti? Kaip galime elgtis, kalbėti, judėti? Nepasisekė vienaip? Pasiseks ki-
taip. Kas sakė, kad būtinai turi sektis iš pirmo karto? Juk pagrindinė tobulėjimo sąlyga yra nesiten-
kinimas egzistuojančia situacija ir esamais dalykais, noras, troškimas augti ir daryti įtaką pasauliui.
Žmogus yra praeitis–dabartis–ateitis. Savo praeities atsižadėti negalime, bet galime įvairiai inter-
pretuoti jos įvykius, galime pasimokyti iš praeities ir gyventi dabartyje tomis mintimis ir tais veiks-
mais, kurie užtikrins trokštamą  ateitį.
 Kartais žmonės laikosi nuostatos, draudžiančios „kelti savo vertę“, priverčiančios būti 
pernelyg kukliems. Pozityvių žodžių apie save padedami mes ruošiame sau būsimą sėkmę ir tokie 
žodžiai gali padėti mums atlikti sudėtingus dalykus.
 Svarbu tai, kad pažindami save mes galime maksimaliai išreikšti ir realizuoti save, savo 
asmenybės galimybes, taip tapdami tikruoju AŠ – savimi. Tapti tuo, kuo galiu tapti, – tai reiškia 
aktualizuoti save. Savęs aktualizavimo, savęs išreiškimo ir savo galimybių realizavimo poreikis 
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yra žmogaus poreikių hierarchijos viršūnėje. Būtent šis poreikis skatina mūsų asmenybę tobulėti, 
bręsti, plėtoti savo vidinį gyvenimą.

UŽDUOTIS

PAGRINDINIAI GYVENIMO ĮVYKIAI

Užduoties tikslas Įvardyti svarbiausius žmones ir įvykius savo gyvenime bei 
įvertinti jų įtaką.

Atlikimo trukmė 35 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Spalvotas popierius.
Stendinis popierius.
Seni žurnalai, žirklės, klijai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Išdalykite dalyviams po didelį popieriaus lapą ir spalvotus flo-
masterius.
Paprašykite dalyvių pamąstyti apie savo gyvenimą iki šio mo-
mento ir atsakyti į klausimus:
               Svarbiausi žmonės, kurie darė man įtaką.
               Pagrindiniai įvykiai mano gyvenime.
               Svarbiausi pasiekimai mano gyvenime.
Dalyviai turi nupiešti savo „Gyvenimo medį“, kuris vaizduotų 
žmones, įvykius, laimėjimus ir nusivylimus, turėjusius įtakos jų 
gyvenimui. Medis gali būti mažas, didelis, platus, tiesus, kreivas, 
palinkęs į vieną pusę, su ilgomis ar trumpomis šaknimis...
Visi piešiniai pakabinami ant sienos. Dalyviai pristato savo „Gy-
venimo medžius“.

Užduoties aptarimas Vedėjas padėkoja už darbus. 
Dalyviai pasidalija savo jausmais ir mintimis.
Vedėjas apibendrina dalyvių pasisakymus, akcentuodamas tai, 
kad kiekvieno žmogaus medis yra skirtingas, kaip ir gyvenimas. 
Nuo pat pirmos gyvenimo minutės, netgi anksčiau, yra dalykų, 
kuriuos atlikus, gyvenimas gali tapti vienoks arba kitoks, bet yra 
dalykų, kurių negalime niekaip kontroliuoti. Svarbu suprasti, ko 
mes norime, ką galime ir kaip tą pasiekti. 
Dalyviai kviečiami papildyti savo medį visų mokymų metu.

• 
• 
• 
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UŽDUOTIS

GEROSIOS SAVYBĖS

Užduoties tikslai Įžvelgti gerąsias savo savybes.
Skatinti analizuoti save.
Gerinti savo AŠ, savęs vaizdo suvokimą.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Po du popieriaus lapus kiekvienam dalyviui.
Flomasteriai.
Smeigtukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Ant vieno popieriaus lapo dalyviai ryškiom raidėm užrašo tris, jų 
nuomone, geriausias savo savybes ir prisisega sau ant krūtinės. 
Tuščias popieriaus lapas prisegamas kiekvienam ant nugaros. 
Kiti grupės nariai jame įrašo, kokias to mokymų dalyvio savybes 
įžvelgia. Svarbu – atvirumas, geranoriškumas ir nuoširdumas. 
Jei žmogus nenori, kad kiti rašytų neigiamas jo savybes, lape 
padeda šauktuką. 

Užduoties aptarimas                  Kokias naujas savybes jumyse įžvelgė kiti? 
                 Ar jos jus nustebino?
                 Ką norėtumėt savyje pakeisti? 
                 Kokias savo savybes norėtumėt išsaugoti?

• 
• 
• 
• 
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UŽDUOTIS

POZITYVUS AŠ VAIZDAS

Užduoties tikslai Žinių apie savo individualybę aktualizavimas. 
Socialinių įgūdžių, vertybių, efektyvaus bendravimo su 
žmonėmis įgūdžių ugdymas. 
Pozityvaus AŠ vaizdo, savo pačių ir kitų žmonių unikalumo su-
vokimo formavimas. 

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Du popieriaus lapai kiekvienam dalyviui.
Flomasteriai.
Smeigtukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviams pasiūloma patogiai atsisėsti ir užmerkti akis. 
Įsivaizduokite, kad esate savo namuose, savo kambary, kur pa-
prastai ilsitės, kur jums jauku ir patogu. Atsipalaiduokite ir pa-
jauskite, kaip jums gera ir ramu. O dabar pagalvokite, jog tuoj pat 
vyks labai svarbus jums susitikimas, kurio jūs laukėte seniai ir daug 
iš jo tikitės. Įsivaizduokite, kad išeinate iš namų į gatvę. Saulėta diena. 
Priešais eina vaikas, panašus į jus. Jūsų susitikimas – su juo. Jis – tai 
Tu, bet kitoks: tobulas, laisvas. Jis – tai Tavo idealas. Prieikite prie 
vaiko arčiau, įdėmiai įsižiūrėkite į jį. Kaip jis apsirengęs? Kaip juda, 
elgiasi? Pagalvokite, kokį klausimą norėtumėte jam užduoti? Pa-
klauskite ir pasistenkite išgirsti atsakymą. O dabar grįžkite namo. 
Jūsų susitikimas įvyko.  

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalija savo jausmais ir mintimis. 
Vedėjas skatina diskusiją:
                        Kokį savo vaizdą pamatėte?
                        Kuo  iš  esmės  ši  idealus  vaikas  skiriasi  nuo  jūsų:  išore,       
                        laikysena, charakteriu?
                        Kokį klausimą jūs uždavėte savo vaizdui?
                        Kokį atsakymą gavote?
Vedėjas padėkoja dalyviams už aktyvų dalyvavimą.

•      
• 

• 
•
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UŽDUOTIS

VIDINIO SUSIKAUSTYMO MAŽINIMAS

Užduoties tikslas Sumažinti vidinį susikaustymą. 

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Du popieriaus lapai kiekvienam dalyviui.
Flomasteriai.
Smeigtukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Kreipiamasi į dalyvius: Stebėkite, kaip aš vaikštau! Kokia mano ei-
sena? Greita ar lėta? Ar galite ką nors pasakyti apie mano charakterį, 
stebėdami, kaip aš judu? 
Dalyviai prašomi šiek tiek pajudėti: O dabar pabandykite 
pavaikščioti patys, jums tai tikrai pavyks. Ar galite pasivaikščioti 
abejingai, taip, lyg jums nerūpėtų, žiūri kas nors, ar ne? 
Ar galite pavaikščioti taip, kaip vaikšto senas žmogus, nešantis 
sunkius krepšius?
O kaip vaikšto 8–9 metų amžiaus vaikai? O kaip gali eiti mergina, 
kuri įsitikinusi, jog yra pati gražiausia?

Užduoties aptarimas Dalyviai skatinami atvirai dalytis jausmais ir mintimis.
Vedėjas klausia:
                         Kaip jaučiatės?
                         Kokia užduoties dalis patiko ir kodėl?
      Kas buvo sunku?

• 
• 
•    
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UŽDUOTIS

SUPRATIMAS APIE SAVO INDIVIDUALYBĘ

Užduoties tikslas Formuoti supratimą apie savo individualybę.

Atlikimo trukmė 35 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

A-4 formato popieriaus lapai, kuriuose pavaizduotas dangus 
(saulė ir debesys).
Flomasteriai, spalvoti pieštukai.
Pagal galimybes, rami muzika.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviams pasiūloma: Ant dangų vaizduojančių piešinių vie-
name iš debesų parašykite savo vardą. Saulės centre pavaizduo-
kite simbolinį autoportretą ir ant kelių spindulių parašykite savo 
savybes, kurios jums padeda įveikti sunkias situacijas. 
Užduotis atliekama skambant ramiai muzikai.
Užpildę savo lapus dalyviai ratu perduoti piešinius. Pateikiama 
instrukcija: Gavę svetimą lapą, ant vieno iš spindulių parašykite 
savybę, pabrėžiančią piešinio autoriaus individualumą. Užpildę 
lapą, siųskite jį toliau, kol lapai sugrįš pas savo autorius.
Skiriama pakankamai laiko dalyviams susipažinti su rezultatais. 
Tada paprašoma pažymėti pliusus šalia labiausiai išreikštų 
savybių ir taškus – šalia mažiau išreikštų. 

Užduoties aptarimas Aptariant užduoties rezultatus, atkreipkite dėmesį į žmonių 
savybių bendrumą ir skirtingumą bei unikalumą. Paklauskite 
dalyvių:
 Ar patiko užduotis?
 Ką jautėte, kai piešėte save?
 Ar patenkinti savo portretu?
 Kaip jums patinka, kai kiti vertina jūsų savybes?
 Ar lengva buvo „apdovanoti“ kitus jų savybėmis?
 Ką naujo sužinojote apie save?

• 
• 
•
• 
•
•
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Medžiaga dalyviui
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UŽDUOTIS

APIE SAVE

Užduoties tikslai Pozityvaus savo AŠ vaizdo formavimas. 
Suteikti kiekvienam dalyviui galimybę pasipasakoti apie save.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popieriaus lapai.
Pieštukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Užduotis: Įsivaizduok, kad turi draugą, kuris gyvena kitoje šalyje ir 
tu su juo susirašinėji. Jis nori kuo daugiau sužinoti apie tave. Jam 
įdomu koks tu, kaip atrodai, kas tau įdomu. Parašyk savo draugui 
labai paprastą eilėraštį, tegul kiekviena jo eilutė prasideda žodžiais 
„Aš“, „Pas mane“ ir pan. Eilėraštis nebūtinai turi rimuotis, tu pats(-i) 
nuspręsi, kokio ilgumo jis bus. 
Pasiūloma perskaityti savo eilėraščius. Jeigu grupėje yra žmonių, 
kurie nenori garsiai skaityti eilėraščių, neverskite to daryti. 

Užduoties aptarimas Vedėjas paprašo pasidalyti savo jausmais ir mintimis. 
Skatinama diskusija, užduodant klausimus:
 Kaip manot, ar draugas apsidžiaugtų gavęs tokį laišką?
 Kodėl žmonės retai apie save galvoja gerai?
 Ką galime padaryti, kad dažniau apie save galvotume gerai?
 Kas jums suteikia laimės?

• 
• 
•
• 
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4. TEIGIAMAS SAVĘS VERTINIMAS

„Norintįjį likimas veda, o nenorintįjį tempia.“ 
Sokratas

 Vienas iš svarbiausių asmenybės ypatumų yra savosios vertės jausmas, t. y. kai žmogus 
tvirtai žino savo, kaip žmogaus, vertę ir tiki savo sugebėjimais. Pasitikėjimas savimi – tai žmogaus 
galvojimas, kad jis yra pajėgus atlikti uždavinius, kuriuos jam kelia gyvenimas ir kuriuos jis kelia 
pats sau. 
 Vadinasi, savęs vertinimas yra tai, kaip žmogus įsivaizduoja save. Vertinimas pasireiškia 
visų mūsų elgesyje, nepriklausomai nuo mūsų norų. Apmąstydami atsakymą į klausimą: „Kodėl aš 
darau taip, o ne kitaip?“ kiekvienas iš mūsų turime kreiptis į savęs vertinimą.
 Savęs vertinimo amplitudė labai plati, ji svyruoja tai į vieną, tai į kitą pusę. Dažnai as-
menys, pasižymintys vienodais sugebėjimais ir panašiais nuopelnais, save vertina skirtingai. Vieni 
ypač pabrėžia kad ir visai menkus savo laimėjimus, puikuojasi savimi ir geidžia, kad tie jų pasieki-
mai būtų kuo plačiau minimi. Kiti, priešingai, ne tik patys nesididžiuoja pasiektais nuopelnais, bet ir 
nemėgsta, kad apie juos būtų kalbama. Treti, būdami talentingi ir gabūs, pasirodo esą labai nepa-
tenkinti savimi, nuolat save kaltina ir smerkia net už menkiausias klaidas ar nesėkmes, laiko save 
nevykėliais, graužiasi ir kankinasi. 
 Galime kalbėti apie vertinimo skalę, kurioje išryškėja du kraštutinumai: savęs pervertini-
mas ir savęs nepakankamas vertinimas. Tarp šių kraštutinumų įterpkime teigiamą savęs vertinimą. 
Per aukštas savęs vertinimas, kaip ir menkinimas, yra kraštutinumai, kurie sukelia nemalonių 
padarinių. Žmogus, kuris linkęs save pervertinti, neretai menkina kitus, žiūri į juos kaip į daiktus 
ar priemones savo tikslams pasiekti, dažnai konfliktuoja su aplinkiniais, siekdamas tik savo tikslų. 
Toks žmogus galvoja apie save daug geriau, negu iš tikrųjų yra, nemato savo silpnybių ir trūkumų, 
nuolat sau nuolaidžiauja. Antruoju atveju yra priešingai: asmuo yra pernelyg savikritiškas ir reiklus 
sau, nepatenkintas savo darbais ir poelgiais. Iš tokio santykio su savimi kyla taip pat daug negatyvių 
pasekmių. Žmonės, kurie save vertina nepakankamai, tarsi tikisi, kad ir kiti juos apgaudinėtų, 
skriaustų, nevertintų. Jie jaučiasi atstumti, nesuprasti, gyvenime užima aukos poziciją ir tarsi sako: 
„Jei aš savęs nemėgstu, save baudžiu. Aš jaučiu baimę, neviltį ir bejėgiškumą. Man sunku imtis 
atsakomybės net ir už nelabai svarbius dalykus, tad atsakomybę už savo gyvenimą atiduodu į kitų 
žmonių rankas ir juos kaltinu dėl savo nesėkmių.“ Žmogus, kuris linkęs save nuvertinti ir nepasitiki 
savimi, labai jautriai reaguoja į kritiką, išgyvena dėl nesėkmių, todėl nekelia sau didelių tikslų, ne-
tiki sėkme. Tyrimai rodo, kad menkai save vertinantys žmonės priklauso rizikos grupei, nes yra linkę 
į depresines reakcijas ir savižudybę.

                 Adekvatus savęs vertinimas – tai vertinimas, kuris leidžia žmogui kritiškai žiūrėti į save  
       ir teisingai įvertinti savo jėgas bei sugebėjimus, pasirenkant įvairaus sunkumo užduotis.

 Psichologai teigiamą savęs vertinimą apibūdina kaip žmogaus galimybę matyti save 
vertingą ir kompetentingą, mylimą ir mylintį, turintį unikalių sugebėjimų ir turintį kuo pasidalyti 
su kitais žmonėmis. Teigiamas savęs vertinimas neturi nieko bendra su pasipūtimu ar puikybe – tai 
tiesiog realistiškas savęs įsisąmoninimas, gebėjimas gerbti savo ir kitų unikalumą, dvasingumą bei 
žmoniškąsias puses. 
Savęs vertinimas būdingas kiekvienam. Tai yra suvokimas, kiek patys save laikome vertais pagar-
bos, dėmesio ir meilės, nepriklausomai nuo rezultatų ir laimėjimų, kuriuos mes šiuo metu demonstruo-
jame. Savęs vertinimą galima palyginti su ypatingu indu mūsų viduje, kuris mažiau ar daugiau 
yra „pripildytas“ arba „tuščias“. Tomis minutėmis, kai mums viskas sekasi, mūsų pastangų dėka 
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pavyksta koks nors svarbus ir geras darbas, jaučiame didelę savo jėgą, norą daryti žmonėms 
gera, neabejodami pasaulio teisingumu, – mes tikime savimi ir žmonėmis. Tačiau būna ir taip, kad 
jaučiamės sugniuždyti: nieko nenorime matyti, netikime geru ir bijome patys savęs. Tai yra žemo 
savęs vertinimo požymis. Pasislėpti nuo savęs ir paslėpti žemą savęs vertinimą nuo kitų – pirmas 
noras tokiu momentu. Tada mes statome puikybės ar pykčio sieną, užsidedame paklusnumo, 
nuolankumo ar cinizmo kaukę. Bet būtent šie „apsisaugojimai“ ir išduoda mūsų vidines problemas, 
tarsi „šaukia“ apie žemą savęs vertinimą. 

„Žemai save vertinantis žmogus ne tik apimtas baimių, bet dar ir kaupia nesėkmių, klaidų, 
pralaimėjimų patirtį ir palaipsniui ima laikyti save visai beviltišku.“ (V. Satir)

UŽDUOTIS

SĖKMĖS PATYRIMAS

Užduoties tikslai Sumažinti dalyvių vidinį susikaustymą ir įtampą.
Padėti dalyviams patirti pasiekimo jausmą.

Atlikimo trukmė 10 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popieriaus lapai.
Pieštukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviai paprašomi sustoti ratu. 
Pateikiama užduotis: Įsivaizduokite, kad esate sode. Priešais jus 
– obelis, pilna nuostabių prisirpusių vaisių. Matote, ant viršutinės 
šakos auga labiausiai prinokęs obuolys? Tikriausiai, jis yra pats 
skaniausias! Pabandykit jį pasiekti. Nesiseka? Stiebkitės aukščiau, 
išsitieskit kiek galit! Ranką aukštyn! Dar aukščiau! O-o-o! Pasiekėm 
obuolį!

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvius pasidalinti savo jausmais ir mintimis.
 Kaip jaučiatės?
 Kokius pastebite kūno pojūčius?

• 
• 
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UŽDUOTIS

SAVIGARBA

Užduoties tikslai Suteikti mokymų dalyviams žinių apie savęs vertinimą ir 
savigarbą. 
Mokytis pozityviai kalbėti apie save.
Padėti dalyviams suprasti, kokias savybes ir gabumus jie norėtų 
išsiugdyti. 

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas. 
Flomasteriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Suteikite dalyviams žinių apie pagyrimų, padrąsinimų reikšmę 
žmogui.
Pateikite užduotį: Norėčiau, kad jūs dabar pagalvotumėte apie 
tris dalykus, kuriuos norėtumėte išmokti arba daryti geriau, nei tai 
darote dabar. Išsirinkę šiuos tris dalykus įsivaizduokite, kad jūs jau 
mokate tai daryti. Suformuluokite tai esamajame laike. Pavyzdžiui: 
„Aš puikiai prabėgu 100 metrų distanciją“, „Aš puikiai sugebu rašyti 
rašinius“, „Aš puikiai šoku“…
Instrukcija tęsiama toliau: Dabar paimkite popieriaus lapą ir 
užrašykite tas tris sau svarbias frazes didelėmis raidėmis. Paimkite 
flomasterius ir nuspalvinkite raides. Galite puošti kiekvieną frazę 
kaip tik norite. 
Paprašykite dalyvių parodyti savo plakatus grupės nariams ir 
garsiai perskaityti, kas juose parašyta. 
Pasiūlykite dalyviams pasiimti šiuos plakatus namo ir pasikabinti 
ant sienos matomoje vietoje. Kuo dažniau jie žiūrės į tai, kas ju-
ose parašyta, tuo greičiau pasieks tų teiginių išsipildymo. 

Užduoties aptarimas Klausimai aptarimui:
 Ar lengva save pagirti?
 Ką naujo sužinojote apie save?
 Ar yra  tokių  dalykų, kuriu jūs ankščiau nesugebėjote pa-
                       daryti, o dabar galite? Papasakokite apie tai.

• 
• 
•
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UŽDUOTIS

KOMPLIMENTAI 

Užduoties tikslas Suteikti galimybę grupės dalyviams priimti dėmesio ženklus iš 
kitų.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašykite dalyvių sustoti dviem eilėmis ir atsisukti veidu vie-
nam į kitą. Stovintis vienas priešais kitą sudaro porą.
Pateikite užduotį: Vienas iš dalyvių turi pasakyti kitam ką nors la-
bai malonaus, o kitas atsakyti: „Taip, tikrai, bet be to aš dar…“ Ir iš 
vardyti tai, ką savyje vertina ir galvoja, kad nusipelno už tai dėmesio 
ženklų, pagyrimo.
Po to partneriai keičiasi vaidmenimis, daro žingsnį į kairę ir tokiu 
būdu sudaro naujas poras. 
Viskas tęsiasi tol, kol kiekvienas pasako komplimentą kiekvienam. 

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją, užduodamas klausimus:
 Kokius  jausmus  jautėte,  kai  skyrėte  kitam  dėmesio  
                       ženklus?
 Ką jautėte, kai dėmesio ženklai buvo skiriami jums?
 Ar lengva buvo reaguoti į tai? Jeigu sunku, tai kodėl?

• 

• 
• 
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UŽDUOTIS

KALBAME APIE LAIMĖJIMUS 

Užduoties tikslas Mokytis kalbėti apie savo laimėjimus aplinkiniams.

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popierius. 
Flomasteriai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašykite dalyvių prisiminti, kaip jiems sekėsi atlikti kokią nors 
sudėtingą užduotį. Užduotis buvo nelengva, bet vis tik su ja 
susidorojote! Kiti, ko gero, net nepastebėjo, kad padarėte kažką 
svarbaus, bet jūs buvote savimi patenkinti. 
Būtų gerai, jei dalyviai prisimintų kelis tokius atvejus. 
Paprašykite dalyvių nupiešti save tuo metu, kai darė tą darbą.
Baigę piešti visi pristato savo piešinius ir papasakoja apie tai, kas 
juose pavaizduota.

Užduoties aptarimas  Kai jums gerai sekasi, kam apie tai papasakojat?
 Kai jūs savim didžiuojatės, kurioje kūno  dalyje jaučiat         
                       pasididžiavimą?
 Iš kokių požymių aplinkiniai gali pastebėti, jog jūs  savimi 
                       didžiuojatės?
 Ką jums prireikė padaryti, kad pasiektumėte tai,  apie  ką 
                        pasakojat savo piešiniuose?
 Kokiais atvejais norisi pasiduoti ir viską mesti? 

• 
• 

•

•

•
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UŽDUOTIS

SAVĘS VERTINIMAS

Užduoties tikslas Įvertinti savęs suvokimą, galvojant apie save kaip vertą pagarbos.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui „Savęs vertinimo skalė“. 
Rašikliai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Mokymų dalyviams pateikiami klausimynai.
 Paprašoma atsakyti į klausimus ir atitinkamuose lan-
geliuose pažymėti atsakymus.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją:
 Ką naujo sužinojote apie save?
 Kokie jausmai kilo ir kokios mintys?
 Kaip galima pagerinti mąstymą apie save?
 Ką galima padaryti, kad dažniau apie save galvotume   
                       gerai?Raktas:

Visiškai sutinku         3 taškai
Sutinku                      2 taškai
Nesutinku                  1 taškas
Visiškai nesutinku     0 taškų

2, 5, 6, 8, 9 teiginių atsakymai vertinami atvirkščiai
Visiškai sutinku        0 taškų
Sutinku                     1 taškas
Nesutinku                 2 taškas
Visiškai nesutinku    3 taškas

Aukštesnis rezultatas rodo aukštesnį savęs vertinimą.

Pastaba vedėjui:

Raktas:
 Visiškai sutinku          3 taškai
 Sutinku                         2 taškai
 Nesutinku                    1 taškas
 Visiškai nesutinku     0 taškų

2, 5, 6, 8, 9 teiginių atsakymai vertinami atvirkščiai

 Visiškai sutinku         0 taškų
 Sutinku                        1 taškai
 Nesutinku                   2 taškai
 Visiškai nesutinku    3 taškai
 
Aukštesnis rezultatas rodo aukštesnį savęs vertinimą.

• 
•
•
•
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Medžiaga dalyviui

SAVĘS VERTINIMO SKALĖ

Prašome pažymėti tinkamą atsakymą.

Teiginys Visiškai 
sutinku

Sutinku Nesutinku Visiškai 
nesutinku

1. Esu patenkinta(-s) savimi

2. Kartais galvoju, kad esu 
netikęs

3. Manau, kad turiu daug gerų 
savybių

4. Galiu daryti daugelį darbų 
taip pat gerai, kaip ir kiti 
žmonės

5. Manau, kad neturiu kuo 
didžiuotis

6.Kartais jaučiuosi, kad esu  
niekam tikęs(-usi)

7. Manau, kad esu toks pats 
geras, kaip ir kiti, arba bent 
jau ne blogesnis

8. Norėčiau turėti daugiau 
savigarbos ir pasitikėjimo 
savimi

9. Iš esmės esu nevykėlė(-is)

10. Savo elgesį vertinu tei-
giamai
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5. JAUSMŲ ATPAŽINIMAS, ĮSISĄMONINIMAS, PRIĖMIMAS IR VALDYMAS

Vienas iš veiksnių, stiprinantis psichologinį atsparumą, yra jausmų pažinimas ir jų valdy-
mas. Savo jausmų atpažinimas, įsisąmoninimas ir priėmimas bei kitų žmonių išgyvenimų suvoki-
mas turi didelę reikšmę bendraujant. 
 Deja, mūsų visuomenėje tebėra menka bendroji jausmų priėmimo ir valdymo kultūra. 
Tiek suaugę, tiek vaikai dažnai linkę atmesti savo išgyvenimus, juos ignoruoja, nepripažįsta. Kodėl 
taip yra? 

 Yra jausmų, kurių nenorime pripažinti net patys sau (pyktis, pavydas, kerštas ir pan.). 
Vidinis mūsų cenzorius bando atmesti emocijas, kurios kelia pavojų mūsų AŠ vaizdui ir saugumui. 
Dažnai atmetami skausmingi ir varžantys mus jausmai. 
 Nuo mažens vaikai yra mokomi, kad nepadoru rodyti (taigi – ir jausti) kai kuriuos jaus-
mus: pyktį, priešiškumą, baimę ir pan.
 Žmonės yra įsitikinę, kad atsiradę emociniai išgyvenimai savaime skatina veikti. Jie 
mano, kad pyktis veda į kito žmogaus įskaudinimą, o kiekvienas įniršis gali baigtis peštynėmis. Dėl 
to šis jausmas nėra priimtinas.

Tačiau jausmų mes negalime pasirinkti. Jie yra mūsų genetinio paveldo dalis. Todėl yra 
svarbu ne slopinti, neigti ar ignoruoti juos, bet rasti tinkamą būdą kiekvieną emocinį išgyvenimą 
„išleisti į išorę“. Ypač svarbu atpažinti ir identifikuoti nemalonius jausmus, nes įvardyti išgyvenimai 
turi savybę prarasti savo intensyvumą ir greičiau praeina. Išreiškus skausmą ar bet kokią kitą 
nemalonią emociją, tuoj pat ateina palengvėjimas. O „tramdomi“ jausmai kaupiasi ir anksčiau ar 
vėliau išsiveržia emocinėmis audromis, agresija, depresija, psichinėmis ar psichosomatinėmis ligomis. 
 Emocijos ir jausmai – žmonių santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyvenimas. Nėra nei 
gerų, nei blogų jausmų. Visi emociniai išgyvenimai yra žmogaus vidinio gyvenimo dalis, kuri atitinka tą 
situaciją, kurioje jis tuo metu yra. Netinkami gali būti tik veiksmai, elgesys ar bendravimo situacija. 

 Jausmų valdymo įgūdžiai apima tris etapus: 
 Atpažinimas.
 Įsisąmoninimas.
 Išreiškimas.

 Pirmiausia reikia mokėti ATPAŽINTI savo jausmus. Paprastai kūnas praneša apie tai, kas vyksta 
su žmogumi. Pavyzdžiui, įtampa žandikauliuose ar į kumštį suspausta ranka, padažnėjęs kvėpavimas, 
„šokinėjanti“ širdis gali rodyti pyktį. 
 Jausmus taip pat padeda atpažinti situacija arba įvykių kontekstas, kurie paprastai ir nulemia 
tam tikrus išgyvenimus. Pavyzdžiui, jeigu draugas išplepėjo paslaptį kitam, tai tikėtina, kad po to seks 
pyktis, nusivylimas, pažeminimas ar gėda. 
 Trečias dalykas, kuris padeda atpažinti jausmus, – mintys. Suaugę, esantys šalia vaikų 
ir paauglių, labai padėtų jiems susigaudyti jų emociniuose išgyvenimuose ir įsisąmoninti juos, jei 
atspindėtų tuos jausmus. Jei paauglys sako: „Niekada to jam neatleisiu“, tiktų pasakyti: „Manau, kad tu 
pyksti“. Jei girdite: „Kiek besimokyčiau, niekad negaunu daugiau šešeto“, galima bandyti spėti, ką jaučia 
šis vaikas: „Atrodo, kad tu esi nusivylęs“, ar pan.
 Jausmų ĮSISĄMONINIMAS paprastai yra susijęs su emocinės būsenos pavadinimu. Kad 
išgyvenimus suvoktume aiškiau, reikia parinkti žodį ar kategoriją, kurie tiksliai juos apibūdintų: piktas, 
įsiutęs, liūdnas, sumišęs, nustebęs ir t. t. Labai svarbu, kad toks asmeniškas jausmų žodynas būtų kuo 
platesnis.
 Emocinių išgyvenimų įsisąmoninimas rodo, kad žmogus yra jų „savininkas“, atsako už juos. 
Bręstant ir augant asmenybei tai reiškia, kad nuo jo paties priklauso, ką jis jaučia ir ką daro. Jis pats 
nusprendžia, ar jam toliau pykti ar ne, pavydėti ar ne, kerštauti ar ne.

• 

 
• 

•

• 
• 
•



33

 Trečiasis jausmų valdymo etapas – jų IŠREIŠKIMAS. Dažnai žmonės pasako apie tai, ką 
išgyvena, vadinamaisiais „tu teiginiais“: Per tave nieko nespėju, Tai ką tu man dabar liepsi šitoj si-
tuacijoj daryti? ir pan. Tokie pasakymai apkaltina kitus ir dažniausiai inspiruoja konfliktus. Visus, 
net pačius nemaloniausius jausmus, galima išreikšti konstruktyviai. Tam padeda vadinamieji „aš 
teiginiai“:  Aš pykstu, Esu sutrikęs, Man skaudu ir pan. 

 Formulė, kuri padeda konstruktyviai išreikšti savo emocinius išgyvenimus, yra tokia:
 Aš / Man ..................................................................................................................................................,
 (jausmas)
 kai tu ........................................................................................................................................................,
 (veiksmas, elgesys, žodžiai)
 nes............................................................................................................................................................ .
 (priežastis)

 Pavyzdžiai: „Man nepatinka, kai tu vėluoji, nes aš tada gaištu laiką“, „Aš pykstu, kai tu kalbi 
nemandagiai, nes tai mane išveda iš pusiausvyros“, „Man gaila, kad tu vėluoji, nes tu nematei, ką mes 
darėme“ ir pan. 
 Savo jausmus galime parodyti ir be žodžių – kūno kalba. Šypsena, susiraukimas, apka-
binimas, trenkimas durimis ir kt. taip pat reiškia mūsų išgyvenimus. 
 Būna gyvenime situacijų, kai ne apie visus savo išgyvenimus kalbama. Vis tik būtina 
rasti būdą, kaip išreikšti visus, net pačius juodžiausius, jausmus. Jei vaikas nenori kalbėti, gal jį 
galima paskatinti nupiešti emocijas, rašyti dienoraštį ar laiškus žmonėms, ant kurių pyksta ar kurie 
įskaudino, ir paskui tuos laiškus plėšyti ir t. t.

 PYKTIS – SLĖPKITĖS ARBA RUOŠKITĖS KOVAI!
 LIŪDESYS – MAN REIKIA PAGALBOS!
 DŽIAUGSMAS – EIKŠ ARČIAU PRIE MANĘS!
 BAIMĖ – BĖGU! Į KOJAS!

 Šios emocijos yra mums įgimtos, todėl mes jas neklystamai „nuskenuojame“. Gal 
pastebėjote, kai esame supykę, liūdni, dažnai kiti žmonės mūsų klausia: „Kas atsitiko?“ Jeigu mes 
atsakome: „Viskas gerai“, kiti tuo nepatiki! Žmonės visada pirmenybę teikia kūno siunčiamiems sig-
nalams. Mes pasisveikiname ir netgi nusišypsome, bet kiti vis tiek atskirs mūsų nuoširdžią, natūralią 
ir formalią šypsenas. Kontaktas yra žmonių emocinis susiderinimas saugumo poreikių lygyje. Abi 
pusės turi jaustis saugiai ir pasitikėti vienas kitu. Tai pamatas, ant kurio toliau statomi kokybiško 
bendravimo rūmai.
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UŽDUOTIS

JAUSMAI IR NUOTAIKOS

Užduoties tikslai Įsisąmoninti jausmus ir nuotaikas.
Mokytis juos išreikšti.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popieriaus lapai. 
Piešimo priemonės.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pateikia instrukciją: Popieriaus lape nupieškite, kaip da-
bar jaučiatės: pavaizduokite savo emociją, jausmą ar nuotaiką. 
Pavaizduokite, kokias vidines „meteorologines sąlygas“ šiuo metu 
išgyvenate. Tai gali būti: „siaučia audra“, „blogas oras“, „šviečia 
saulė“ ar pan.
Dalyviai piešia 5 min. 
Piešiniai sudedami į krūvelę, traukiami atsitiktine tvarka ir aptari-
ami. Dalyviai turi nuspręsti, koks jausmas ar nuotaika kiekvien-
ame lape pavaizduotas. Piešinio autorius po draugų pasisakymų 
patvirtina savo emocinę būseną, jei ji buvo įvardyta teisingai, 
arba pasako, ką pavaizdavo, jei jausmas buvo neatspėtas.

Užduoties aptarimas Apibendrinama, kokios nuotaikos ir jausmai vyrauja grupėje.
Atkreipiamas dėmesys į tuos, kieno nuotaika skiriasi, svarstoma 
kodėl.



35

JAUSMŲ ŽODYNAS

JAUSMAI IR NUOTAIKOS

Užduoties tikslai Praplėsti jausmų žodyną.
Atkreipti dėmesį į jausmų dviprasmiškumą.
Mokyti korektiškai reikšti jausmus „aš teiginiais“.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas.
Markeriai.
Paruoštas plakatas su „aš teiginio“ formule.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas dalyvių klausia, kokius jausmus jie žino. Vardijami jaus-
mai surašomi popieriaus lape. Skatinama įvardyti kuo daugiau 
jausmų.
Siūloma įvertinti surašytus jausmus, kurie iš jų yra malonūs, o ku-
rie – ne. Susitariama, kaip bus žymimi vieni ir kiti. Pokalbio metu 
paaiškėja, kad tuos pačius jausmus ir emocinius išgyvenimus 
galima vertinti ir kaip malonius, ir kaip nemalonius. Taigi, kai ku-
rie jausmai yra dviprasmiški.
Skaičiuojama, kiek buvo įvardyta malonių ir kiek nemalonių 
jausmų. Paprastai nemalonių jausmų būna daugiau nei malonių. 
Pasiūloma pasvarstyti, kodėl taip yra. Parodomas plakatas su „aš 
teiginių“ formule. 
Paaiškinama, kad tai yra korektiškas būdas savo jausmams 
reikšti.
Pasiūloma surašytus bendrame sąraše jausmus išreikšti „aš 
teiginiais“. 

Pastaba vedėjui Formulė, kuri padeda konstruktyviai išreikšti savo emocinius 
išgyvenimus, yra tokia:
Aš / Man ......................................................................................................,
(jausmas)kai tu .........................................................................................,
(veiksmas, elgesys, žodžiai)
nes............................................................................................................... .
(priežastis)

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalija savo mintimis ir jausmais. 
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UŽDUOTIS

PYKČIO REAKCIJOS

Užduoties tikslai Panagrinėti pyktį ir pykčio reakcijas.
Analizuoti dalyvių reakcijas į kitų žmonių pyktį.
Aptarti pykčio reiškimo būdus.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popierius.
Rašikliai.
Didelis popieriaus lapas.
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas išdalija kiekvienam po popieriaus lapą ir rašiklius. Pasa-
ko, kad toliau bus tęsiama jausmų ir emocijų tema, – bus kalbama 
apie pyktį. 
Pristato užduotį: Užbaikite penkis sakinius pirma į galvą atėjusia 
mintimi. Čia nėra nei teisingų, nei klaidingų atsakymų. Kiekvienas 
rašo tai, kas jam yra tiesa.
 Aš pykstu, kai kiti...
 Jaučiu, kad mano pyktis yra...
 Kai aš pykstu, mano kūnas...
 Kai kiti pyksta ant manęs, jaučiu...
 Jaučiu, kad kitų pyktis yra...
Dalyviai suskirstomi į grupeles po 3–4 ir turi išsidalinti tai, ką 
parašė. Grupelėse aptariama, kas sukelia pyktį, kaip reiškiamas 
pyktis, kokie kūno pojūčiai juntami, kaip kitų žmonių pyktis 
veikia kiekvieną. Grupelės pristato visiems savo pokalbio 
apibendrinimą. Vedėjas užrašo grupių pasisakymus į bendrus 
sąrašus.

Užduoties aptarimas Vedėjas apibendrina pasisakymus, akcentuoja, kad pyktis, kaip 
ir kiti jausmai, nėra nei geras, nei blogas. Blogu jis tampa tada, 
kai žmonės pradeda kaip nors elgtis, jo „pagauti“. Svarbu išmokti 
pyktį valdyti. Pykčio valdymas prasideda nuo jo atpažinimo 
(kūno pojūčiai), įsisąmoninimo (pavadinimo) ir korektiško 
išreiškimo („aš teiginiai“).

• 
• 
•
•
•
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UŽDUOTIS

PYKČIO EMOCIJOS AKTUALIZACIJA

Užduoties tikslai Aktualizuoti pykčio emociją.
Įsisąmoninti, kaip pyktis yra susijęs su kūno kalba.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas. 
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Pasiskirstoma į grupeles po 3–5 žmones. 
Vedėjas pateikia užduotį: Kiekviena grupelė turi sugalvoti, kaip pa-
vaizduoti pyktį be žodžių. Tai gali būti „skulptūra“ ar nebyli scena. 
Šiame darbe turi dalyvauti visi grupelės dalyviai.
Darbui atlikti skiriama iki 10 min. 
Visos grupelės iš eilės pristato tai, ką sugalvojo. 
Stebinčios grupelės po pristatymo turi nurodyti, iš kokių 
nežodinių požymių galima buvo suprasti, kad tai – pyktis. 
Vedėjas surašo pasakymus dideliame lape. 

Užduoties aptarimas Vedėjas apibendrina nežodinės pykčio išraiškos požymius, ak-
centuodamas kūno pojūčius.
Dalyviai pasidalija savo jausmais ir mintimis, kilusiais atliekant šią 
užduotį.
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UŽDUOTIS

PYKČIO EMOCIJOS AKTUALIZACIJA

Užduoties tikslai Apibrėžti, kas yra agresija.
Įsisąmoninti savo agresijos pasireiškimus.
Aptarti, kokios yra agresyvaus elgesio pasekmės kitiems 
žmonėms ir sau pačiam.

Atlikimo trukmė 35 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popierius.
Pieštukai, flomasteriai. 
Plastilinas.
Dideli popieriaus lapai, markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas klausia dalyvių, kaip jie supranta, kas yra agresyvus elgesys.
Kai visi pasisako, vedėjas pateikia apibrėžimą: Agresyvus elgesys 
yra bet koks fizinis ar žodinis elgesys, siekiant pakenkti arba sunaikinti, 
kilęs iš priešiškumo arba kaip iš anksto numatyta priemonė tikslui 
pasiekti.
Dalyvių prašoma prisiminti savo ar stebėtą agresyvų elgesį, 
žodinį ar fizinį, jo pasireiškimus. Siūloma prisiminti konkrečias 
situacijas ir nupiešti arba nulipdyti ką nors tema „Agresija“. Šiam 
darbui skiriama 10 min.
Kai dalyviai pavaizduoja agresiją, susiskirsto poromis su tais, ku-
riems norėtų parodyti savo darbą ir pakalbėti apie tai. 
Vedėjas klausia, kokios yra agresijos pasekmės kitiems žmonėms 
ir sau. 
Atsakymai surašomi dideliame lape į du sąrašus: pasekmės 
agresijos aukoms ir pasekmės agresoriams.

Užduoties aptarimas Vedėjas apibendrina atsakymus, akcentuodamas agresyvaus 
elgesio pasekmes tiek aukai, tiek ir pačiam agresoriui. Dalijamasi 
jausmais, mintimis, pastebėjimais.
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6. STRESO ĮVEIKIMAS
„Stresas – gyvenimo druska.“

Hans Selye

Kasdienis mūsų gyvenimas yra kupinas įtampą sukeliančių įvykių: mus erzina 
automobilių kamščiai gatvėse ar triukšmingi kaimynai, darbdaviai moka per mažą atlyginimą, 
padavėjai, pardavėjai, vairuotojai su mumis kalbasi ne taip mandagiai, kaip mums norėtųsi. Ir visa 
tai – tik maži kasdieniniai įvykiai. Mūsų siekiams trukdo išorinis pasaulis. Tačiau mūsų pasitaiko ir 
daug grėsmingesnių kritinių situacijų, išmušančių iš įprasto gyvenimo ritmo. Tokia situacija gali 
būti, pavyzdžiui, liga, artimo žmogaus mirtis, sutuoktinių skyrybos ar pan. Ne kiekvienas yra tinka-
mai pasiruošęs sutikti stresinę situaciją ir adekvačiai ją įveikti. 
 Tiek kasdieniai įvykiai, tiek kritinės gyvenimo situacijos sukelia emocinės įtampos 
būseną, lydimą nerimo ir baimės, paprastai vadinamą stresu. Hansas Selje, kuriam priskiriamas 
šio termino sukūrimas, stresu įvardijo nespecifinę fiziologinę organizmo reakciją. Dirgiklius, 
sukeliančius šią reakciją, reikėtų vadinti stresoriais. Nespecifinė reakcija reiškia tai, jog reaguojama 
vienodai į visokių rūšių stresorius. Taigi ši reakcija, anot Selje, bus tokia pati tiek patiriant didelius 
fizinius krūvius ar triukšmą, tiek išgyvenant artimojo mirtį ar pykstantis su kitu žmogumi. H. Selje 
teigimu, žodį „stresas“ reikėtų vartoti įvardijant fiziologinę reakciją ir atsargiai jį taikyti, kalbant 
apie visokių rūšių įtampas, kurios, galbūt, sukelia kitokius fiziologinius pokyčius ir neturi nieko 
bendro su stresu. 
 Kaip organizmas reaguoja į stresą? Žmogui, kaip ir visiems kitiems biologiniams organiz-
mams, susidūrus su stresoriumi, akimirksniu įsijungia apsauginės reakcijos – organizmas pasiruošia 
kovai ar pabėgimui: dažniau plaka širdis, pakyla kraujospūdis, išsiplečia vyzdžiai, mažėja skrandžio 
aktyvumas, iš kepenų išlaisvinamas cukrus. Persitvarko organų aprūpinimas energija bei deguo-
nimi: daugiau kraujo tiekiama į smegenis bei raumenis, mažiau krauju aprūpinama oda, inkstai 
(stabdomas šlapimo išsiskyrimas) ir vidaus organai (virškinimas lėtėja). 
 Kam reikalingas stresas? Tai – prisitaikomoji reakcija, nes pavojaus akivaizdoje reika-
lingas daug didesnis organizmo pajėgumas, kad būtų galima užpulti priešą ar nuo jo pabėgti. 
Pasiruošimas pabėgimui ar kovai yra prisitaikomoji reakcija visiems gyvūnams, tačiau šiuolaikiniam 
žmogui ji jau nebėra tokia naudinga. Mūsų prisitaikymas sudėtingoje situacijoje labiau priklauso 
nuo sugebėjimo apsvarstyti visas galimas išeitis ir priimti sprendimus ar derėtis, o ne nuo veiklos, 
kur reikalinga fizinė jėga. 
 Emocinių išgyvenimų įsisąmoninimas rodo, kad žmogus yra jų „savininkas“, atsako už juos. 
Bręstant ir augant asmenybei tai reiškia, kad nuo jo paties priklauso, ką jis jaučia ir ką daro. Jis pats 
nusprendžia, ar jam toliau pykti ar ne, pavydėti ar ne, kerštauti ar ne.
 Ar stresas yra kenksmingas? Stresinėje situacijoje žmogaus organizmas pasiruošia didžiuliam 
fiziniam darbui, bet išlieka pasyvus. Mes neužpuolame viršininko, kuris mus pasikvietė į savo kabinetą 
pasiaiškinti, nes žinome, kad tai mums ne tik nepadės, bet sukurs dar sudėtingesnę situaciją. Žinoma, 
iš šios situacijos galima pabėgti, bet tai susiję su dar didesniu stresu, kai reikės pasiaiškinti, kodėl taip 
pasielgei. Mes liekame išoriškai ramūs, nors „verdame“ viduje, ir ta būsena išlieka dar ilgai po to, kai pa-
vojinga situacija baigėsi. Gyvūnams minėti fiziologiniai pakitimai trunka tik tiek, kiek būtina: praėjus pa-
vojui organizmas nusiramina. Žmogus turi gebėjimą įsivaizduoti praeitį ir ateitį, todėl mes galime jausti 
įtampą ne tik situacijoje, kai mus kas nors įžeidė, bet ir prisimindami vakarykštį įžeidimą ar laukdami 
jo ateityje. Pavojingos gyvybei situacijos mūsų gyvenime nutinka retai, tačiau situacijos, kuriose mes 
galime pasirodyti netinkamai, kuriose iš mūsų kas nors pasijuoks arba kuriose mes liksime nepatenkinti 
patys savimi, kuriose pažeidžiamas ne mūsų kūnas, bet mūsų AŠ, yra dažnos. Žmogui, skirtingai nei 
gyvūnui, ekstremalios yra ir tos situacijos, kurios gresia ne tik gyvybei ar sveikatai, bet ir savigarbai bei 
savęs vertinimui. Gyvūnai į stresinę situaciją kaip nors reaguoja, o mes dažniausiai neleidžiame reikštis 
savo emocijoms, nenorime parodyti, kad pykstame, kad mus užgavo, įžeidė, nuskriaudė. Neleisdami 
sau išreikšti emocijų, mes jų neužbaigiame ir dar ilgai liekame pasirengę kautis. Gyvenimas visuomenėje 
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yra susijęs su emocijų kontrole ir todėl prisitaikomoji stresinė reakcija žmogui tapo daugiau žalinga 
nei naudinga. Pavyzdžiui, streso metu pakyla kraujospūdis, o jeigu stresas mūsų gyvenime niekada 
nesibaigia, tai ir kraujospūdis visada bus pakilęs. Ilgainiui nuolatinė įtampa ir ją lydintys fiziologiniai 
pakitimai tampa organiniais, žmogus suserga. Stresas siejamas su hipertonine liga, miokardo infarktu, 
opalige, cukriniu diabetu, galvos ir nugaros skausmais bei kitais sutrikimais. Žinoma, vien tik stresas 
šių sutrikimų sukelti negalėtų, tačiau veikdamas kartu su kitais nepalankiais sveikatai veiksniais jis gali 
žymiai prisidėti prie ligos pasireiškimo ar išsivystymo. Chroninis stresas turi įtakos blogesnei žmogaus 
savijautai kasdieniame gyvenime, problemoms šeimoje ir darbe, blogesniam darbo našumui, gyveni-
mo kokybei. 

STRESO ĮVEIKIMO BŪDAI 

 Žmonėms, kurie yra streso būklės, kartais atrodo, kad vienintelis kelias įveikti stresą yra jo 
išvengti. Tačiau pasitraukti – ne visada vienintelis ar geriausias sprendimas, be to, ne visada tai gali būti 
įgyvendinama. Gyvenimas kartais pateikia reikalavimų, kurie mums gali pasirodyti nemalonūs, bet mes 
negalime ir net neturime visada jų vengti. Spaudimas mokykloje, tarpusavio santykių sunkumai, pra-
radimai ir liūdesys – tai patiriame visi. Visgi kartais ne pats įvykis ar stresorius sukelia stresą, bet mūsų 
požiūris. Iš dalies stresą galima įveikti tam ruošiantis iš anksto.

Žmogui gali padėti:
Aiškus ir pozityvus mąstymas. Pozityvios mintys gimdo pozityvius veiksmus. Viena iš streso 

įveikimo paslapčių yra mūsų minčių ir proto valdymas. Tai gali padėti sutaupyti laiko, siekiant tikslų, 
vertybių ir prioritetų, bei pakeisti neigiamą pokalbį su savimi daug pozityvesniu „vidiniu tekstu“.

Paramos ieškojimas ir teikimas. Daugumai žmonių yra labai sunku įveikti stresą vieniems, 
tada ieškoma draugų „grupinės paramos“. Mums reikia žmonių, kad padėtų mums, pavyzdžiui, 
užjausdami mus, padėdami aiškiai mąstyti, pakeldami mums nuotaiką arba tiesiog kalbėdamiesi su 
mumis. Mes taip pat turime atsidėkoti tuo pačiu, kai kiti turi sunkumų. Stiprindami savo tarpusavio san-
tykius ir bendravimo įgūdžius, mes galime palaikyti labai svarbius ryšius su kitais.

Fizinė sveikata. Būtina stiprinti savo sveikatą. Mankšta, sportas, pasivaikščiojimas, bėgiojimas 
ir daugelis kitų aktyvių užsiėmimų yra natūraliausias būdas stiprinti organizmą, nervų sistemą, page-
rinti nuotaiką. Stresą įveikti padeda sveikas maistas – daugiau daržovių, turtingų vitaminų ir ląstelienos. 
Reikia vengti tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų. Streso įveikimui yra svarbus poilsis – pakankamas 
miego kiekis, tinkamas darbo ir poilsio režimas.

Atsipalaidavimas. Daugumai tai reiškia įvairius laisvalaikio užsiėmimus, pomėgius, mažus 
malonumus. Kiti žmonės atsipalaidavimą supranta kaip sistemingus metodus: atsipalaidavimo bei 
kvėpavimo pratimus, jogą, meditaciją. Šie metodai padeda greitai ir patikimai susikaupti, kai užvaldo 
įtampa ir nerimas.
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UŽDUOTIS

STRESAS

Užduoties tikslai Apmąstyti ir aptarti įvairius streso aspektus.
Aptarti streso priežastis ir pasekmes.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas. 
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Lapo viduryje vedėjas užrašo STRESAS. Pateikiama instrukcija: 
Pasiremkite praeitos užduoties išgyvenimais bei savo prisimini-
mais apie stresą ir sakykite žodžius, kurie pirmiausiai ateina į galvą, 
kai pagalvojate apie stresą. Aš užrašysiu visas jūsų mintis. Sakomi 
žodžiai surašomi be komentarų.
Kai asociacijos baigiasi, grupės klausiama, kurie iš išvardintų 
žodžių reiškia streso priežastis, o kurie – streso pasekmes (kai 
kurios priežastys gali sutapti su streso pasekmėmis). Kiekvienos 
kategorijos žodžiai apibraukiami skirtingos spalvos markeriais.

Pastabos vedėjui Atkreipkite dėmesį į tai, kad stresą gali sukelti asmeniniai fak-
toriai, pavyzdžiui, bendravimo sunkumai, santykių problemos, 
sveikatos problemos, finansiniai sunkumai, svarbūs gyvenimo 
pokyčiai. Stresą gali sukelti išoriniai faktoriai: aplinka, mokyklos, 
globos įstaigos keliami reikalavimai, saugumo trūkumas, per 
daug informacijos, per dideli darbo krūviai, laiko trūkumas ir ter-
minai. Stresą gali sukelti ir vidiniai faktoriai: įsitikinimai, nuosta-
tos, prasmės gyvenime trūkumas, nepatenkinti siekiai, žemas 
neaiškių situacijų toleravimas.

Užduoties aptarimas Vedėjas apibendrina užduotį, primena streso priežastis ir 
pasekmes.
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UŽDUOTIS

STRESO RODIKLIS

Užduoties tikslai Įvertinti savo gyvenimo streso rodiklį.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui „Suvokto streso skalė“. 
Rašikliai, markeris.
Maži popieriaus lapeliai. 
Didelis popieriaus lapas. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Žodis „stresas“ dažnai skamba mūsų pasisakymuose. Bet 
stresiškumo lygis priklauso ne tik nuo to, kas mums atsitinka, 
kokius įvykius mes patiriame, bet ir nuo to, kaip mes tai priimame 
ir kiek suvokiame.
Dalyviams pasiūloma užpildyti suvokto streso skalę ir susumuoti 
taškus. 
Kiekvienas dalyvis įrašo savo gautą balą ant mažo lapelio. 
Vedėjas juos surenka ir gautus skaičius surašo dideliame popie-
riaus lape. 
Dalyviai turi galimybę pamatyti, kokią vietą jų gauti balai užima 
kitų tarpe. 

Pastabos vedėjui Gautas balas yra apytikris, bet greitai apskaičiuojamas patirto 
streso rodmuo. Nustatyta, kad vidutinis moterų įvertis 4,7, o vyrų 
– 4,2 taško (JAV).

Užduoties aptarimas Vedėjas klausia dalyvių:
 Kaip vertinate savo suvokto streso rodiklį? 
 Kokie jausmai ir mintys kyla?

• 
• 
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Medžiaga dalyviui

SUVOKTO STRESO SKALĖ

Ar praėjusį mėnesį dažnai jautėte, kad:

a) Negalite kontroliuoti svarbių savo gy-
venimo įvykių?

c) Reikalai klostėsi taip, kaip Jūs norėjote?

     0 - Nė karto         0 - Nė karto

     1 - Labai retai         1 - Labai retai

     2 - Kartais         2 - Kartais

     3 - Gana dažnai         3 - Gana dažnai

     4 - Labai dažnai         4 - Labai dažnai

b) Pasitikite savo gebėjimu spręsti asmenines 
problemas?

d) Jus užgriuvo sunkumai, kurių Jūs nepajėgiate 
įveikti?

    0 - Nė karto        0 - Nė karto

    1 - Labai retai        1 - Labai retai

    2 - Kartais        2 - Kartais

   3 - Gana dažnai        3 - Gana dažnai

   4 - Labai dažnai        4 - Labai dažnai



44

UŽDUOTIS

STRESO ŠALTINIAI

Užduoties tikslas Suteikti galimybę dalyviams įsisąmoninti savo streso šaltinius.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis įvairių daiktų rinkinys, pavyzdžiui, akmenukai, kriauklės, 
lapai, monetos, žaisliniai modeliai, Kinder kiaušinių žaisliukai, 
sąvaržėlės ir t. t. Plastilinas.

Užduoties atlikimo 
metodika

Paaiškinama, kad dalyviai turės galimybę toliau mąstyti ir 
išsiaiškinti savo streso priežastis.
Dalyvių prašoma užsimerkti ir minutėlę pagalvoti apie tai, kas 
jiems sukelia stresą. Tuo metu vedėjas kambario centre išdėlioja 
turimus daiktus ir plastiliną.
Dalyviai pasirenka po tris ar keturis daiktus, kurie geriausiai 
apibūdintų jų streso priežastis. Jei tinkamų, dalyvio nuomone,  
objektų nėra, siūloma patiems nulipdyti iš plastilino.
Pasiskirstę poromis dalyviai 10 min. papasakoja vienas kitam apie 
savo streso priežastis. Klausantysis turi padėti aiškiai apibūdinti 
kalbančiojo streso priežastis.
Grįžtamasis ryšys. Vis dar poromis 5 minutes pasakoja vienas ki-
tam, kas padėjo ir kas trukdė aiškiai nusakyti priežastis.
Grupėje po aštuonis dalyvius kiekvienas išvardija savo (bet ne 
poros partnerio) streso priežastis.

Pastabos vedėjui Laikantis konfidencialumo principo, dalyviai turi teisę nekalbėti 
grupėje to, kas buvo aptarta porose.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių pasisakymus.
 Kokios yra bendros streso priežastys?
 Kokius jausmus mokymų dalyviai išgyveno atlikdami  
                       užduotį?
 Ko išmoko iš šios užduoties?

• 
• 

• 
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UŽDUOTIS

ATSIPALAIDAVIMO METODAI

Užduoties tikslas Suteikti galimybę išbandyti vieną ar du atsipalaidavimo me-
todus.

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Tyli patalpa.
Rami muzika.
Neryški šviesa.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pateikia instrukciją: Dažnai mes nekreipiame dėmesio į 
įtampą, kurią jaučiame įvairiose kūno dalyse. Kai esame įsitempę, 
kvėpuojame negiliai. Vienas iš greičiausių būdų padėti mūsų kūnui 
atsipalaiduoti yra lėtas ir gilus kvėpavimas. Treniruodamiesi galime 
pajusti, kurios mūsų kūno dalys yra įsitempusios, ir jas atpalaiduoti, 
galime mokytis sureguliuoti savo kvėpavimą. Dabar atliksime at-
sipalaidavimo pratimą. Atsisėskite patogiai, stenkitės maksima-
liai atsipalaiduoti. Aš jums sakysiu tekstą, o jūs vykdykite tai, ką aš 
sakau.
Prieš pradėdamas vedėjas įsitikina, ar visi įsitaisė patogiai.
Tekstas skaitomas ramiu tonu, lėtai. Daromos pauzes, kad daly-
viai galėtų vykdyti nurodymus.

Pastabos vedėjui Ne visiems dalyviams tie patys metodai gali vienodai tikti. Reikia 
paaiškinti, kad nėra vienintelio „teisingo“ būdo atsipalaiduoti. 
Visiškai natūralu, kad skirtingi žmonės reaguoja įvairiai. Jei kuris 
nors dalyvis pasijus nejaukiai, jis gali nustoti vykdęs užduotį ir 
palaukti, kol kiti pabaigs. Dalyviai neturi jausti įtampos. Šiuos 
atsipalaidavimo metodus galima panaudoti ir kitų užsiėmimų 
metu. Ypač jie tinka užsiėmimuose, kuriuose nagrinėjamos 
sunkios, įtampą keliančios temos.

Užduoties aptarimas Porose aptariama, kaip sekėsi atlikti užduotį, ką kiekvienas jautė. 
 Ko dalyviai išmoko? 
 Kas buvo sunku? Kas padėjo atlikti užduotį?
  Kokių kitų atsipalaidavimo būdų dalyviai žino? Ką yra 
                       bandę?

• 
• 
• 
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Medžiaga vedėjui 

ATSIPALAIDAVIMO PRATIMŲ TEKSTAI

Kvėpavimas 

Atsisėskite patogiai. Sutelkite dėmesį į savo kvėpavimą. Koks jis yra – greitas ar lėtas, 
gilus ar paviršutiniškas. Iš kur jis ateina? Iš krūtinės? Iš pilvo? Kvėpuokite lėtai ir giliai. Pradėkite 
įkvėpdami giliai ir lėtai, skaičiuodami iki septynių. Sulaikykite kvėpavimą ir vėl skaičiuokite iki 
septynių. Lėtai iškvėpkite per burną, skaičiuodami iki septynių. Kvėpuokite taip tol, kol jums bus 
lengva, bet ne ilgiau kaip 3–5 minutes. Jei pradės svaigti galva, sustokite ir vėl kvėpuokite normaliai.

Šaltinis 

Įsivaizduokite skaidrų stiprios srovės šaltinį, trykštantį iš aukštos uolos. Jūs stebite, kaip 
vandens purslai tviska saulės spinduliuose, o aplink tokia švara ir ramybė, kokios neregėjote. Prieikite 
prie šaltinio ir paragaukite gėlo, švaraus vandens. Paragavus į jus ima skverbtis geroji vandens 
energija. Dabar atsistokite po šaltiniu ir pajuskite, kaip vanduo liejasi ant jūsų. Įsivaizduokite, 
kaip vanduo sugeba nuplauti ir pratekėti pro kiekvieną jūsų ląstelę, net jausmus, mintis... Pa-
jauskite, kaip vanduo išplauna iš jūsų visas nuoskaudų ir išgyvenimų liekanas, nusivylimą, liūdesį, 
netikrumą, baimę. Ir imate justi, kad šio šaltinio švara – jūsų švara, o energija – jūsų energija. Paga-
liau įsivaizduokite, kad susiliejate su tuo šaltiniu. Tampate skaidrus, šviesus, tviskantis saulėje. Lėtai 
įkvėpkite ir atsimerkite...

Plūdė vandenyne

Įsivaizduokite, kad esate maža plūdė didžiuliame vandenyne. Neturite jokio tikslo, kryp-
ties, vairo, niekas jums nevadovauja. Judate ten, kur neša vėjas ir bangos. Didžiulė banga gali jus 
trumpam užlieti, bet vėl išnyrate į paviršių. Keletą kartų pamėginkite pajusti, kaip tai atsitinka. 
Užlieja – išnyrate, užlieja – išnyrate. Pajuskite, kaip bangos jus supa, kaip šviečia saulė... Pajuskite 
po savimi vandenį, laikantį Jus... Ką dar juntate, būdami maža plūdė vidury vandenyno... Lėtai 
įkvėpkite ir atsimerkite...
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7. LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS

Visi mes turime vienodai laiko – tas pačias 24 paros valandas. Tačiau kažkodėl vieni iš mūsų 
per tą laiką sugeba pasiekti labai daug, o kiti, atrodo, tiesiog stovi vietoje, arba dar blogiau – regresuoja. 
Efektyvus laiko valdymas yra vienas iš faktorių, nulemiančių žmonių veiklos mastus ir pasiekimus. Sus-
kirstykime darbus į keturis kvadratus pagal du kriterijus, kaip parodyta žemiau pateiktoje lentelėje: ar tai 
skubūs reikalai, ar ne; ar jie MAN svarbūs, ar ne. Skubūs reikalai – tai visi darbai, kuriuos reikia atlikti kaip 
įmanoma greičiau, dažniausiai DABAR. Pavyzdys – telefono skambutis. Skubūs reikalai būna akivaizdūs 
ir mus kažkas „spaudžia“, kad juos kuo greičiau padarytume. Deja, dažniausiai, jie būna NESVARBŪS. Ar 
reikalai svarbūs MAN, priklauso nuo MANO siekiamų rezultatų ir tikslų. Jeigu neturėsime užsibrėžę ir 
išsigryninę tikslų, mes nežinosime, kas mums išties svarbiausia, todėl blaškysimės ir švaistysime laiką 
rūpindamiesi skubiais, bet nesvarbiais reikalais. 

 Paanalizuokime plačiau šią lentelę. I kvadratas – tai skubūs ir svarbūs reikalai. Tokius dar-
bus dažniausiai vadiname krizėmis ar problemomis. Tačiau kol koncentruositės tik į šio kvadrato 
veiklą, „problemos“ vis gausės, kol galiausiai pasiglemš visą jūsų laiką. Yra daug žmonių, kurie nuolat 
užsivertę „rimtomis problemomis“, dažniausiai jų vienintelė paguoda – atlikus „skubiuosius“,  užsiimti 
nereikšmingais ir neskubiais IV kvadrato darbais; II ir III kvadratų veiklai tiesiog nelieka laiko. Rezultatas, 
kuris laukia žmonių, nuolat narpliojančių „krizes“, yra labai aiškus: stresas, išsekimas, „gaisrų gesinimas“. 
 Kita žmonių grupė didžiausią dėmesį skiria III kvadrato veiklai, manydami, kad tvarko pir-
mojo kvadrato darbus. Savo laiką jie eikvoja spręsdami „skubias“ problemas, be to, dar tiki, kad jos ne 
tik skubios, bet ir svarbios. Deja, jie dažniausiai dirba ne savo darbą, pildo svetimus lūkesčius, neturi 
ilgalaikių tikslų ir... nejuda iš vietos. Tokios veiklos rezultatas – trumpalaikiai interesai, krizių vadyba, 
planų ir tikslų nebuvimas, aukos sindromas, paviršutiniškas bendravimas, nevisaverčiai santykiai.
 Trečias žmonių tipas skiria savo laiką vien III ir IV kvadratų darbams, taip, iš esmės, gyvendami 
neatsakingai. Tai duoda atitinkamus rezultatus – visišką atsakomybės vengimą, priklausomybę nuo kitų 
žmonių ar institucijų. Šie žmonės nekuria jokios naudos nei sau, nei kitiems. 
 Sėkmingi žmonės nesidomi III ir IV kvadratų veiklomis, nes jos, kad ir skubios, yra visiškai 
nesvarbios. Jie stengiasi kuo mažiau apsikrauti pirmo kvadrato darbais ir kiek įmanoma daugiau savo 
dėmesio skiria II kvadratui. Orientuodami savo veiklą į darbus, susijusius su ilgalaikiais tikslais, planavimu 
ir pan., jie beveik nebepatiria jokių „gaisrų“, kokių esama I kvadrate, nes savo veiklą iš anksto planuoja, 
siekdami ateities tikslų. Atitinkamus gauna ir rezultatus: vizija, perspektyva, drausmė, pusiausvyra, 
kontrolė, sėkmingi santykiai. Orientacija į II kvadratą yra sėkmingos asmeninės vadybos pagrindas. 
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Tie reikalai nėra skubūs, tačiau išties svarbūs. Tai santykių puoselėjimas, tikslų kūrimas ir orientacija į 
juos, rūpinimasis sveikata – trumpai tariant, viskas, kas būtina, nors neskubu. Kada paskutinį kartą savo 
mylimam žmogui dovanojote gėlių ar kitaip jį pradžiuginote? Tai nėra neatidėliotina, bet yra svarbu. 
Kaip manote, koks rezultatas ilgalaikėje perspektyvoje bus to nedarant? Tas pats su jūsų svajonėmis ir 
tikslais. Ką padarėte per paskutinę savaitę, kad priartėtumėte savo ateities tikslų link? Ar esama tokio 
dalyko, kurio iki šiol nedarėte, tačiau kuris, jei nuolatos jį darytumėte, iš esmės pakeistų jūsų gyvenimo 
kokybę? 

UŽDUOTIS

ATSIPALAIDAVIMO METODAI

Užduoties tikslai Skatinti prisiimti asmeninę atsakomybę už savo laiko paskirstymą.
Padėti mokymų dalyviams suvokti, ar tai, ką jie daro, iš tiesų 
jiems yra svarbu.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

A4 dydžio popieriaus lapai.
Rašymo priemonės, flomasteriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Kiekvienam dalyviui duodama po 2 popieriaus lapus. 
Popieriaus lape dalyviai turi nupiešti kuo didesnį apskritimą. 
Paprašoma įsivaizduoti, kad apskritimas yra didelis Laiko pyra-
gas. Kiekvienas dalyvis turi pagalvoti apie įprastą savo gyvenimo 
dieną ir apie tai, kaip leidžia laiką (pvz., namų ruošos darbai, televi-
zoriaus žiūrėjimas ir t. t.), kiek laiko kasdien skiria skirtingoms 
veikloms. 
Tada reikia padalinti pyragą į dalis pagal laiką, skiriamą kiekvienai 
veiklai. Paskirstęs visą Laiko pyragą dalimis, kiekvienas lapo 
viršuje užrašo: „Kaip aš dabar leidžiu laiką“.
Antrame lape reikia nupiešti dar vieną tokio paties dydžio 
apskritimą ir Laiko pyragą padalinti taip, kaip NORĖTŲSI pas-
kirstyti savo įprastą dieną. Galima įtraukti naujas veiklas ar ką 
nors išbraukti.
Baigę skirstyti pyragą, dalyviai užrašo popieriaus lapo viršuje: 
„Kaip aš norėčiau leisti savo laiką ateityje“.

Užduoties aptarimas Norėdami ką nors keisti gyvenime, visų pirma turime aiškiai su-
formuluoti, kokiose srityse pasikeitimai yra svarbiausi ir kuriems 
iš jų esame pasiruošę. 
 Ar skiriasi pirmas ir antras apskritimo variantai? Jei taip, kuo? 
 Kokios veiklos šiuo metu užima daugiausiai laiko? Ar tai 
                        nustebino jus? 
 Jei ratai skirtingi, vadinasi, norite kažką pakeisti savo gy-
                        venime, kažkam skirti mažiau laiko? Ką turėjote paaukoti?

• 
• 

• 
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8. EFEKTYVUS ELGESYS KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE

„Atrodo, kad jis gali įvykti visur. Tai gali atsitikti asmeniniame gyvenime – tarp tėvų ir vaiko arba tarp 
sutuoktinių. Jis gali kilti darbo vietoje – tarp darbdavio ir darbuotojo. Taip pat gali kilti tarp vyro ir 

moters. Tai trunka visą žmonijos istoriją. Gyvenimui tampant sudėtingesniu, didėjant žmonių 
populiacijai ir mūsų aistrai bauginantiems ginklams, galintiems sukelti visuotinį susinaikinimą, 

konfliktas tampa lemiama mūsų laikų tema.“
Thomas F. Crumm

Konfliktai yra mūsų duona kasdieninė. Jie turi „neigiamą krūvį“, nes audrina nemalonias mūsų 
emocijas – pyktį, nerimą, neviltį, neapykantą ir gadina santykius. Bet juose yra ir „teigiamas krūvis“, nes 
konfliktai yra pasikeitimų ir pažangos nešėjai. 
 Kas yra konfliktas? Tai priešingų nuomonių, interesų, požiūrių, tikslų susidūrimas. Ar tai 
natūralus dalykas? Be jokios abejonės, TAIP. Taigi, kas mums sukelia tuos nemalonius jausmus, neigia-
mas asociacijas? Tai, kas vyksta po to, kaip mes su situacija tvarkomės. Svarbu ne tai, ar konfliktuojama, 
svarbu kaip tai vyksta, kas su tuo konfliktu yra daroma
 Negatyviu konfliktų sprendimą laikome tada, kai baramasi, plūstamasi, įžeidinėjama, 
mušamasi, t. y. kai veikiama agresyviai. Į konfliktą reikia žiūrėti kaip į tam tikrą tarpasmeniniuose san-
tykiuose iškilusią problemą, kurią reikia išspręsti. Ir tą padaryti reikia konstruktyviai – bendradarbiau-
jant arba ieškant kompromisų. 
 Socialinis darbuotojas turi pats mokėti efektyviai spręsti konfliktus, t. y., būti elgesio modeliu 
savo auklėtiniams.

KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI (STILIAI)

 KONKURENCIJA – kai pirmiausia bet kokia kaina siekiama patenkinti ir apginti savo interesus, 
o oponento interesai visai nerūpi. 
 VENGIMAS – šiuo atveju nerūpi nei savi, nei oponento interesai. 
 PRISITAIKYMAS – savų interesų patenkinimo lygis yra žemas, o oponento interesų įvertinimas 
didelis. Kitais žodžiais tariant, žmogus aukoja savus interesus, atsisako savo poreikių dėl kitų interesų 
patenkinimo. 
 KOMPROMISAS apibūdinamas vidutiniu konfliktuojančių pusių interesų balansu ir pasiryžimu 
abiems pusėms kažko atsisakyti. 
 BENDRADARBIAVIMAS – kai siekiama patenkinti tiek savo, tiek oponento interesus.

KONSTRUKTYVUS KONFLIKTO SPRENDIMAS VYKSTA ETAPAIS:

 Konflikto įsisąmoninimas. Svarbu kuo anksčiau konfliktą atpažinti, todėl reikia mokytis būti 
atidiems kūno pojūčiams ir atsiradusioms emocijoms, neignoruoti jų.
 Jausmų atpažinimas ir išreiškimas. Konfliktuodami patiriame daugybę nemalonių emocinių 
išgyvenimų. Pirmiausia, juos turime atpažinti ir pripažinti. Naudodami „aš teiginius“ turime apie juos 
pranešti oponentui. Pavyzdžiui: „Aš pykstu“, „Mane siutina“, „Mane skaudina“ ar pan. Kartu turime 
mokėti priimti ir kito žmogaus nemalonius jausmus, kuriuos jis tuo metu išgyvena.
 Tikrųjų poreikių ir norų išsiaiškinimas. Išreiškus jausmus ir jiems atslūgus, bandoma išsiaiškinti 
konflikto priežastis. Svarbu išsiaiškinti, ko noriu aš, ir suprasti oponento norus bei poreikius. Jei tai sle-

• 

• 
• 

• 

• 

Kiekvienas konfliktų sprendimo stilius turi savo privalumų ir trūkumų. Visi jie yra vertingi ir nau-
dojami tam tikromis aplinkybėmis, kadangi gyvenimo situacijos labai įvairios.

• 

• 
 

• 
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piama, neatskleidžiama, tai konfliktas negali būti išspręstas konstruktyviai.
 Problemos sprendimo paieška. Čia tinka naudoti problemos sprendimo modelį „minčių lietus“ 
ar panašų. Svarbu abiem konfliktuojančioms pusėms siūlyti įvairius sprendimo būdus.
 Sprendimo priėmimas. Abu oponentai turi išrinkti priimtiną, realų ir gana greitai 
įgyvendinamą sprendimą. Žinoma, ne visos problemos yra išsprendžiamos.

• 

• 
 

UŽDUOTIS

ANALIZUOJAME KONFLIKTĄ

Užduoties tikslai Išanalizuoti konfliktą.
Įsisąmoninti konfliktų priežastis ir pasekmes.
Aptarti konflikte išgyvenamus jausmus, ginamus interesus ir 
poreikius.

Atlikimo trukmė 50 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas su nupieštu medžiu.
Spalvotas popierius, markeriai, flomasteriai, žirklės, klijai. 
Dideli popieriaus lapai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Prašoma visų prisiminti kokį nors konfliktą, kuriame buvo daly-
vauta arba kuris stebėtas. 
 Grupė suskirstoma į grupeles po 3–4 dalyvius.
 Kiekvienas dalyvis grupelėse pristato konfliktą atsaky-
damas į klausimus:

Vedėjas siūlo kiekvienai grupelei išsirinkti vieną aptartą konfliktą 
ir pristatyti visiems dalyviams. Reikia įvardyti šio konflikto 
priežastis ir išryškinti pasekmes, pasakyti kylančius jausmus, 
nuspėti poreikius ir interesus, kurie buvo ginami. 
Jausmus ir poreikius vedėjas surašo dideliame popieriaus lape 
į atskirus sąrašus. Konfliktų priežastys ir pasekmės pateikiamos 
taip: grupelė iš spalvoto popieriaus iškerpa „šaknis“ ir „vaisius“, 
užrašo ant jų atitinkamai priežastis ir pasekmes. Pristatydama 
savo išnagrinėtą konfliktą, „šaknis“ ir „vaisius“ priklijuoja ant 
plakato su medžiu. Kai visos grupės pristatys savo konfliktus, 
medis bus pilnas.

Užduoties aptarimas Apibendrinamos „šaknys“ – konfliktų priežastys ir „vaisiai“ 
– pasekmės. Apibendrinami konfliktų metu kylantys jausmai, 
ginami poreikiai bei interesai. Paaiškinama, kokie konfliktų 
sprendimai yra negatyvūs, ir kokie – konstruktyvūs. Aptariami 
konstruktyvaus konfliktų sprendimo etapai.

Kodėl kilo konfliktas?
Kas dalyvavo konflikte?
Ko norėjo oponentai?

Kokius jausmus išgyveno 
abi konflikto pusės?
Kuo baigėsi konfliktas?
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Medžiaga vedėjui 

MEDIS
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UŽDUOTIS

SPRENDŽIAME KONFLIKTĄ

Užduoties tikslas Išbandyti negatyvų ir konstruktyvų konfliktų sprendimo būdus.

Atlikimo trukmė 50 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Kortelės su konfliktinės situacijos aprašymu.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pristato užduotį: Dažnai dėl konfliktų žmonės nutolsta vienas 
nuo kito, pasilikdami skriaudų, nuoskaudų. Sakoma, kad konflikto 
sprendimas tada – negatyvus. Kai konfliktas išsprendžiamas konstruk-
tyviai, abi šalys jaučiasi nugalėjusios, geriau viena kitą supratu-
sios, daug artimesnės negu prieš ginčą. Teigiamai, konstruktyviai 
išsprendus konfliktą, draugystė gali sustiprėti. Kilus konfliktui, visa-
da verta pasikalbėti, suvaldyti beatsirandantį pyktį, išreikšti jį „aš 
teiginiais“, išklausyti, ko nori kita pusė. Nuo to, kaip bus išspręstas 
konfliktas – negatyviai ar konstruktyviai – bus valgomi ar neval-
gomi jo vaisiai.
Suformuojamos grupelės po 4–5 asmenis. Kiekvienai pateikiama 
situacija ir paaiškinama užduotis: Štai jums konfliktinės situacijos 
tarp dviejų kolegų aprašymas. Kiekviena grupė turi atsakyti į du 
klausimus: koks konfliktuojančiųjų elgesys sustiprins konfliktą? 
Koks elgesys konstruktyviai išspręs konfliktą?
Laikas pasiruošimui 10 min. Dalyviai perskaito savo situacijas ir 
pristato savo atsakymus.
Tada vedėjas prašo dalyvių suvaidinti šią situaciją pagal du sce-
narijus: sprendžiant konfliktą negatyviai ir sprendžiant konstruk-
tyviai. 

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalija savo jausmais ir mintimis.
Vedėjas skatina diskusiją užduodamas klausimus:
 Kaip jautėsi abiem atvejais vaidinę dalyviai?
 Koks skirtumas tarp abiejų konflikto baigčių?
 Kokios tolimesnės konflikto sprendimo pasekmės: ar Vy- 
                       tas su Algiu liks gerais draugais, ar jų draugystė nutrūks?

              

• 
•
• 



53

Medžiaga vedėjui 

SITUACIJOS APRAŠYMAS

Vytas ir Algis mokosi vienoje klasėje. Vieną dieną mokykloje jie susitarė, kad 
eis į kiną. Vytas pažadėjo, kad abiem nupirks bilietus ir lauks prie kino teatro. 
Taip jis ir padarė, bet Algio nesulaukė. Taigi nuėjo žiūrėti filmo vienas. Vakaras 
buvo sugadintas. Vytas buvo piktas, jautėsi pažemintas ir apgautas. Be to, 
bilietams išleido visas savo santaupas.
Algį namuose sulaikė mama. Jis turėjo prižiūrėti jaunesnįjį broliuką, kol mama 
bus mieste. Algiui buvo graudu. Jis tikėjosi, kad šis vakaras bus draugystės su 
Vytu pradžia. Dabar jis apvylė Vytą. Kitą dieną jie susitiko mokykloje. Kaip jie 
elgiasi?
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UŽDUOTIS

KONFLIKTŲ SPRENDIMO STILIUS

Užduoties tikslas Nustatyti savo dažniausiai naudojamą konfliktų sprendimo 
stilių.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui „Koks jūsų konfliktų sprendimo stilius?“
Rašikliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviams išdalijami klausimynai ir rašikliai.
Vedėjas pateikia instrukciją: Prie kiekvieno žemiau pateikto 
teiginio parašykite skaičių nuo 1 iki 5 pagal tai, kiek šis teiginys jums 
tinka: 5 – beveik visada, 4 – dažnai, 3 – kartais, 2 – retai, 1 – niekada.
Užpildę klausimyną, įrašykite savo įvertinimus į atitinkamą lentelės 
stulpelį. Susumuokite kiekvieno stulpelio rezultatus. Didžiausias 
skaičius rodo dažniausiai jūsų naudojamą konfliktų sprendimo 
stilių. Tikėtina, kad naudojate ne vieną būdą. Be to, atkreipkite 
dėmesį, kokio stiliaus iš viso nenaudojate?
Vedėjas apibūdina visus konfliktų sprendimo būdus pagal tai, 
kiek kiekvienas iš jų orientuojasi į santykius ir kiek į tikslą. 

Užduoties aptarimas  Kokie jausmai ir mintys kyla, nusistačius savo  konfliktų 
                       sprendimo stilių? 
 Kaip atrodo, koks stilius yra geriausias, koks – blogiausias?

• 

• 
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Medžiaga vedėjui 

KOKS JŪSŲ KONFLIKTO SPRENDIMO STILIUS?

1.  Kai konfliktuojate, Jūs:
a  Džiaugiatės galimybe išlieti emocijas.
b  Džiaugiatės konflikto iššūkiu.
c  Labai rūpinatės kito mintimis ir jausmais.
d  Išsigąstate, nes nenorite nieko įskaudinti.
e  Jaučiatės kaltas, nes nieko negalite padaryti, kad išspręstumėte situaciją.

2.  Įvertinkit kiekvieną teiginį pagal tai, kaip jis atitinka Jūsų asmeninius įsitikinimus:
a  Jūs privalote laimėti konfliktą.
b  Konflikto laimėjimas yra retas dalykas.
c  Nė  vienas  neturi  galutinio  konflikto  sprendimo,  bet  kiekvienas  gali įnešti savo indėlį  į  

bendrą sprendimą.
d  Beprasmiška bandyti  pakeisti  žmogų,  kuris  laikosi priešingos  nuomonės,  todėl reikia su 

               tuo susitaikyti.
e  Konfliktų reikia vengti.

3.  Kai jūs konfliktuojate:
a  Tikite, kad Jūsų sprendimas – geriausias.
b  Norite pasiekti „aukso vidurį“.
c  Mėgstate praskaidrinti įtemptą atmosferą ir prisiimti įsipareigojimus.
d  Nenorite, kad žmonės susipriešintų.
e  Tikite, kad kitų priekaištai yra svarbūs norint parodyti, kas yra atsakingas.

4.  Kai Jūs konfliktuojate ir užimate aukštesnę padėtį / statusą:
a  Tiesiai išreiškiate savo požiūrį.
b  Deratės dėl geresnio sprendimo.
c  Klausiate, kaip kitas jaučiasi, ir abu kartu ieškote sprendimo.
d  Sutinkate su kitu asmeniu, suteikiate paramą kur tik galite.
e  Išlaikote neutralumą ir laikotės taisyklių.

5.  Kai Jūs konfliktuojate su kuo nors, kas Jūsų nuomone užima neprotingą poziciją, Jūs:
a  Pasakote jam / jai tiesiai, kad tai Jums nepatinka.
b Vengiate tiesioginės konfrontacijos, bet subtiliai leidžiate suprasti, kad esate nepatenkintas.
c  Kalbate apie konfliktą ir siūlote abiem pusėms priimtiną sprendimą.
d  Bandote paslėpti savo jausmus.
e  Demonstruojate prislėgtą nuotaiką arba abejingumą.

6.  Kai pykstate ant draugo:
a  Greitai „sprogstate“.
b  Sušvelninate situaciją, papasakodami anekdotą.
c  Išreiškiate savo pyktį ir prašote jo / jos atsakyti.
d Elgiatės priešingai nei jaučiatės ir slepiate savo pyktį.
e  Pasitraukiate iš situacijos.
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7.  Kai situacijoje dalyvauja grupė žmonių ir Jūs nesutinkate su kitais, Jūs:
a  Laikotės savo įsitikinimų.
b  Stengiatės įtikinti grupės daugumą, kad Jūs teisus.
c  Ieškote alternatyvų, atsižvelgdami į kiekvieno požiūrį.
d  Sutinkate su grupės dauguma.
e  Nedalyvaujate diskusijoje ir jaučiatės atsiribojęs nuo priimtų sprendimų.

8.  Kai situacijoje dalyvauja grupė žmonių ir vienas iš jų užima poziciją, priešingą tai, kurios 
laikosi dauguma, Jūs:

a  Pareiškiate, kad šis asmuo stabdo grupės progresą ir siūlote dirbti neatsižvelgiant į jį.
b  Prašote tą asmenį išsakyti savo nuomonę, kad galėtumėte rasti kompromisą.
c  Išreiškiate norą suprasti prieštaraujančio asmens požiūrį, kad grupė  galėtų peržiūrėti savo 

               poziciją.
d  Paraginate grupės narius atidėti konflikto sprendimą ir užsiimti kitais, priimtinesniais klausimais.
e  Tylite, stengiatės nesikišti.

9.  Kai Jūs konfliktuojate su dviem žmonėmis, Jūs:
a  Spaudžiate greičiau priimti sprendimą balsuojant.
b  Vengiate konfrontacijos, pasukdami diskusiją į neutralią pusę.
c  Pasidalinate savo jausmais ir mintimis apie konfliktą, kad visi galėtų pradėti diskusiją.
d  Nukreipiate dėmesį į kitus dalykus, neleisdami kilti konfliktui.
e  Jei tik galite, atsiribojate nuo konflikto.

10.  Kai Jūs konfliktuojate:
a  Numatote prieštaravimus ir paruošiate atsakymus prieš pasireiškiant konfliktui.
b  Iš anksto pasirengiate galimiems kompromisams.
c  Ieškote bendrų interesų ir tikslų.
d  Siekiate harmonijos, norėdami nesugriauti draugystės.
e  Ieškote nešališko, galinčio padėti tarpininko
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Medžiaga vedėjui 

KOKS JŪSŲ KONFLIKTO SPRENDIMO STILIUS?

a b c d e

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Iš viso: 

Konflikto 
sprendimo 
stilius

Konkuruo-
jantis

Siekiantis 
kompromiso

Bendradar-
biaujantis

Prisitaikantis Vengiantis

Konkuruojantis Siekia savo tikslo, neatsižvelgdamas į kito 
jausmus, interesus ir elgesį.

Siekiantis kompromiso Derasi, kad surastų bendrą sprendimą, kuris 
bent iš dalies patenkintų abi puses.

Bendradarbiaujantis Stengiasi surasti sprendimą, kuris visiškai 
patenkintų abiejų pusių poreikius.

Prisitaikantis Nusileidžia kitam; užslopina savo paties 
interesus, kad patenkintų kito poreikius.

Vengiantis Pasyvus ir neinformuoja kito apie konfliktą.
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UŽDUOTIS

KONFLIKTO SPRENDIMO STILIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Užduoties tikslas Aptarti kiekvieno konfliktų sprendimo stiliaus privalumus ir 
trūkumus.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dideli popieriaus lapai. 
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Grupė suskirstoma į penkias grupeles. Kiekviena grupelė gauna 
didelį popieriaus lapą su užrašytu vienu iš konfliktų sprendimo 
stilių.
Vedėjas pateikia užduotį: Kiekviena grupė turi aptarti vieną 
konfliktų sprendimo stilių. Surašykite kuo daugiau to stiliaus 
privalumų ir trūkumų. Pasvarstykite, kokiose situacijose tas konflikto 
sprendimo stilius yra tinkamas.
Užduočiai skiriama 10 min. 
Grupelė siunčia savo užpildytą lapą pagal laikrodžio rodyklę ki-
tiems dalyviams, kurie turi papildyti gauto stiliaus privalumus ir 
trūkumus savo nuožiūra. Užduočiai skiriama po 5 min. , kol visos 
grupelės papildo kiekvieno stiliaus privalumus ir trūkumus.
Kai lapas grįžta jį pirmai užpildžiusiai grupelei, dalyviai susipažįsta 
su papildymais ir pristato savo stilių visiems.

Užduoties aptarimas Nėra vieno geriausio konfliktų sprendimo stiliaus visoms gyve-
nimo situacijoms. Kiekvienas stilius yra tinkamas ir naudingas 
tam tikrose konkrečiose gyvenimo situacijose.
Vedėjas skatina dalyvius išsakyti savo jausmus, mintis ir 
požiūrius.
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9. KRITINIS MĄSTYMAS

 Kritinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. 
Kritinis mąstymas yra procesas, kurio metu žmogus aktyviai svarsto informaciją, kad galėtų praktiškai 
ją panaudoti, kad jam atsivertų naujos perspektyvos ir galimybės, kad būtų konstruktyviai sprendžiami 
iškilę konfliktai ir probleminės situacijos. 

 Kritiniam mąstymui būdinga:

Autonomiškumas. Tai bene svarbiausia kritinio mąstymo charakteristika. Svarbu, kad 
žmogus savarankiškai generuotų idėjas, vertintų, formuluotų įsitikinimus, priimtų sprendimus. Niekas 
negali mąstyti kritiškai už kitą. Pirmiausiai mes tą darome dėl savęs pačių. Ir niekas neturi bijoti išsiskirti 
savo nuomone. Kritinis mąstymas nebūtinai turi būti originalus, asmuo gali priimti ir kito žmogaus idėją 
ar nuomonę – kaip savo. Gali būti net malonu priimti kito žmogaus išsakytą nuomonę, jei ji sutampa su 
paties nuomone, tarsi patvirtindama paties teisumą.

 Informacijos turėjimas. Tai svarbi sąlyga. Sunku galvoti ir ieškoti sprendimų, kai „galva 
tuščia“.

 Klausimų iškėlimas. Kritinis mąstymas prasideda nuo klausimo iškėlimo ir problemos 
išsiaiškinimo.

 Argumentavimas. Kritiniam mąstymui būdinga argumentų paieška. Kritiškai mąstantis 
žmogus suranda savo sprendimą ir pagrindžia jį racionaliais argumentais, prielaidomis. Jis taip pat su-
pranta, kad gali būti ir kitų sprendimo variantų, tačiau stengiasi įrodyti, kad jo priimtas sprendimas yra 
logiškesnis ir racionalesnis.

 Kritinis mąstymas – tai socialinis mąstymas. Kiekviena mintis patikrinama ir nugludinama 
dalijantis ja su kitais. Todėl svarbu su kitais žmonėmis diskutuoti, svarstyti, ginčytis, išsakyti savo ir 
išgirsti kitų prieštaravimus.
 Kritiniam mąstymui būdinga ne pasyvus aplinkos bei joje esančios informacijos priėmimas, 
o aktyvus individo reagavimas. Todėl paaugliai neturi bijoti išreikšti savo nuomonę ir mokytis 
savarankiškai atsakyti į pačius sudėtingiausius klausimus.
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UŽDUOTIS

REIŠKIAME SAVO NUOMONĘ

Užduoties tikslas Priimti sprendimą ir išreikšti savo poziciją tam tikrais klausimais.
Atkreipti dėmesį, kas daro įtaką sprendimo priėmimui.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dideli popieriaus lapai. 
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pateikia instrukciją: Įsivaizduokite, kad per kambarį 
yra nubrėžta linija, kurios vienas galas reiškia „sutinku“, o kitas 
– „nesutinku“. Aš jums skaitysiu teiginius. Po kiekvieno perskaityto 
teiginio jūs turite nuspręsti, ar sutinkate su juo, ar ne. Savo požiūrį 
išreikškite atsistodami atitinkamoje įsivaizduojamos linijos vietoje.
Po kiekvieno teiginio vedėjas paprašo kelių dalyvių paaiškinti 
užimtą poziciją.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją, akcentuodamas, kaip svarbu 
yra turėti savo poziciją.
 Ar dėl visų teiginių visi turėjo aiškią nuomonę?
 Kiek išsiskyrė nuomonės dėl įvairių teiginių?
 Kaip jautėsi dalyviai, kai buvo mažumoje?

• 
• 
• 

TEIGINIŲ PAVYZDŽIAI:
 Per televiziją rodoma per daug smurto.
 Žmonės visada nori būti išklausyti.
 Alkoholį reikėtų pardavinėti nuo 21 metų.
 Sunku atsisakyti surūkyti cigaretę.
 Aš niekada netapsiu priklausomas.
 Mokykloje turėtų būti daugiau nemokamų būrelių.
 Vaikus reikia bausti fizinėmis bausmėmis.
 Narkotikai gali padėti išspręsti problemas.
 Kiekvienas laisvas daryti ką nori. 
 Kita...

• 
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
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UŽDUOTIS

MOKOMĖS MĄSTYTI KRITIŠKAI

Užduoties tikslas Ugdyti kritinį mąstymą.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Laikraščiai, žurnalai.
Dideli popieriaus lapai, markeris.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas pristato temą: Kartais sunku atskirti nuomonę nuo fakto, 
tiesą nuo prasimanymo. Kad žmogus patikėtų skelbiama informa-
cija, naudojamos įvairios manipuliacijos.
Vedėjas surašo visas manipuliacijas lape, kiekvieną aptardamas 
plačiau.

Dalyviams grupėse išdalijami laikraščiai, žurnalai, kuriuose jie 
turi surasti ir įvardyti galimas manipuliacijas.
Kiekviena grupė pristato savo „atradimus“.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją. 
 Ar lengva buvo aptikti manipuliacijas? Kodėl? 
 Kam naudingas toks informacijos pateikimas?

Siūlymas neišsikirti: visi taip daro, tad nelik nuošalyje!

Faktų parinkimas: skelbiami tik tie faktai, kurie gerina 
idėjos ar gaminio įvaizdį. Neigiami aspektai nutylimi.

Specialistų nuomonė: žinomas asmuo ar specialistas tei-
gia, kad gaminys ar idėja – gera. Vadinasi, ji tikrai gera!

Žaidimas jausmais: jei jūs bijote, esate nuliūdęs ar links-
mas, mūsų idėja ar gaminys kaip tik jums!

Pavadinimo ar idėjos kartojimas: Ši idėja labai gera! Ši 
idėja pati geriausia! 

Konkurentų menkinimas: Jie sako netiesą, tiesą sakome 
tik mes!

• 
• 
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10. TOLERANCIJA (KITOKIO POŽIŪRIO PRIPAŽINIMAS)

Tolerancijos sfera gana plati. Toleruojame įvairias situacijas, asmenis, jų poelgius ir veiks-
mus, pažiūras bei įsitikinimus, organizacijas. Pakenčiame mus gaišinantį įkyrų žmogų, nenoromis 
klausomės paskalų, atlaidžiai žvelgiame į įvairias madas ar ekstravagantišką elgesį, į garsiai muzikos 
klausančius ir trukdančius naktį miegoti kaimynus ir t. t. Toleruojame tai, ką vertiname neigiamai, 
su kuo nesutinkame, kas sukelia nemalonius jausmus. Tolerancijos objektas negali būti tai, kam 
pritariame, kas mums patiems patinka, malonu, ką laikome gėriu ir pan. Taip pat tolerancijos objektu 
negali būti ir tai, kam esame abejingi, indiferentiški, neutralūs, kas visiškai mūsų nejaudina.

Išskiriamos kelios tolerancijos sąlygos:

Pirmoji tolerancijos sąlyga – neigiamas vertinimas, nepatikimumas ir nemalonumas. 
Antroji tolerancijos sąlyga – žinojimas, kad galima pasipriešinti tam, kas vertinama 

neigiamai, kas sukelia nepritarimą, nepatogumą, nemalonumą. 
Trečioji tolerancijos sąlyga – apsisprendimas laisva valia ištverti tai, kas vertinama nei-

giamai, atsisakant siekio pašalinti to priežastį. Be neigiamo vertinimo, nepritarimo ir atmetimo, čia 
yra ir sutikimo momentas. Nepritariantys kokiai nors gyvensenai ar elgesiui vis dėlto sutinka, kad 
tą būdą pripažįstantys žmonės turėtų galimybę jį realizuoti.

 Kai toleruojama, tai sutinkama. Kai toleruojami azartiniai lošimai, tai sutinkama, kad jie 
nebūtų draudžiami; kai toleruojamos apeigos, sutinkama, kad kištis ir tų apeigų uždrausti nedera. 
Sutikimas būna įvairaus lygmens ir laipsnio, gali net išsiplėtoti iki bendradarbiavimo. Ką mes toleruo-
jame?
 Pažiūros ir įsitikinimai – minties reiškimo laisvė, t. y. žodžio laisvė. 
 Skonis ir polinkiai.
 Veiksmai ir jų motyvai. Yra nemaža veiksmų, kuriems galima nepritarti: azartiniai lošimai, 
santuokinė neištikimybė, skyrybos, pornografija, skandalų kėlimas. Visa tai galima toleruoti arba ne-
toleruoti. 
 Kiti žmonės. Gali nepatikti kito asmens elgesio maniera, drabužiai, veido išraiška ir t. t.

• 
• 
•

•

• 
• 

•
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UŽDUOTIS

PLEČIAME TOLERANCIJOS ASMENINES RIBAS

Užduoties tikslai Išsiaiškinti mokymų dalyvių žemos tolerancijos sritis.
Plėsti asmenines tolerancijos ribas.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Maži popieriaus lapeliai, rašikliai. 
Dideli balto popieriaus lapai, flomasteriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas išdalija kiekvienam dalyviui po vieną arba du lapelius 
ir po rašymo priemonę ir pateikia instrukciją: Šiuose lapeliuose 
užbaikite sakinius „Aš negaliu pakęsti, kai...“ ir „Kai matau man 
nepatinkantį... aš...“.
Vedėjas surenka lapelius, sumaišo ir vėl išdalija kiekvienam da-
lyviui po vieną.
Dalyvius suskirsto poromis ir pateikia tolesnę instrukciją: Kiekvienas 
poroje turėsite pabūti prokuroru ir advokatu. Kiekvienas turite po 
lapelį, kuriame išreikštas nepasitenkinimas, pyktis žmogui ar reiškiniui. 
Būkite advokatai savo lapelyje išreikštam nepriimtinam dalykui: turite 
surasti kuo daugiau argumentų, pateisinančių ar leidžiančių reiškiniui 
egzistuoti. Būdami prokurorais, turite išsakyti savo partnerio lapelyje 
užrašytam reiškiniui kuo daugiau neigiamų argumentų.

Užduoties aptarimas Prašoma pasidalyti jausmais ir mintimis, kurie kilo atliekant 
užduotį.
Aptariamos priežastys, trukdančios toleruoti mums 
nepatinkančius žmones ar reiškinius. Vedėjas dideliame po-
pieriaus lape užrašo dalyvių išvardytas priežastis, papildo savo 
mintimis.
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UŽDUOTIS

PLEČIAME TOLERANCIJOS ASMENINES RIBAS

Užduoties tikslai Parodyti kitoniškumo privalumus.
Didinti toleranciją kitoniškumui. 

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

A4 formato balto popieriaus lapai. 
Rašikliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas suskirsto dalyvius į grupeles po 4 ar 5.
Kiekvienam dalyviui išdalija po rašymo priemonę ir baltą lapą.
Vedėjas pateikia instrukciją: Iš pradžių užduotį atliksite individu-
aliai. Kiekvienas turite pagalvoti ir šiame lape užrašyti ne mažiau 
kaip 5 dalykus, kuriais jūs esate panašūs tarpusavyje (galvokite apie 
savo grupelės žmones), ir ne mažiau kaip 5 dalykus, kuriais skiriatės. 
Palyginkite charakterį, įpročius, pomėgius, pažiūras ir pan. Šiai 
užduočiai atlikti turite 10 min.
Pasibaigus skirtam laikui, vedėjas pateikia tolimesnio darbo 
instrukciją: Dabar grupelėje pasidalykite tuo, ką kiekvienas užrašėte, 
ir pasižymėkite tuos dalykus, kurie pasikartoja visų aprašymuose. 
Perskaitykite garsiai 5 dalykus, kurie būdingi visiems grupės nariams.
Vedėjas prašo grupės narių pasvarstyti: „Gerai ar blogai, kad mes 
esame panašūs?“, „Gerai ar blogai, kad mes esame skirtingi?“ 

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina kalbėti, vadovaudamas diskusijai taip, kad daly-
viai patys padarytų siekiamas išvadas.
 Kuo esame skirtingi ir kuo esame panašūs? 
 Kokie yra panašumų ir skirtumų privalumai ir trūkumai? 
Apibendrinant reikalinga parodyti šių dalykų santykinumą, 
pabrėžti mūsų kitoniškumo privalumus gyvenant visuomenėje.

• 
• 
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11. SUGEBĖJIMAS POZITYVIAI PRIIMTI POKYČIUS

Pokyčiai yra nuolatinis natūralus žmogaus gyvenimo palydovas. Keičiasi tiek pats 
žmogus (fiziniai, dvasiniai pasikeitimai), tiek jo asmeninio gyvenimo aplinka (mokymosi, darbo 
ar gyvenamosios vietos pakeitimas, šeiminio statuso pasikeitimai ir kt.); pastaraisiais laikais ypač 
sparčiai keičiasi visuomeninė, darbinė (naujos technologijos, profesiniai ar pareigybiniai reikalavi-
mai) aplinka. Vienus pokyčius žmogus planuoja, jų laukia, kiti įvyksta nepriklausomai nuo asmens 
valios ar norų. Ne visi pokyčiai, kurie vyksta asmens aplinkoje, yra malonūs, pageidaujami. Tiek atskiram 
žmogui, tiek žmonių grupėms nėra lengva priimti pokyčius, net ir tokius, kurie žada geresnę, 
patogesnę ar malonesnę ateitį. Pokyčiai visada susiję su esamos padėties „išjudinimu“, įprasto 
gyvenimo ar veiklos stabilumo praradimu, neapibrėžtumu, neretai – daugybe nežinomųjų, todėl 
žmogus vykstant pasikeitimams išgyvena nerimo, įtampos, baimės jausmus ir pan. Net ir planuoti 
malonūs pokyčiai susiję su nežinomybės nerimu ar net baime. Su tuo susijęs ir sąmoningas ar 
nesąmoningas žmogaus priešinimasis pasikeitimams, neretai lydimas nekonstruktyvaus elgesio, 
konfliktų, neracionalių sprendimų ir pan. 

Pasipriešinimas pokyčiams gali pasireikšti įvairiomis formomis: 
 Neigimas. Dažniausiai paplitusi forma. Žmogus nemato pokyčių prasmės, neigia 
būtinumą ką nors keisti.
 Indiferentiškumas. Žmogus  aktyviai nesipriešina pokyčiams, tačiau nededa pastangų 
prisidėti prie jų įgyvendinimo.
 Bejėgiškumo demonstravimas. Dažniausiai vyksta nesąmoningai, žmogus nepasitiki 
savimi, pokyčiai jį gąsdina, jis bijo galimų savo nesėkmių taikant naujus dalykus.
 Skepticizmas. Nepamatuotai  kritiškai vertinamos siūlomos naujovės. Gali pasireikšti dėl 
neigiamo santykio į naujovę pasiūliusį asmenį.
 Nekantrumas. Teigiamų pokyčių laukiama per greitai.

Pasipriešinimo pokyčiams priežastys:
 Baimė prarasti kontrolę. Nusistovėjusi gyvenimo situacija netenka stabilumo, o ateities 
nežinia gąsdina.
 Siekimas išsaugoti tai, kas buvo gera, vertinga.
 Pavojus, kad bus prarastas turėtas autoritetas, pripažinimas.
 Naujos situacijos nesupratimas.
 Interesų konfliktas.
 Nepasitikėjimas savimi ar kitais žmonėmis, pokyčių iniciatoriais.
 Žmogui būtina mokytis suprasti savo jausmus pokyčių situacijose, mokėti juos įvertinti, 
priimti tinkamus sprendimus: priimti pokyčius ar jiems priešintis.

 Kaip priimti pokyčius?
 Kai laukia svarbūs pokyčiai, žmogui gali padėti prisitaikyti naujoje situacijoje šie žingsniai: 
 Atpažinkite ir supraskite pokytį.
 Nuspręskite – priimsite ar pasipriešinsite pokyčiui. Jei pokytį priimsite, padarykite jį svarbia 
savo gyvenimo dalimi, aktyviai tame dalyvaukite. Jei atmesite, įsitikinkite ar tai tikrai racionalus ir pama-
tuotas sprendimas.
 Suraskite ir supraskite savo požiūrį į pokytį. Kartais žmogus jaučiasi aplinkybių auka. Jūsų 
savijautai ir elgesiui įtakos turės jūsų požiūris į vykstantį ar vyksiantį pokytį. Požiūrio suformavimas – tai 
kiekvieno laisvas pasirinkimas.
 Nuspręskite, kaip dalyvausite pokyčių procese: bendradarbiausite su kitais žmonėmis, būsite 
pasyvus ar aktyviai priešinsitės, ar pozityviai vertinsite ir aktyviai dalyvausite įgyvendinant pasikeiti-
mus. Labai svarbu, kad pasirinkimas būtų sąmoningas ir gerai apgalvotas.
 Apgalvokite kiekvienos dienos veiksmus, planuokite juos.
 Vertinkite kiekvienos dienos pasiekimus. Labai svarbu pastebėti nors ir nedidelius laimėjimus, 
sėkmes. Tai padeda išgyventi pokyčių sukeliamus nepatogumus, atrasti naujus sprendimus.

• 

• 

•

•

•
•
•
•
•

 
• 

•

• 
• 
•

•

•

•
•
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UŽDUOTIS

PASIKEITIMO NEŽINIA

Užduoties tikslai Parodyti kitoniškumo privalumus.
Didinti toleranciją kitoniškumui. 

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Patalpoje, kurioje vyksta mokymai, esantys daiktai.
Didelis popieriaus lapas, markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas mokymų dalyvius į patalpą, kurioje vyks mokymai, 
sukviečia vienu metu. Jis nieko nesako apie patalpoje esantį 
chaosą, „ruošiasi“ tolimesniam mokymų vedimui ir kartu stebi 
dalyvius: kas ką sako ir kaip elgiasi. Tokią situaciją reikia išlaikyti 
kiek galima ilgiau – mažiausiai 5–10 min.
Po to vedėjas prašo dalyvių susėsti „darbui“.
Vedėjas klausia, kaip mokymų dalyviai supranta, kas čia dabar 
vyksta. Trumpai išklauso pasisakymų.
Tada prašo atsakyti kiekvieno dalyvio į klausimą: kokios mintys ir 
kokie jausmai kilo, įėjus į patalpą. 
Išsakytos mintys surašomos dideliame popieriaus lape. 
Apibendrinamos mintys ir jausmai, atsirandantys pokyčių metu, 
kai situacija neaiški ir nėra žinoma, ko tikėtis ir laukti.

Pastaba vedėjui Ši užduotis atliekama po pertraukos, nes jai reikia pasiruošti – pa-
daryti netvarką auditorijoje: išstumdyti stalus, apversti kėdes ir 
pan. Jei yra galimybė, galima pakeisti ir savo išvaizdą – persi-
rengti mokymų vadovui nederančiais drabužiais, pavyzdžiui, 
sportiniu kostiumu ar pan.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina visų dalyvių pasisakymus, užduodamas 
klausimus:
 Kaip jaučiatės tokioje neapibrėžtoje,  netikėtoje situaci-
                        joje? Sunku ar lengva?
 Ką norisi daryti? Kaip elgtis?
 Kokias išvadas padarėte kiekvienas sau?

• 

• 
• 
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UŽDUOTIS

PASIKEITIMŲ TRUKDŽIAI

Užduoties tikslas Pabrėžti slypinčius žmoguje pasikeitimų trukdžius.

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Asmeniniai dalyvių daiktai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Mokymų dalyviai suskirstomi poromis ir paprašomi sustoti vieni 
prieš kitus.
Vedėjas pateikia instrukciją: Dabar atidžiai įsižiūrėkite vieni į kitus... 
Tada vienas poroje turi nusisukti nuo savo partnerio, o kitas turi ką 
nors pakeisti savo išvaizdoje, aprangoje ar pan. Atsisukęs žmogus 
turi atspėti, ką pakeitė jo partneris.
Kai dalyviai atlieka užduotį, vedėjas tęsia užduotį: Dabar kitas 
žmogus poroje nusisuka, o jo parneris kažką pakeičia.
Atlikus užduotį pasiūloma pakartoti tai kiekvienam dalyviui dar 
keletą kartų.

Pastaba vedėjui Paprastai dalyviai nurodo, kad užduotis buvo apie dėmesingumą, 
apie tai, kaip mes pažįstame vienas kitą, apie nuovargį ir pan. Iš 
tikrųjų užduotis rodo, kad žmonės yra gana rigidiški – atlikę pa-
keitimus, jie skuba daiktus grąžinti į seną vietą.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina aktyvią diskusiją. Keliami klausimai: 
 Kaip sekėsi vykdyti užduotį? 
 Apie ką buvo ši užduotis? 
Vedėjas apibendrina užduotį.

• 
• 
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UŽDUOTIS

PASIKEITIMŲ TRUKDŽIAI

Užduoties tikslai Įvertinti asmeninį pasitenkinimą įvairiose gyvenimo srityse.
Identifikuoti, kokios gyvenimo sritys dalyvių netenkina. 
Įsisąmoninti savo poreikius.
Įsisąmoninti norimus pokyčius.
Numatyti pasikeitimo planą.

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui „Gyvenimo balanso ratas“. 
Rašymo priemonės.

Užduoties atlikimo 
metodika

Darbas atliekamas individualiai ir aptariamas grupėje.
Kiekvienam išdalijama medžiaga „Gyvenimo balanso ratas“.
Paaiškinama dalyviams: Devynios gyvenimo rato dalys atspindi 
pusiausvyrą mūsų gyvenime. Surašykite visas devynias savo gyvenimo 
sritis, kurios jums šiuo metu yra svarbios.
Dalyvių prašoma kiekvieną sritį įvertinti balais: rato centras yra 
nulis, o rato kraštai – dešimt. Pagal tai įvertinamas pasitenkini-
mas šiose gyvenimo srityse. 
Įvertinimus reikia sujungti viena linija. 
Svarstoma, kaip toks ratas gali riedėti? 

Pastaba vedėjui Paprastai dalyviai nurodo, kad užduotis buvo apie dėmesingumą, 
apie tai, kaip mes pažįstame vienas kitą, apie nuovargį ir pan. Iš 
tikrųjų užduotis rodo, kad žmonės yra gana rigidiški – atlikę pa-
keitimus, jie skuba daiktus grąžinti į seną vietą.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją apie tai, kiek jie yra patenkinti 
savo dabartine gyvenimo situacija.
 Kokius pokyčius norėtų padaryti? Jeigu ne, kodėl?
 Ką mes gauname nieko nekeisdami?
 Ką turėsime įgyvendinę pokyčius?
 Kokių veiksmų galime imtis jau šiandien?

• 
• 
•
•
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Medžiaga vedėjui 

GYVENIMO BALANSO RATAS

1. PAŽYMĖKITE JUMS SVARBIAS GYVENIMO SRITIS
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. ĮVERTINKITE SKALĖJE NUO 0 IKI 10, KIEK  ŠIUO METU TA SRITIMI ESATE PATENKINTAS
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. IŠVARDYKITE PRIORITETO TVARKA, KAS JUMS YRA SVARBIAUSIA

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

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

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

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

4. KURIAS SRITIS NORĖTUMĖTE PAGERINTI?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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5. TRYS PRIVALUMAI, KURIUOS AŠ GAUSIU, KAI PATOBULINSIU ŠIĄ SRITĮ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. TRYS PRARADIMAI, KURIUOS PATIRSIU, JEIGU NIEKO NEKEISIU
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

KOKIUS POKYČIUS TURIU PADARYTI, KAD MANO GYVENIMAS SUSIBALANSUOTŲ?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

KOKIĄ NAUDĄ AŠ TURĖSIU IŠ TO?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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12. ASERTYVUS (TVIRTAS) ELGESYS

Tai mokėjimas:
 kreiptis į kitą žmogų su prašymu ar klausimu,
 sakyti NE,
 priimti kritiką ar neigiamą atsakymą savo atžvilgiu,
 mažiau priklausyti nuo aplinkinių paskatinimo ir pagyrimo.

Pasitikėjimas savimi bendraujant suteikia mums didesnę pasirinkimo galimybę, leidžia ak-
tyviau dalyvauti savo pačių gyvenime. Psichologai R. Alberti ir M. Emons pasitikintį savimi – asertyvų 
(tvirtą) – elgesį pasiūlė nagrinėti gretinant jį su agresyviu, nepasitikinčio savimi žmogaus elgesiu. 

 Šiuo atveju žmogus dažniausiai pradeda kalbėti anksčiau, nei jo pašnekovas spėja užbaigti 
savo mintį. Agresyvus žmogus kalba garsiai, iššaukiančiu tonu, į bendravimo partnerį žiūri iš aukšto, 
vertina jį, kritikuoja ir įžeidinėja. Jis primeta savo nuomonę ir valią, su įkarščiu išlieja savo jausmus; skau-
dina pašnekovą ir neleidžia įskaudinti savęs.
 Nors agresyviai besielgiantis žmogus dažnai apgina savo interesus, tačiau toks elgesys 
nereiškia brandaus pasitikėjimo savimi. Neretai agresorius nuteikia prieš save kitus žmones, kurie ateityje 
gali atsilyginti jam tuo pačiu. Agresija – tai ne tik fizines jėgos panaudojimas ar „stiprūs“ išsireiškimai. 
Ji gali pasireikšti sarkazmu ar giliai paslėpta ironija. Kuo „subtiliau“ išreiškiama agresija, tuo sunkiau 
pats agresorius įžvelgia ją savo veiksmuose. Tačiau aplinkiniai žmones dažniausiai suvokia agresyvią 
potekstę.

 Nepasitikintis savimi žmogus dažniausiai kalba abejodamas, tyliu balsu, vengia akių kontak-
to. Jam sunku tiksliai suformuluoti savo poziciją arba jis visai jos neišsako, su viskuo sutinka, ignoruoda-
mas savo jausmus. Vengdamas skaudinti pašnekovą, jis skaudina save ir nusižemina.
Nepasitikintis savimi žmogus nemoka aiškiai išreikšti savo norų bei poreikių ir kartu yra bejėgis atsi-
laikyti prieš kitų žmonių reikalavimus, todėl dažnai tampa jų manipuliavimo auka. Pavyzdžiui, dėl 
mažiausios pašnekovo kritikos jo atžvilgiu, pradeda atsiprašinėti, aiškintis ir teisintis. Kartais toks 
žmogus bando situaciją „imti į savo rankas“, pats pradėdamas manipuliuoti partneriu. O tai yra ne kas 
kita, kaip paslėpta agresija.
 Aišku, gali būti ir taip, kad patenkinami partnerio interesai, atsisakius savųjų, visai ne 
dėl nepasitikėjimo savimi, – jei tai daroma ne priverstinai, o vadovaujantis savo valia. Skirtingai nuo 
nepasitikinčio savimi žmogaus, šiuo atveju asmuo negalvoja, kad pasielgė ne taip, kaip turėjo ar 
norėjo. 

Asertyvus elgesys – tai tvirtas, pasitikinčio savimi žmogaus elgesys. Tai sugebėjimas su-
vokti ir atvirai išsakyti savo norus, poreikius, lūkesčius, jausmus ir mintis, apginti savo interesus 
ir teises, neįžeidžiant kito žmogaus ir nesukeliant agresijos.

• 
• 
• 
• 

Agresyvus elgesys – tai siekimas patenkinti savo poreikius, žeminant kitą žmogų, ignoruojant 
jo poreikius bei teisėtus reikalavimus.

Nepasitikinčio savimi žmogaus elgesys – tai savo poreikių, jausmų, nuomonės slėpimas, bi-
jant likti nesuprastam, pažemintam ir atstumtam
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Nors agresyvus ir nepasitikintis savimi elgesys iš pirmo žvilgsnio labai skiriasi, tačiau jie pagrįsti tuo 
pačiu principu: į bendravimo partnerį žiūrima su nepasitikėjimu, kaip į priešininką, norintį pakenkti. 
Vadinasi, nuo jo reikia gintis. Skirtumas tarp šių dviejų elgesio tipų yra tik tas, kad agresyvus žmogus 
naudoja taktiką „geriausia gynyba – puolimas“, o nepasitikintis savimi žmogus iš karto atvirai parodo, 
kad atsisako pergalės šiame susirėmime.

Asertyvaus (tvirto) elgesio pagrindas – pozityvus mąstymas. Kai mąstome ir elgiamės 
pozityviai, mažesnė tikimybė sulaukti pasipriešinimo savo veiksmams. Geranoriškumas skatina 
atsakomąjį geranoriškumą. Be to, pozityvus mąstymas kelia savimonę ir orumą, kai mes patys dažnai 
savo mintimis jį žeminame. Tokios mintys, kaip:  o ką pagalvos; o kas, jei manęs nesupras; man atsakys; 
negaliu; nemoku; nesugebėsiu... ir panašios, išreiškia ir sutvirtina nepasitikėjimą savimi ir parodo, kad 
nesame savo gyvenimo šeimininkai. 
 Dar vienas žlugdantis asmenybę veiksnys – gailestis sau. Tai neproduktyvus jausmas, nes 
tai, kas įskaudino ar sužeidė, jau yra praeitis. Pozityvus elgesys tokioje situacijoje – padaryti išvadas iš 
patirties ir eiti į priekį.
 Savimonę žemina ir klaidingas pareigos bei įsipareigojimo supratimas. Jeigu pareiga yra 
primestas veiksmas, tai – našta. Visiškai priešingai jaučiamės, kai įsipareigojame, patys prisiimame 
atsakomybę. Tada tai sąmoningas veiksmas, aiškiai suvokiant jo pasekmes, tai brandaus žmogaus po-
elgis. Jei priėmėme sprendimą ką nors nuveikti ar prisiėmėme atsakomybę, tai reikia žiūrėti į tai kaip 
į galimybę, o ne kaip į problemą ar naštą. Mes patys kuriame savo realybę ir galime ją kurti pozityvia 
linkme. 
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UŽDUOTIS

PASITIKĖJIMAS SAVIMI

Užduoties tikslai Pasitikėjimo savimi ugdymas.
Nerimo sumažinimas.
Sugebėjimo išsakyti savo nuomonę ugdymas.
Sugebėjimo išklausyti kito nuomonę ugdymas. 

Atlikimo trukmė 40 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Kėdė. 
Dideli popieriaus lapai, markeris.

Užduoties atlikimo 
metodika

Pasiūlykite dalyviams įsivaizduoti, kad jiems atsirado galimybė 
patekti į filmą, kurį matys visas pasaulis. Jeigu pavyks gauti 
vaidmenį, jie filmuosis drauge su garsiomis kino žvaigždėmis. At-
rankai reikia: pristatyti savo geriausias savybes ir nuveiktą darbą, 
kuriuo didžiuojasi.
Dalyvis atsistoja ant kėdės prieš grupę ir prisistato, pasakoja apie 
nuveiktą darbą ir savo geriausias savybes.
Kiti dalyviai įsivaizduoja esą režisieriai ir atidžiai klausosi, ką pa-
sakys „aktorius“. 
Po prisistatymo kiekvienam „aktoriui“ paplojama. 
Atrankai pasibaigus, vedėjas organizuoja diskusiją: pagal kokius 
požymius mes galime spręsti, kad žmogus pasitiki savimi?
Atsakymus vedėjas surašo dideliame popieriaus lape-stende.

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalija savo jausmais, mintimis. 
Vedėjas skatina dalyvių atvirumą ir aktyvumą. Užduoda 
klausimus:
 Kaip jauteisi, stovėdamas ant kėdės?
 Kaip mes suprantame, kad mus palaiko kiti?
 Kokios  savybes padeda bendrauti?   
Vedėjas  apibendrina  dalyvių pasisakymus.

• 
• 
•



74

UŽDUOTIS

MOKOMĖS PAPRAŠYTI IR ĮTIKINTI

Užduoties tikslai Parodyti mokymų dalyviams, kokias būdais galima paprašyti ir 
įtikinti kitą žmogų. 

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Kėdė. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašoma vieno iš dalyvių atsisėsti ant kėdės rato viduryje. 
Kiti dalyviai sustoja aplink. 
Pateikite dalyviams instrukciją: Užimkite kėdę bet kokiu būdu, 
nenaudodami fizinės jėgos. 
Pakartokite situaciją keletą kartų su vis kitu ant kėdės sėdinčiu 
dalyviu.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją, užduodamas klausimus:· 
Kaip jauteisi sėdėdama ant kėdės?
 Kodėl užleidai vietą būtent šiam dalyviui?
 Kam ir kodėl niekados neužleistum?
Vedėjas apibendrina dalyvių pasisakymus, akcentuodamas aser-
tyvaus (tvirto) elgesio požymius.

• 
• 

UŽDUOTIS

PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI

Užduoties tikslai Padėti dalyviams atpažinti žmonių panašumus ir skirtumus. 
Skatinti suabejoti stereotipais. 

Atlikimo trukmė 25 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Kreida.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviai paprašomi sustoti patalpos viduryje, kur ant grindų yra 
nubrėžta tiesi linija – „kelias“. 
Vedėjas vardija įvairias žmogaus ypatybes, savybes.
Dalyviai, išgirdę savybę, kurią, jų nuomone, jie turi, eina į dešinę 
„kelio“ pusę, neturintys – į kairę. 
Atsidūrus vienoje ar kitoje „kelio“ pusėje, dalyvių prašoma 
apsižvalgyti, kas dar stovi šalia, toje pačioje kelio pusėje.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvius pasisakyti, užduodamas klausimus:
  Ar  visada  atsidurdavote  vienoje  „kelio“  pusėje  su  tais 
                        pačiais žmonėmis? Kaip manote, dėl kokių priežasčių? 
  Kas skiria vienus žmones nuo kitų? 
  Kodėl negalima sakyti, kad vieni žmonės yra blogesni už 
                        kitus? 
Vedėjas apibendrina dalyvių pasisakymus.

• 

• 
•
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13. ASMENINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 „Mūsų didžiausia silpnybė – nepakankamas užsispyrimas. Jei nori, kad pasisektų – visuomet 
bandyk dar vieną kartą!“

Thomas Alva Edison

 Sėkmingas ir efektyviai veikiantis žmogus paprastai išsiskiria ne žinių gausa, o mokėjimu 
tomis žiniomis naudotis, jis skiriasi savo vertybėmis, nuostatomis ir gebėjimu pasiekti savo 
tikslus. 
 Link laimingo gyvenimo veda tikslai, iškelti ant vertybių pamato. Žinoti savo vertybes 
ir gyventi pagal jas kasdien yra labai svarbu. Žmogus, kuris gyvena pagal savo vertybes, jaučiasi 
užtikrintai, ramiai, „savo vietoje”. Jam nedaro įtakos kitų žmonių nuomonė. Jis tiesiog žino, kad 
yra svarbūs tam tikri dalykai, dažnai net negali paaiškinti, kodėl svarbūs, ir tada kitų pritarimas 
nebūtinas. Toks žmogus ramiai išklausys prieštaraujantį pašnekovą, palinksės galvą, nusišypsos 
ir toliau eis savo keliais. Jis žino, ko iš tikrųjų siekia gyvenime, ir savo laiką skiria būtent tiems da-
lykams, kurie jam yra svarbūs. Jokio teisinimosi, jokių abejonių savimi ir savo pasirinkimais. Kaip 
sakoma, „šunys loja, o karavanas eina“.

Mūsų pasąmonės tikslas – apsaugoti mus, išlaikyti komforto zonoje. Viskas, kas nauja, yra 
neprognozuojama, todėl gali būti pavojinga. Apsiginkluojame baimėmis, įsitikinimais, sugalvojame 
originaliausių savo neveiklumo pateisinimų, kad tik nereikėtų peržengti taip gerai pažįstamos savo 
aplinkos. Nesvarbu, kad iš tikrųjų norime kitokio gyvenimo, saugumo jausmas svarbesnis. Taip ir 
liekame trypčioti vietoje. 
 Kas trukdo suvokti savo troškimus ir jų siekti? Vidinis pasipriešinimas pokyčiams. Ne 
pinigų ar pažinčių trūkumas, ne gabumų trūkumas, net ne valios trūkumas. O įvairios psichologinės 
kliūtys: baimės, blogi įsitikinimai, pesimizmas, neigiama aplinkos įtaka.
 Ką daryti? Visų pirma, atpažinti asmeninius vidinius įsitikinimus, kurie trukdo gyve-
nime. Antra, formuoti padedančius įsitikinimus. Trečia, kasdien daryti ką nors, kas padėtų ugdyti 
naują įsitikinimą. Pavyzdžiui, senas įsitikinimas „per kančias į žvaigždes“ gali būti keičiamas į naują 
įsitikinimą „man malonu siekti savo tikslų“. Veiksmai – kasdien atlikti ką nors malonaus.

KAIP PLANUOTI, SIEKTI IR TURĖTI?

 1. Užsibrėžkite ambicingus tikslus.  Kai mes įvertiname savo esamas galimybes, praei-
ties patirtį ir pagal tai išsikeliame tikslus, nieko išskirtinio nepasiekiame. Liekame ten, kur ir bu-
vome, nes galimybės liko tos pačios. Ką daryti žmogui, kuris praeityje patyrė daug nesėkmių, o 
šiandien turi minimalias galimybes? Ir toliau tenkintis nesėkmių maratonu ir menkais rezultatais? 
Žinoma, ne. Visų pirma reikia paklausti savęs, ko aš iš tikrųjų noriu? Tada žiūrėti, kokių galimybių 
jau turiu dabar ir kokių priemonių man dar trūksta. Ambicingi tikslai visada skatina ieškoti naujų 
galimybių, rasti arba sukurti reikalingas priemones, susipažinti su žmonėmis, išbandyti naujus da-
lykus. Tai mažų mažiausiai garantuoja tobulėjimą. 

2. Apimkite visas gyvenimo sritis. Tam, kad gyvenimas būtų harmoningas ir netektų 
pulti į kraštutinumus, sutelkite dėmesį į visas svarbiausias sritis: asmeninis ir šeiminis gyvenimas, finansai 
ir karjera, asmeninis bei profesinis tobulėjimas. Anksčiau ar vėliau žmonės, kurie skiria per daug laiko, 
pavyzdžiui, darbui ir turto krovimui, palaipsniui apleidžia šeimą, laisvalaikį. Tuomet seka konfliktai, sky-
rybos, vienatvė, išsekimas, sveikatos sutrikimai. Stebėkite, kaip padalinate laiką. Skirkite dėmesį tam, 
kas iš tikrųjų yra svarbu. Taip, kaip mityba neturi būti apribota vien baltymais, taip ir gyvenimo tikslų 
negalima susiaurinti iki vienos srities. 

3. Naudokite teigiamas kalbos formas. Kuo mažiau žodelio „ne“ – nenoriu, nereikia, 
nebebūsiu… Tikslas turi būti pozityvus: „ko noriu?“, o ne „ko nebenoriu?“; „kaip nuo šiol gyvensiu?“, 
o ne „nuo ko pabėgsiu?“; „kaip dabar bus?“, o ne „kaip daugiau nebebus?“ Neigiama forma rodo, ką 
norime „ištrinti“ iš savo gyvenimo, nuo ko išsivalyti, tačiau nieko nesiūlo į likusią tuščią vietą – „aš dau-
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giau nebenoriu gyventi skolose“. O teigiama forma parodo kryptį, link kur einu („aš noriu būti finansiškai 
laisvas“). Kuris variantas skatina veikti?
 4. Nustatykite terminus. Užsirašykite savo tikslą ir būtinai – laiko terminą, iki kada norite 
tikslą pasiekti. Tai žadina motyvaciją, didina adrenalino kiekį kraujyje, o tai didelė pagalba keliaujant 
link svajonės. Be to, užsibrėžtas terminas padeda planuoti laiką kasdien ir imtis konkrečių veiksmų da-
bar pat. 
 5. Detalizuokite tikslą. Kuo aiškesnis tikslas, tuo daugiau galimybių jo siekti pastebėsite 
aplinkoje. Neužtenka norėti nuosavo namo. Apsvarstykite, kaip atrodo namas, kur jis yra, kiek jame 
kambarių, kokia jo vertė ir t. t. Tokiu atveju vartant nekilnojamojo turto skelbimus, naršant agentūrų 
svetainėse, jūsų akį patrauks būtent tokie skelbimai, kuriuose parduodami panašūs namai. Be to, detalės 
padeda įvertinti, kaip toli ar arti esate nuo tikslo. Jei svajojate apie „gerą algą“, apibrėžkite konkrečią 
sumą, pvz., 5000 litų per mėnesį. Dabar jau galite įvertinti, kiek uždirbate šiandien ir kiek dar trūksta, 
kokia papildoma (ar nauja) veikla padėtų uždirbti šią sumą. 
 6. Sudarykite efektyviausių veiksmų sąrašą. Tam, kad pasiektumėme vieną ar kitą 
tikslą, tenka imtis konkrečių veiksmų. Surašykite, ką reikia padaryti, kad pasiektumėte tikslą. Kurie iš 
išvardytų veiksmų yra patys efektyviausi, t. y. kurie labiausiai padeda pasiekti tikslą. Imkitės jų. Mes 
dažnai apkrauname savo dienas įvairiais reikalais, kurie iš esmės neduoda rezultatų. Esame atseit 
„užsiėmę“. Kartais užtenka padaryti vieną, du, tris naudingus žingsnius ir tikslas bus pasiektas. Likusį 
laiką galima skirti poilsiui.

7. Atlikite pirmąjį žingsnį. Kai tik užbaigsite planavimą, nedelsiant imkitės pirmosios 
praktinės užduoties. Per pirmąsias 15 minučių atlikite nors mažą žingsnelį link tikslo. Neatidėkite rytdienai 
arba kitam pirmadieniui. Taip išlaikysite motyvaciją, iškart „užsikabinsite“ už proceso. Pateksite ne tik 
į teoretikų kategoriją, bet ir į praktikų. Nei jei labai ko nors norėdami pasiryšite tai pasiekti, tačiau 72 
valandas nesiimsite jokių praktinių veiksmų, visas entuziazmas nukris iki nulio. Tada save kaltinsite, kad 
ir vėl nepavyko, kad esate tinginiai, bevaliai. Tai netiesa. Tiesiog neišlaikėte motyvacijos. 

8. Planuokite laiką. Nuo šiol kasdien planuokite savo laiką taip, kad jo užtektų tikslams 
– planavimui, vykdymui, koregavimui. Veikdami kasdien tris savaites, išsiugdysite naują įprotį. Tikslų 
siekimas taps savaime suprantamu, kasdieniniu reikalu. 
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UŽDUOTIS

MANO ATEITIES VIZIJA

Užduoties tikslai Padėti mokymų dalyviams formuoti savo ateities viziją.
Padėti pažinti savo vertybes, pomėgius.

Atlikimo trukmė 35 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popierius.
Spalvoti pieštukai, trintukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Prieš pateikdamas instrukcijas, vedėjas trumpai papasakoja, kaip 
mūsų mintys veikia elgesį, nuotaiką, fizines reakcijas. Jos gali 
keisti ir socialinę aplinką. 
Dalyvių paprašoma patogiai įsitaisyti, atsipalaiduoti; kas nori, 
gali užsimerkti. 
Pateikiama instrukcija: Įsivaizduokite save po penkerių metų. Kur 
būsite? Ką veiksite? Kaip atrodysite? Keletą minučių apie tai pagal-
vokite. Pabandykite įsivaizduoti kuo detaliau ir nupaišykite tai popie-
riaus lape. 
Dalyviai gali pasirinkti jiems labiausiai patinkančią vietą patal-
poje. 
Jeigu kas nors užduotį vykdyti atsisako, motyvuodamas tuo, kad 
nemoka „gražiai“ piešti, reikia paaiškinti, jog nebus vertinamas 
darbo meistriškumas. Piešti galima paprastomis figūromis, net 
užrašant, kas pavaizduota. 
Akcentuojami tik pozityvūs dalykai.
Piešimui skirtas laikas – 10 min. Jam pasibaigus, paprašoma 
dalyvių susėsti ratu ir klausiama, kas pirmas norėtų papasakoti 
grupei, ką nupiešė. Piešinys dedamas priešais ant grindų, kad visi 
grupės nariai galėtų jį matyti. 
Po kiekvieno pasakojimo kiti dalyviai gali užduoti klausimus pa-
sakojusiam. 

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina grupės dalyvių pasisakymus, komentarus. Pabai-
goje juos apibendrina.
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UŽDUOTIS

ĮSITIKINIMAI IR VERTYBĖS

Užduoties tikslai Skatinti savęs pažinimą.
Padėti atskirti vertybes nuo įsitikinimų.
Padėti išgryninti asmenines vertybes.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Popierius.
Spalvoti pieštukai, trintukai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašykite dalyvių išvardyti tai, kas jiems svarbu gyvenime.
Paprašykite dalyvių suskirsti tai pagal svarbą (nuo 1 iki …).
Paprašykite jų pasirinkti vieną, pačią svarbiausią, vertybę ir at-
sakyti „Kodėl man tai svarbu?“ Jeigu dalyviai argumentuotai 
paaiškina, kodėl jiems ši vertybė yra svarbi, vadinasi, tai dar nėra 
absoliuti vertybė! 
Raginkite juos klausti save „Kodėl man tai svarbu?“ tol, kol 
paaiškinimo tarsi nebeliks. Atsakymas „svarbu ir tiek“ – yra abso-
liuti vertybė. Pvz., vertybė „pinigai“: kodėl man svarbūs pinigai? 
Atsakymas – „nes suteikia saugumo jausmą“. Klausimas „kodėl 
man svarbus saugumas?“ Atsakymas – „svarbus ir tiek“. Taigi, 
„pinigai“ nėra tikroji vertybė, absoliuti vertybė yra saugumas.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją, užduodamas klausimus:
 Kaip galiu pritaikyti šią vertybę asmeniniuose santykiuose?
 Kaip galiu realizuoti šią vertybę gyvenime?
 Kiek kasdien skiriu savo laiko šioms vertybėms?
 Ką galiu padaryti kasdien, kad gyvenčiau pagal šias vertybes?
Vedėjas apibendrina dalyvių išsakytas mintis.

• 
• 
•
•
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UŽDUOTIS

ĮTAVO GEROSIOS SAVYBĖS

Užduoties tikslai Adekvačios socialinės pozicijos formavimas
Pasitikėjimo savimi formavimas.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Flomasteriai, seni žurnalai, klijai, žirklės.
Dideli popieriaus lapai ar lenta, prie kurios galima bus pritvirtinti 
koliažus.
Kortelės su grupės dalyvių vardais.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviams pasiūloma nežiūrint ištraukti kortelę su grupės drau-
go vardu.
Pasakoma, kad jiems suteikiama galimybė sukurti paveikslą-
koliažą, vaizduojantį kiekvieno grupės nario gerąsias savybes: 
draugiškumą, linksmumą ir pan. 
Išdalijus priemones, paprašoma iš žurnalų iškirpti paveikslėlius 
ar žodžius, kuriais galima apibūdinti grupės narius, ir suklijuoti 
iš jų koliažą. 
Kol atliekama užduotis, vadovas parengia vietą, kur tai bus ekspo-
nuojama.
Kiekvienas dalyvis pristato savo koliažą ir pasako, kam jis yra skir-
tas, įvardydamas savo kolegos gerąsias savybes.
Kiekvienas dalyvis gauna dovanų apie juos sudėliotus koliažus.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina grupės narius pasidalinti savo jausmais ir mintimis 
ir apibendrina visus pasisakymus. 
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TERMINŲ ŽODYNAS

Adaptacija – tai gebėjimas prisitaikyti prie kintančių ir įvairių realaus gyvenimo situacijų.
Adekvatus savęs vertinimas – tai vertinimas, kuris leidžia žmogui kritiškai analizuoti save ir tei-
giamai vertinti savo galimybes, pripažįstant tiek teigiamas, tiek neigiamas savo asmenybės puses. 
Asertyvus (tvirtas) elgesys – tai savimi ir kitais pasitikinčio žmogaus elgesys, atitinkantis esamą 
situaciją.
Asmeninis efektyvumas – tai žmogaus gebėjimas remtis savo vertybėmis, nuostatomis, siekiant 
savo tikslų.
AŠ vaizdas – tai mūsų žinių apie save bei nuostatų savo pačių atžvilgiu visuma.
Empatija – žmogaus gebėjimas įsijausti į kito žmogaus situaciją, suprasti jo jausmus, mintis.
Diskriminacija – neteisingas elgesys su žmogumi dėl jo amžiaus, tautybės, religinių įsitikinimų, 
fizinių trūkumų, lyties, rasės, socialinės padėties ar kt. 
Jausmų valdymas – tai savo jausmų atpažinimas, priėmimas ir išreiškimas sau ir kitiems priimtinu 
būdu.
Konfliktas – tai priešingų požiūrių, nuomonių, interesų susidūrimas.
Kritinis mąstymas – tai aktyvus mąstymo procesas, kurio metu žmogus aktyviai analizuoja 
informaciją, kuria galėtų praktiškai pasinaudoti konstruktyviai spręsdamas įvairias problemas.
Pozityvus mąstymas – tai teigiamas požiūris į save, į kitus žmones ir į supančią aplinką. 
Psichologinis atsparumas – tai žmogaus sugebėjimas sėkmingai prisitaikyti prie aplinkos, nepai-
sant įtaką darančių nepalankių aplinkybių ir rizikos faktorių.
Skepticizmas – tai nepamatuotas kritiškas naujovių vertinimas.
Stresas – organizmo reakcija į aplinkos veiksnius, keliančius grėsmę žmogaus gerovei, sveikatai ar 
gyvybei ir sutrikdančius jo psichofizinę pusiausvyrą.
Tolerancija – tai žmogaus laisvas apsisprendimas pripažinti tai, ką jis vertina neigiamai, su kuo 
jis nesutinka, leidžiant tam reiškiniui būti. Tai gali būti kitas žmogus arba to žmogaus pažiūros, 
polinkiai, elgesys.
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