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ĮŽANGA 

Uždaviniai 

Pagrindinis projekto „EMOCINIS DARBO KLUBAS“ tikslas – pagerinti nedirbančių 

asmenų, siekiančių grįžti į darbo rinką, įsidarbinimo galimybes. Šiuo tikslu buvo sukurta 

metodika, leidžianti šiems žmonėms aktyviai dalyvauti „Darbo klubo“ veikloje, kur jie 

gali įgyti su emociniu intelektu susijusių gebėjimų ir užmegzti socialinius ryšius, kurie 

dar labiau padidina jų įsidarbinimo galimybes. 

Yra daug teorijos apie emocinio intelekto panaudojimą ieškant darbo ir apie emocijų 

svarbą bei jų tobulinimą, siekiant didelių tikslų visuomenėje. Tačiau šis mokymas su 

žmonių grupėmis, aktyviai dalyvaujančiomis darbo klubuose, siekiant pagerinti jų 

įsidarbinimo galimybes, nėra pakankamas. 

Dėl šios priežasties buvo sukurta JEC (EMOCINIO DARBO KLUBO) metodika, leidžianti 

dalyviams ugdyti emocinį intelektą skatinančius gebėjimus: 

1. Savęs pažinimas: nustatyti teigiamas ir neigiamas emocijas. 

2. Emocijų valdymas: atmesti neigiamas emocijas ir paversti jas teigiamomis. 

3. Motyvacija: skatinti teigiamas emocijas, kad pagerėtų ir sustiprėtų pasitikėjimas 

savimi. 

4. Empatija: atpažinti kitų žmonių emocijas ir panaudoti jas gerinant socialinius ir 

darbo santykius savo aplinkoje. 

5. Socialiniai gebėjimai: suprasti ir gebėti valdyti kitų žmonių emocijas. 

Projekto „EMOCINIS DARBO KLUBAS“ kulminacija – šio praktinio vadovo, skirto 

įdarbinimo konsultantams ir suaugusiųjų švietėjams, parengimas. Projekto metu 

sukurta novatoriška metodika, motyvacijos pratimai ir emociniu intelektu pagrįstos 

priemonės dalyviams skirtos ugdyti naujas kompetencijas, gerinančias EMOCINIO 

DARBO KLUBO narių įsidarbinimo galimybes. Šis vadovas leis suaugusiųjų švietėjams 

ir įdarbinimo konsultantams, pasibaigus projektui, savo įstaigose sukurti EMOCINĮ 

DARBO KLUBĄ. 
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Vadovą sudaro du mokymo moduliai: 

⎯ Modulis I: Vidinis/asmeninis intelektas: (savęs pažinimas, emocijų valdymas, 

motyvacija ir įgalinimas). 

⎯ Modulis II: Tarpasmeninis intelektas (empatija ir socialiniai gebėjimai) 

Pagrindinis mokymo modulių tikslas – sukurti metodiką ir priemones, skirtas 

vidinio/asmeninio ir tarpasmeninio intelekto ugdymui darbo klube. Šios priemonės 

pateikiamos kaip pratimai, skirti mokyti nedirbančius asmenis, kaip ugdyti savęs 

pažinimo technikas, valdyti emocijas, didinti asmeninę motyvaciją ir įgalinimą, ugdyti 

empatijos gebėjimus ir gerinti socialinius gebėjimus. 

Mokymo moduliuose pateikta medžiaga taip pat padės suaugusiųjų švietėjams, 

pradedantiems teikti naują „Emocinio darbo klubo“ paslaugą savo organizacijose. 

Mokymo moduliai skirti pagerinti darbą, atliekamą darbo klubuose, ir padėti daugybei 

specialistų tobulinti įsidarbinimo gebėjimus, kad jie galėtų įgyvendinti visapusiškas 

paslaugas, padedančias bedarbiams susirasti tinkamą ir stabilų darbą. 

Taip siekiama padėti pagerinti pažeidžiamą tūkstančių žmonių padėtį visoje Europoje. 
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Kaip yra organizuojamas darbo klubas? 

Neretai bedarbiams susirasti tinkamą darbą trukdo praktinių darbo paieškos gebėjimų 

stoka. Net ir baigus vieną ar daugiau mokymo kursų, susirasti tinkamą darbą gali būti 

sunku ir baugu. Daugeliui bedarbių reikia specializuotų darbo paieškos mokymų, kurių 

metu jie įgytų ir veiksmingų darbo paieškos gebėjimų, ir išmoktų aktyvių darbo paieškos 

metodų. Svarbiausia įveikti psichologinį barjerą tarp dirbančiųjų ir bedarbių, kuris 

ilgėjant nedarbo trukmei tampa vis ryškesnis. 

Darbo klubas - tai bedarbiams skirta darbo paieškos veikla. Šia veikla siekiama suteikti 

bedarbiams galimybę integruotis į darbo rinką įgyjant aktyvių darbo paieškos ir 

praktinių darbo įgūdžių. 

Darbo klubo veikla grindžiama dalyvių tarpusavio pagalba, aktyvia darbo paieška ir 

įgūdžių, reikalingų efektyviai veiklai darbo rinkoje, ugdymu. Šia veikla siekiama suteikti 

bedarbiams galimybę sustiprinti savo žinias ir įgūdžius. Dalyviai, dalyvaujantys šioje 

programoje, mokosi naudotis moderniausiomis technologijomis ir ugdo darbo rinkoje 

reikalingus įgūdžius. Jie taip pat mokosi gaminti lankstinukus, vizitines korteles, rengti 

gyvenimo aprašymą ir drąsiau elgtis per darbo pokalbį. 

Dalyviai taip pat gali dalyvauti savitarpio paramos grupėse, kuriose jie gauna 

psichologinę paramą vieni iš kitų. Dauguma žmonių, netekę darbo, praranda dalį savo 

bendravimo tinklo. Šis praradimas gali paveikti jų asmeninį gyvenimą, apsunkinti 

santykius su kitais žmonėmis ir sudaryti kliūčių susirasti darbą. Savitarpio paramos 

grupė skatina bendravimą tarp tų pačių interesų ir panašių tikslų turinčių žmonių. 

Profesinio orientavimo konsultacijos yra neatsiejama darbo klubo veiklos dalis. Šių 

konsultacijų tikslas - padėti dalyviams geriau pažinti save. Savarankiškai įvertinę savo 

profesinius gebėjimus, jie gali sudaryti veiksmų planą pasirinktam karjeros keliui, 

tinkamai pasirengti darbo paieškai ir išmokti, kaip sėkmingai prisistatyti potencialiam 

darbdaviui. Konsultacijų metu taip pat aptariami dalyviams aktualūs klausimai ir 

sunkumai, su kuriais bedarbiai susiduria ieškodami darbo. 
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Sėkmingą darbinę karjerą lems ir tinkamai pasirinkta veikla. Motyvacija dirbti ir ieškoti 

tinkamo darbo padidės, kai paieška atitiks asmeninius lūkesčius, profesinius interesus 

ir gebėjimus. 

Sėkmingai darbo paieškai svarbi orientacija (karjeros kelias).  Darbo paieška bus 

veiksmingesnė, jei ji bus tikslinga, prieš tai įvertinus asmenines kompetencijas ir darbo 

rinkos reikalavimus. Taigi, prieš pradedant ieškoti darbo svarbu savarankiškai įvertinti 

profesinius interesus, gebėjimus ir asmenines savybes. Tuomet savęs įvertinimas 

pasitarnaus siekiant sukoncentruoti pageidaujamas darbinės veiklos kryptis. 

Tinkami veiksmai ir pasirengimas gali lemti darbo paieškos sėkmę. Svarbu, kad dalyviai 

patys įvertintų savo darbo paieškos veiklą ir išmoktų aktyvių darbo paieškos metodų. 

Taip pat svarbu parengti darbo paieškai reikalingus dokumentus. Svarbi darbo paieškos 

dalis yra pokalbis su darbdaviu. Todėl svarbu išmokti, kaip pasirengti pokalbiui, kokie 

veiksniai lemia pokalbio su potencialiu darbdaviu sėkmę, išmokti tinkamo elgesio ir 

prisistatymo pokalbio su potencialiu darbdaviu metu. 

Todėl rekomenduojama įtraukti profesinio orientavimo konsultacijas kaip neatsiejamą 

darbo klubo veiklos dalį. Turėtų būti organizuojamos bent trys konsultacijos: 

• Pirmoji konsultacija skirta skatinti dalyvių savęs pažinimą ir padėti jiems 

įvertinti savo profesinę orientaciją. 

• Antroji konsultacija skirta karjeros planavimui. 

• Trečiosios konsultacijos tikslas - parengti dalyvius aktyviai darbo paieškai 

ir išmokyti juos tinkamai prisistatyti darbdaviui. 

Dalyvaudami darbo klubo veikloje ir dirbdami vienoje grupėje su kolegomis, dalyviai 

pradėtų labiau pasitikėti savimi ir efektyviai planuoti savo darbą bei laiką. Taip jie 

padidintų savo galimybes integruotis į darbo rinką ir susirasti nuolatinį darbą.  
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Kas yra emocinis intelektas? 

Daugialypio intelekto teorijoje (MI) pristatomi aštuoni nepriklausomi intelekto tipai 

(Gardner, 1983 m.). Vienas iš šių tipų yra tarpasmeninis intelektas, t. y. gebėjimas 

suprasti, užjausti ir veiksmingai bendrauti su kitais žmonėmis. Kitas tipas yra 

vidinis/asmeninis intelektas, gebėjimas suprasti savo jausmus ir motyvaciją. 

Šios dvi sąvokos – vidinis/asmeninis ir tarpasmeninis intelektas – buvo sukurtos 

remiantis ankstesnėmis teorinėmis studijomis, tokiomis kaip Karlo Jungo (Carl Jung) 

požiūrių tipologija (1921 m.). Jungas teigė, kad yra du pagrindiniai asmenybės tipai, arba 

orientacijos: intravertiškumas ir ekstravertiškumas. Intravertiškas žmogus yra 

orientuotas į subjektyvius išgyvenimus. Intravertas linkęs sutelkti dėmesį į vidinį, 

privatų pasaulį, kuriame tikrovė vaizduojama taip, kaip ją suvokia pats asmuo. Apskritai 

intravertiškumu pasižymintys žmonės yra introspekciniai ir užsiėmę savo vidiniais 

reikalais. Jie dažnai atrodo uždari, santūrūs, taip pat gali būti asocialūs. Ekstravertiškas 

žmogus yra orientuotas į objektyvią patirtį. Ekstravertas linkęs daugiau laiko praleisti 

suvokdamas išorinį daiktų, įvykių ir kitų žmonių pasaulį. Žmonėms, kuriems būdinga 

ekstraversija, rūpi jų bendravimas su kitais žmonėmis ir juos supančiu pasauliu. Jie 

atrodo aktyvūs, bendraujantys ir besidomintys išoriniu pasauliu (Hall ir Lindzey, 1985 

m.). 

Vėliau Golemanas (1995 m.), kalbėdamas apie emocinį intelektą, apibendrino Gardnerio 

tarpasmeninio ir vidinio intelekto teorijas. Tačiau Golemano (1995 m.) emocinio intelekto 

modelis yra gana platus ir apima daugybę žmogaus gebėjimų, kurie patenka į emocinio 

intelekto konstruktą. 

Savo knygoje "Emocinis intelektas – kodėl jis gali būti svarbesnis už intelekto 

koeficientą" (1995 m.) Golemanas dalijasi daugeliu savo idėjų, pagrįstų per pastaruosius 

20 metų atliktais moksliniais tyrimais. Golemanas teigia, kad nors aukštas intelekto 

koeficientas gali būti sėkmės gyvenime pagrindas, jis nėra tinkamas gerovės rodiklis. 

Akademinis intelektas, kaip teigia Golemanas, „nesuteikia jokio pasirengimo 

sukrėtimams ar galimybėms, kurias atneša gyvenimo peripetijos“. (Goleman, 1995 m.). 
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Golemanas antrame savo darbe apie emocinį intelektą „Darbas su emociniu intelektu“ 

(1998m.) pristato penkias emocinio intelekto sritis. 

Jos apibūdinamos taip: 

1. Savo emocijų pažinimas: Golemanas teigia, kad savęs pažinimas, t. y. jausmo 

atpažinimas, kai jis kyla, yra emocinio intelekto pagrindas. 

2. Savo emocijų valdymas: gebėjimas tinkamai valdyti jausmus yra pagrįstas 

savęs pažinimu. 

3. Savęs motyvavimas: Emocijų valdymas, tvarkymas ar kontrolė siekiant tikslo 

yra labai svarbi dėmesingumui, meistriškumui ir kūrybiškumui. Gebėjimas 

atidėti pasitenkinimą, slopinti impulsus ir emocinė savikontrolė yra visų rūšių 

pasiekimų pagrindas. 

4. Kitų žmonių emocijų atpažinimas: Vienas iš svarbiausių žmonių įgūdžių – 

empatija, gebėjimas atpažinti kitų žmonių jausmus remiantis tuo, kad patys 

jautėte panašius jausmus. 

5. Santykių palaikymas: Santykių menas apima ir kitų žmonių emocijų atpažinimą 

bei valdymą. 

Pirmieji trys elementai yra susiję su tuo, kas anksčiau buvo įvardyta kaip 

vidinis/asmeninis intelektas, ir bus aptarti pirmajame modulyje. Paskutinieji du 

elementai yra susiję su tarpasmeniniu intelektu ir bus aptarti antrajame modulyje. Šios 

dvi teorijos buvo pasirinktos, nes mūsų emocijos daro įtaką mūsų vertinimams, taigi ir 

sprendimų priėmimo procesams, kurie yra labai svarbūs darbe ir gyvenime. 

Geriausiai dirbantys darbuotojai, kaip pabrėžiama antrajame Golemano darbe apie 

emocinį intelektą, yra tie organizacijos darbuotojai, kurie ne tik atlieka darbą, bet ir kyla 

į savo srities viršūnę. Golemano „žvaigždžių atlikėjai“ yra draugiški, realistiški ir 

optimistiški. Jie turi ne tik pakankamai kognityvinio, bet ir emocinio intelekto (Murray, 

1998 m.).  

Skirtingai nei IQ, kuris laikomas gana stabiliu ir nekintamu, emocinio intelekto tyrimai 

rodo, kad jį galima tobulinti mokantis (Cherniss ir Goleman, 1998 m.; Goleman, 1995 m.). 
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Ankstesni emocinio intelekto ir jo sąsajų su darbo rezultatais tyrimai atskleidė 

emocinio savęs pažinimo ir valdymo svarbą (pvz., Liptak, 2005 m.; Shaffer ir Shaffer, 

2005 m.). Kietuosius įgūdžius, leidžiančius asmenims puikiai reikštis savo profesinėje 

veikloje, papildo emocinis intelektas ir asmens gebėjimas suvokti save, socialiai 

orientuotis, save valdyti ir kurti santykius. Šių studijų ir tyrimų dėka didesnė reikšmė 

teikiama šiems vadinamiesiems „minkštiesiems“ įgūdžiams. Nors dėl šių minkštųjų 

įgūdžių svarbos ir jų poveikio akademiniams ir darbo rezultatams vis dar yra 

diskutuojama, dabar daug plačiau suvokiama, kokį vaidmenį jie atlieka asmeniniame ir 

profesiniame tobulėjime. 

Daugelis tyrimų rodo teigiamą emocinio intelekto ir darbo rezultatų ryšį (Sternberg, 

1997 m.; Valls Roig, 1997 m.; Weisinger, 2001 m.). Darbo pasauliui reikia žmonių, gebančių 

prisitaikyti prie pokyčių, o geresnių rezultatų pasiekia tie darbuotojai, kurie moka dirbti 

komandoje, bendradarbiauti, prisitaikyti, siekti laimėjimų ir akcentuoja pagalbą kitiems. 

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai gali daryti teigiamą įtaką žmonėms ir prisidėti prie 

efektyvių procesų (Goleman & Cherniss, 2005 m.). Kitų tyrimų duomenimis (Valls Roig, 

1997 m.), įmonių sėkmė priklauso nuo sėkmingo emocinio intelekto pritaikymo 

orientuojantis į žmones, todėl žmogiškųjų išteklių skyrius turi pakankamai remti 

žmones, kad jie būtų patenkinti darbu. 

Galiausiai, naujausi tyrimai (Rasiah, 2019 m.) parodo, kokį poveikį darbo rinkai daro 

vadinamosios ketvirtosios pramonės revoliucijos pokyčiai. Nuolat besikeičiančios ir 

neapibrėžtos darbo rinkos kontekste mašinų, automatizacijos, IT ir (pakankamai greitai) 

dirbtinio intelekto (DI) naudojimas įtakojo įsidarbinimui reikalingus įgūdžius. Nors 

daugelyje tyrimų teigiama, kad dėl šių pokyčių gali atsirasti ir naujų darbo vietų ir 

tolygiai padidėtų bedarbystė (Bloom et al., 2018 m.), vis labiau būtina, kad darbuotojai 

ugdytų minkštuosius įgūdžius. Darbo rinkoje, kurioje mašinos ir dirbtinis intelektas gali 

„daryti beveik viską, ką gali daryti žmonės, ir daryti tai geriau“, akivaizdu, kad tai yra 

susiję su kietaisiais įgūdžiais. Minkštųjų įgūdžių poreikis, kuriam yra būtinas 

vadinamasis „žmogiškasis prisilietimas“, visada egzistuos. 

Dabartinėje literatūroje pabrėžiama, kad socialiniai ir kognityviniai įgūdžiai, 

bendravimas ir emocinis intelektas yra laikomi svarbiausiais įgūdžiais ateities darbo 

rinkoje (Eberhard et al., 2017 m.; Suleman, 2016 m.). Golemanas (1998 m.) teigia, kad 
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emocinis intelektas daro įtaką darbuotojų darbingumui ir užduočių atlikimo 

efektyvumui, atsižvelgiant į savęs pažinimą, emocijų valdymą ir gebėjimą išlaikyti 

teigiamą psichinę būseną, tiesiogiai susijusią su darbo rezultatais (Carmeli, 2003 m.). 

Neseniai visame pasaulyje atlikti tyrimai rodo, kad geras emocinio intelekto įgūdžių 

lygis yra tiesiogiai susijęs su sėkme darbo rinkoje.  

Projekto partnerių šalyse organizuojami darbo klubai skirti padėti bedarbiams 

sėkmingai grįžti į darbo rinką. Į darbo klubo programą įtraukdami vidinio/asmeninio ir 

tarpasmeninio intelekto įgūdžių mokymus, didiname bedarbių galimybes susirasti 

darbą.  
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MODULIS I: VIDINIS/ASMENINIS INTELEKTAS  

Vidinis/asmeninis intelektas ir jo svarba gebėjimų, padėsiančių 

padidinti asmenų galimybes įsidarbinti, tobulinimui. 

Pagal 1983 m. JAV psichologo Howardo Gardnerio pasiūlytą daugialypio intelekto 

teoriją, vidinis/asmeninis intelektas - tai gebėjimas iššifruoti ir analizuoti savo motyvus, 

norus, mintis ir emocijas. Savirefleksija, savęs tyrinėjimas ir savianalizė yra 

vidinio/asmeninio intelekto metodai. (Amerikos psichologų asociacija, APA – 

Psichologijos žodynas).  

Tiek Gardneris (1983 m.), tiek Teele (2000 m.) pabrėžia, kad savastis (savęs pažinimas, 

savęs suvokimas, vidiniai jausmai, stipriųjų ir silpnųjų pusių suvokimas) yra pagrindinė 

vidinio/asmeninio intelekto esmė. Panašiai šis ekstraversijos apibūdinimas yra susijęs 

su Gardnerio (1983 m.) ir Teele'io (2000 m.) tarpasmeninio intelekto apibūdinimu.  

Tarpasmeninio intelekto konstruktas veiksmingai veikia žmonių supratimą (elgesio 

atlikimą), kuris reiškia socialinę kompetenciją. Priešingai, vidinis/asmeninis intelektas 

yra gebėjimas suprasti save ir kitus (socialinis pažinimas) (Romney ir Pyryt, 1999 m.). 

Gebėjimas suprasti save ir kitus ar to žinojimas nebūtinai reiškia žmogaus gebėjimą ar 

komforto lygį bendrauti ir sąveikauti su kitais. Tarpasmeninis intelektas reikalauja 

veiksmų ir gebėjimo bendrauti su kitais, o vidinis/asmeninis intelektas labiau veikia 

vidinės savirefleksijos ir supratimo lygmeniu. 

Apibendrinant galima teigti, kad žmonės, pasižymintys vidiniu/asmeniniu intelektu, 

moka pažvelgti į savo vidų ir išsiaiškinti savo jausmus, motyvaciją ir tikslus. Jie iš 

esmės yra introspekciniai. Jie analizuoja save ir siekia supratimo. Vidinį/asmeninį 

intelektą turintys žmonės yra intuityvūs ir paprastai intravertiški. Jie mokosi 

savarankiškai ir apmąstydami. 
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Vidinės/asmeninės savybės: 

⎯ Intuityvus, 

⎯ Suprantantis save, 

⎯ Skiriantis laiko apmąstymams, 

⎯ Mėgstantis mokytis apie save, 

⎯ Filosofuojantis, 

⎯ Nepriklausomas, 

⎯ Mėgstantis rašyti dienoraštį, 

⎯ Gerai dirba vienas, 

⎯ Paprastai intravertiškas, 

⎯ Besidomintis savarankiška veikla. 

Savęs supratimas 

Vidinio/asmeninio ir emocinio intelekto sistemoje savęs supratimas reiškia savo 

emocijų pažinimą, gebėjimą stebėti save ir atpažinti jausmą, kai jis pasireiškia 

(Goleman, 1998 m.). 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mūsų jausmai yra akivaizdūs, tačiau dažnai jie būna 

nesąmoningi. Savęs supratimas apima nuotaikų ir minčių savikontrolę nuolatiniame 

procese, kai skiriamas dėmesys savo vidinei būsenai, įskaitant emocijas (Miloševičius, 

2004 m.). Taigi, savęs supratimas yra emocijų valdymo pagrindas: vien žinodamas, kad 

gali atpažinti emocijas, kai jos atsiranda, gali jas valdyti.  

Emocijų srityje savęs supratimas apima savęs pažinimą – savo gebėjimų, kompetencijų, 

poreikių ir paskatų supratimą (Goleman, 2012 m.). Šie du aspektai tarpusavyje susiję: 

save suprantantys žmonės žino, kokias emocijas jie jaučia, ir supranta, kaip jų jausmai 

veikia jų veiklą. Jie vadovaujasi savo vertybių ir tikslų suvokimu. 

Jie žino savo stipriąsias ir silpnąsias puses, apmąsto savo veiklą ir mokosi iš patirties. 

Jie atviri grįžtamajam ryšiui, naujoms perspektyvoms, nuolatiniam mokymuisi ir 

saviugdai. Jie geba įžvelgti skirtingus požiūrius į save, priimti juos ir jais remtis. 
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Vadinasi, žmonės, kurie žino, kuo jie yra geri, kas jiems patinka, ką jie gali ir nori daryti, 

sąmoningiau ir veiksmingiau atliks pasirinkimus savo karjeroje ir gyvenime. 

 Save suprantančių žmonių savybės:  

⎯ Asmeninis veiksmingumas. 

⎯ Gali aiškiai išreikšti savo jausmus. 

⎯ Žino, kokia situacija ar įvykis sukelia stiprias emocines reakcijas. 

⎯ Atpažįsta ryšį tarp savo jausmų, minčių ir elgesio. 

⎯ Suvokia, kaip jų jausmai veikia jų veiklą. 

Kodėl savęs supratimas yra svarbus įsidarbinimo gebėjimas? 

Savęs supratimas yra labai svarbi kompetencija siekiant išnaudoti savo potencialą. 

Karjeros sprendimai, asmeninis tobulėjimas ir karjeros pažanga priklauso nuo 

asmeninio supratimo, kas esate, kokius įgūdžius turite, į kokias tobulėjimo sritis turite 

atkreipti dėmesį. Įrodyta, kad aukštesnis savęs supratimo lygis susijęs su geresniais 

darbo rezultatais. Tuo pat metu savęs supratimo trūkumas ne tik gali sudaryti kliūčių 

kopimui karjeros laiptais, bet ir turėti neigiamą poveikį nustatant asmens potencialą ir 

pasitikėjimą savimi bei lemti blogus karjeros sprendimus, neatitinkančius tikrųjų 

asmens kompetencijų, gabumų ir požiūrio. Savęs supratimo ugdymas padės žmonėms 

suderinti asmens įgūdžius su tinkamomis galimybėmis, tarp visų laisvų darbo vietų 

rasti tas, kurios geriau atitinka asmens profilį ir maksimaliai išnaudoja jo potencialą, 

taip sutaupant ir darbdavių, ir darbo pokalbių vedėjų laiką bei energiją. Įsidarbinimo ir 

darbo paieškos srityje veiksmingas savęs supratimo ugdymas turėtų būti orientuotas į 

šiuos elementus: 

⎯ Asmeninius minkštuosius įgūdžius, 

⎯ Asmeninę motyvaciją, 

⎯ Pagrindines stiprybes ir elgesį, 

⎯ Pageidavimus darbo stiliui, 

⎯ Pageidavimus dėl darbo aplinkos, 

⎯ Galimą karjerą ir darbo vaidmenis, atitinkančius asmenines savybes, 

⎯ Pageidaujamą mokymosi stilių. 
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ko ieško 

darbdaviai. Tokiu būdu darbo ieškantys asmenys gali nuspręsti, kaip geriausiai parodyti 

savo tikrąją vertę ir potencialą. Suprasdami save, asmenys, ieškantys darbo, gali remtis 

savo stipriosiomis pusėmis, turėdami daugiau savigarbos ir tikslą, taip pat gali labiau 

pasitikėti savimi: 

⎯ išreikšdami savo įgūdžius ir gebėjimus darbdaviams. 

⎯ sukurdami profesionalų ir įtikinamą gyvenimo aprašymą. 

⎯ veiksmingai prisistatydami per darbo pokalbį. 

⎯ ištirdami savo verslumo įgūdžius. 

⎯ suprasdami savo vadovavimo stilių. 

⎯ tobulindami savo pardavimo gebėjimus. 

⎯ organizuodami savo asmeninį tobulėjimą. 

Dėl visų šių priežasčių savęs supratimas yra pagrindinė kompetencija ieškant darbo. 

Emocijų valdymas 

Atlikę pirmąją savybių analizę pamatėme, kad savęs supratimas parodo gilų savo 

emocijų, stiprybių, silpnybių, poreikių ir paskatų supratimą, todėl žmonės žino, kaip 

jausmai veikia juos pačius ir kitus. Antrasis komponentas – savireguliacija (kartais dar 

vadinama savęs valdymu) – apima žmonių „nuolatinį vidinį pokalbį“ siekiant atlikti 

užduotį ar pasiekti tikslą. Teigiamai vertinant šį komponentą, jis dažnai leidžia 

asmenims išvengti blogų sprendimų, priimamų dėl impulsyvaus elgesio.  

Šią kompetenciją turintys žmonės gali valdyti savo emocijas savo ir kitų labui – laiku 

išreikšti teigiamas emocijas ir kontroliuoti trikdantį neigiamų emocijų poveikį. Jie 

atpažįsta nuotaikos būsenas ir žino, kaip emocijos gali paveikti jų elgesį. Paprastai jie 

gali savarankiškai mąstyti net ir stresinėje situacijoje. 

Žmonių, turinčių emocijų valdymo įgūdžius, savybės: 

⎯ Savikontrolė, 

⎯ Gebėjimas spręsti sudėtingas situacijas, 
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⎯ Gebėjimas susidoroti su stipriomis emocijomis ir stresu, 

⎯ Atsparumas norui impulsyviai reaguoti, 

⎯ Gebėjimas susikaupti ir aiškiai mąstyti stresinėje situacijoje, 

⎯ Vadovavimo įgūdžiai, 

⎯ Bendravimas ir įtaka. 

Kodėl emocijų valdymas yra svarbus įsidarbinimo gebėjimas? 

Savireguliacija susijusi su savęs, savo emocijų, vidinių išteklių ir gebėjimų kontrole ir 

valdymu (Goleman, 1998 m.). Ji taip pat apima gebėjimą valdyti savo impulsus. 

Savireguliacija taip pat apima atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimą ir 

užtikrinimą, kad tai, ką darote, atitinka jūsų vertybes: jomis galima pasitikėti. 

Suprantama, kad potencialus darbdavys nori įdarbinti žmogų, kuris yra patikimas, geba 

prisitaikyti prie pokyčių, sugeba dirbti įtemptoje situacijoje, ištveria stresą ir susidoroja 

su sudėtingomis situacijomis. Patikimi žmonės vykdo savo įsipareigojimus ir laikosi 

kitiems duotų pažadų, prisiima atsakomybę už realių tikslų gyvenime ir darbe 

nustatymą ir įgyvendinimą. 

Be to, prisitaikantys žmonės atidžiai vertina savo darbo tikslus ir organizuoja savo 

veiklą, kad užtikrintų jų pasiekimą. Žmonės, gebantys valdyti savo emocijas, yra 

patikimesni ir veiksmingiau atlieka savo darbą, todėl darbdaviai jų labiau pageidauja! 

Jie: 

⎯ geba valdyti daugybę jų laiko ir energijos poreikių, efektyviai nustatyti prioritetus 

ir prireikus atlikti greitus pokyčius. 

⎯ geba veiksmingai pritaikyti savo reakciją ir veikimo būdą įvairioms situacijoms. 

⎯ lanksčiai vertina įvykius, geba matyti įvairias perspektyvas. 

Galiausiai, emocijų valdymas yra esminis įgūdis ieškant darbo.  Jis skatina atkaklumą, 

streso, patiriamo dėl buvimo bedarbiu (arba būtinybe keisti darbą), valdymą, gebėjimą 

išlikti ramiam per pokalbį, gerai prisistatyti darbo pokalbio vedėjams ir demonstruoti 

pasitikėjimą savimi. 
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Motyvacija ir įgalinimas 

Trečioji vidinio/asmeninio intelekto sudedamoji dalis yra savęs motyvavimas (Goleman, 

1998 m.). Teigiama motyvacija yra raktas į pasiekimus. Didžiausi sportininkai, 

muzikantai ir šachmatų meistrai išsiskiria gebėjimu metai iš metų dalyvauti sunkiose 

treniruotėse, pradedant ankstyvame gyvenime.  

Motyvuoti žmonės nori kažko siekti dėl pačio pasiekimo fakto. Jie visiškai įsitraukia į 

darbą, priima organizacijos tikslus, naudojasi galimybėmis ir yra „apsėsti“ rezultatų 

siekimo. Jie atkakliai kovoja su nesėkmėmis ir yra pasirengę nueiti papildomą mylią. 

Jie nuolat ieško būdų, kaip viską padaryti geriau, ir yra linkę aistringai domėtis savo 

darbu. 

Žmonės, kuriems trūksta šios kompetencijos, daro tai, ko iš jų reikalaujama, tačiau 

jiems trūksta užsidegimo siekti rezultatų. Juos dažnai labiau domina socialinis ir (arba) 

šeimyninis gyvenimas, o ne karjeros raida. Jie taip pat mažiau linkę pasitempti. Jie linkę 

labiau pasitenkinti esama padėtimi ir yra mažiau motyvuoti ieškoti geresnių veiklos 

būdų. 

Savimotyvuotų žmonių savybės: 

⎯ Asmeninis veiksmingumas, 

⎯ Orientacija į rezultatus, 

⎯ Gebėjimas mokytis, kaip pagerinti savo veiklą, 

⎯ Aktyvus galimybių pagerinti padėtį ieškojimas, 

⎯ Siekimas daugiau tikslų, nei tikimasi. 

Kodėl savęs motyvavimas yra svarbus įsidarbinimo gebėjimas? 

Motyvacija skatina mus siekti savo tikslų, jaustis labiau patenkintiems ir gerinti bendrą 

gyvenimo kokybę. Savimotyvacijos supratimas ir ugdymas gali padėti kontroliuoti 

daugelį gyvenimo aspektų, ypač darbą.  

Pasak Golemano (1998 m.), savimotyvaciją sudaro keturi elementai: 
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• asmeninis siekis, noras tobulėti arba atitikti tam tikrus standartus; 

• įsipareigojimas siekti asmeninių ar organizacijos tikslų; 

• iniciatyvumas, kurį jis apibrėžė kaip „pasirengimą veikti pasinaudojant 

galimybėmis“. 

• atsparumas – gebėjimas nesustoti ir toliau siekti tikslų, susidūrus su 

nesėkmėmis. 

Šios savybės yra saviveiksmingumo, kuris didina veiklos efektyvumą verslo pasaulyje, 

esmė. Jas taip pat galima laikyti lyderystės sąvokos elementais. 

Nepaisant daugelio apibrėžimų, kurie gali sudaryti prielaidą, kad lyderystė – tai 

„priversti kitus sekti paskui tave“, lyderystė yra kur kas daugiau. Būti žmonių lyderiu 

yra tik vienas iš bendrosios lyderystės sąvokos aspektų. Kiti aspektai išryškėja, kai 

pradedame stebėti asmeninį ir vidinį lyderystės savybių taikymą - kitaip tariant, kai 

imame vadovauti savo gyvenime. Šis aspektas svarbus planuojant karjerą ir ieškant 

darbo. 
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PRATIMAI, SKIRTI TOBULINTI SAVĘS 

SUPRATIMĄ. 

PAVADINIMAS 
UŽDAVINIAI / MOKYMOSI 

REZULTATAI TRUKMĖ PRIEMONĖS 

1. Malonu susipažinti! Išmokti geriau pažinti save. 1 val. Kortelės su paveikslėliais, 
vaizduojančiais asmenines savybes 
ir abstraktūs paveikslėliai. 

2. Geriausias AŠ. Paskatinti savireflesiją ir savęs 
supratimą. 

1.5 val. Žurnalai, žirklės, klijai, popierius ir 
rašikliai. 

3. Mano S.S.G.G. Paskatinti savireflesiją ir savęs 
supratimą. 

1.5 val. A4 (arba didesnis) popierius ir 
rašikliai. 

4. Kur aš esu? Atlikti gilesnę savianalizę. 1.5 val. A4 (arba didesnis) popierius ir 
rašikliai. 

5. Kalno viršūnė. Išmokti nustatyti realistiškus 
tikslus. 

1.5 val. Popierius ir rašikliai. 

6. Mano gyvenimo 
kelias. 

Suprasti savo emocijas, kaip jas 
valdome ir kaip jos įtakoja mūsų 
gyvenimą. 

1.5 val. Popierius ir rašikliai. 

7. Pasirink kortą. Reflektuoti apie savo gebėjimus, 
požiūrius, kompetencijas ir 
vertybes. 

1.5 val. Kortelės su gebėjimais, požiūriais ir 
vertybėmis, popierius ir rašikliai. 

8. Darbų fabrikas. Sustiprinti motyvaciją. 1 val. Popierius ir rašikliai. 

9. Ką aš jaučiu kai... Paskatinti savireflesiją ir savęs 
supratimą. 

1 val. Spausdintas klausimynas, popierius 
ir rašikliai. 

10. Pakalbėkime apie 
emocijas. 

Paskatinti savireflesiją ir savęs 
supratimą. 

1 val. Dėžutė, spalvotas popierius ir 
rašikliai. 
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1. MALONU SUSIPAŽINTI! 

Pirmuoju pratimu siekiama pralaužti ledus tarp JEC narių, sukurti puikią darbo 

atmosferą, klimatą, skatinantį atvirumą ir teigiamus požiūrius. Ši veikla leidžia 

dalyviams geriau pažinti vieniems kitus, kartu ji skatina žengti pirmąjį žingsnį 

savirefleksijos ir savianalizės kelyje, kurie yra savęs supratimo pagrindas. 

Konfrontacija su kitais žmonėmis taip pat palengvina geresnio savęs pažinimo procesą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: kortelės su paveikslėliais, vaizduojančiais asmenines savybes ir 

abstraktūs paveikslėliai (fiziniai elementai, pomėgiai, gyvūnai, zodiako ženklai ir 

abstraktesni vaizdai, pvz., DIXIT kortelės). 

Grupės nariai stovi atviroje erdvėje skirtingose pusėse. Pradėjus groti muzikai, jie 

pradeda laisvai vaikščioti. Kai muzika sustoja, jie pasirenka sau porą. Tuomet poros 

susipažįsta ir stengiasi prisiminti kuo daugiau vienas apie kitą.  

Grupės nariai negali užsirašinėti! Po 10 minučių diskusijų porose kiekvieno asmens 

paprašoma prisistatyti, apsimetant kitu asmeniu. Jie turi kalbėti pirmuoju asmeniu. 

Antrasis pratimo etapas skatina savirefleksiją ir leidžia grupės nariams geriau pažinti 

vienas kitą. 

Ant stalo arba grindų padedamas kortelių rinkinys su asmenines savybes (fizinius 

elementus, pomėgius, gyvūnus, zodiako ženklus) arba abstraktesnius vaizdus (kaip 

DIXIT kortelės) vaizduojančiais paveikslėliais. Grupės narių paprašoma pažvelgti į 

korteles ir išsirinkti tris (bent vieną, vaizduojančią asmeninę savybę, ir vieną 

abstrakčią). Vėliau jie paaiškina, kodėl pasirinko tas korteles, ir šiek tiek plačiau 

papasakoja apie save ir kortelių vaizduojamas savybes. 
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Dėstytojas gali paskatinti savianalizę pakviesdamas grupės narius užduoti sau šiuos 

klausimus:  

⎯ Ką ši kortelė sako apie mane, mano charakterį, pomėgius ar įgūdžius?  

⎯ Kaip mano pasirinkta korta apibūdina mane patį ir mano jausmus šiuo metu?  

⎯ Ką ji sako apie mano kilmę?  

⎯ Kaip ji atspindi mano siekius ir profesinius tikslus? 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

Pratimas adaptuotas iš projekto „PAPYRUS - Jaunų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų profesinė 

veikla ir praktika“ mokymo priemonių rinkinio (https://papyrus-project.org/) 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda ugdyti savęs supratimą - vieną iš pagrindinių gebėjimų, susijusių su 

vidiniu/asmeniniu intelektu. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Pralaužti ledus grupėje. 

⎯ Leisti grupės nariams geriau pažinti vieniems kitus. 

⎯ Sukurti abipusio pasitikėjimo ir teigiamo požiūrio į grupę atmosferą. 

⎯ Palengvinti pirmąjį žingsnį – savirefleksiją ir savęs bei savo emocijų analizę – 

kaip pagrindą savęs supratimui ir pasitikėjimui savimi ugdyti. 

https://papyrus-project.org/
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Savęs supratimas yra vienas iš pagrindinių įgūdžių, reikalingų norint pasiruošti 

patekti į darbo rinką arba grįžti į ją. Jis susijęs su pasitikėjimu savimi ir pagrįstas 

emocijų valdymu. Jis padeda: 

⎯ Geriau prisistatyti per pokalbį dėl darbo, pabrėžiant savo įgūdžius, geriausias 

savybes ir stipriąsias puses.  

⎯ Suvokti savo nuostatas, siekius, paskatas, siekius, dalykus, kurie mums gerai 

sekasi, kad galėtume sąmoningiau ir veiksmingiau priimti sprendimus dėl 

karjeros ir gyvenimo.  

⎯ Atskleisti talentus, potencialą ir savybes, išsikelti gyvenimo tikslus ir jų siekti. 
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2. GERIAUSIAS AŠ 

 

Šiuo pratimu siekiama skatinti savirefleksiją ir savęs supratimą, padėti grupės nariams 

atrasti savo aistras, stipriąsias puses, vertybes, įgūdžius ir viziją.  

Vizualus savęs vaizdavimas pasitelkiant paveikslėlius ir koliažo metodą padeda grupės 

nariams apmąstyti, analizuoti ir pasirinkti savybes, kurias galima „parduoti“, kad kuo 

geriau save pristatytų. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: žurnalai, žirklės, klijai, popierius ir spalvoti rašikliai. 

Dėstytojas paprašo grupės narių paruošti koliažą, naudojant nuotraukas ir tekstą iš 

žurnalų. Koliažas turėtų atspindėti jų stipriąsias puses, asmenines vertybes, motyvaciją 

mokytis, pomėgius, jų unikalumą, asmenines savybes (kodėl jie patinka kitiems 

žmonėms ir pasiekimus gyvenime. 

Po 30 minučių pasiruošimo grupės nariai sustoja ratu ir pristato savo koliažus. Koliažai 

bus pakabinti ant sienos. 

 

Pratimas adaptuotas iš projekto „ROBIN - Kompetencijų stiprinimas siekiant didinti įtrauktį 

taikant naują mokymosi metodiką“ vadovo (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Padėti išsiaiškinti, kas mums patinka; 

⎯ Suprasti savo asmeninius poreikius, vertybes ir tikslą; 

⎯ Išmokti išreikšti, kas esame, ir kaip geriausiai save pristatyti; 

⎯ Išmokti atpažinti savo stipriąsias puses ir įgūdžius; 

⎯ Skatinti pasitikėjimą savimi ir savigarbą; 

⎯ Skatinti teigiamą požiūrį į save. 
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3. MANO S.S.G.G. 

Šis pratimas yra ankstesniojo tęsinys. Po refleksijų ir dėmesio sutelkimo į asmenines 

stipriąsias puses ir įgūdžius, taip pat yra būtina išanalizuoti asmenines silpnąsias puses 

ir nustatyti visus asmeninio ar profesinio profilio aspektus, kuriuos reikia tobulinti. 

Grįžtant į darbo rinką labai svarbu žinoti ne tik galimybes, bet ir grėsmes.  Suprasdamas 

savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir ruošdamasis grįžti į darbo rinką, asmuo galės 

geriau įveikti sunkumus ir maksimaliai išnaudoti savo galimybes. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: A4 popierius (ar didesnis), rašikliai. 

Grupės narių paprašoma visiškai asmeniškai atlikti savo S.S.G.G. analizę. Grupės nariai 

turi apmąstyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes ir galimybes, su 

kuriomis gali susidurti išoriniame pasaulyje, ypač darbo rinkoje. 

Dėstytojas paprašo grupės narių nupiešti savo siluetus (arba apskritimą ar kvadratą) 

A4 formato (arba didesniame) lape.  

Siluetas bus padalytas į keturias dalis, kiekviena dalis turi vaizduoti: stiprybes, 

silpnybes, galimybes, grėsmes.  

Stiprybės ir silpnybės nurodo „vidinį pasaulį“. Tuo tarpu galimybės ir grėsmės nurodo 

išorinį (šiuo atveju – darbo rinką) pasaulį. Taigi, vidinis ir išorinis pasauliai yra susiję. 

Jie susiję su tuo, kaip asmenys panaudoja savo stipriąsias puses, kad pasinaudotų 

galimybėmis ir atrastų naujų; ir kaip asmeninės silpnybės gali tapti kliūtimi kelyje į 

asmeninį ir profesinį pasitenkinimą. 
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Šių elementų supratimas palengvina šio pasitenkinimo pasiekimą. Kiekvienas dalyvis 

turi apmąstyti antraštes ir užbaigti piešinį, įrašydamas savo savybes į atitinkamą 

kvadratą. Ši analizė padės grupės nariams įvertinti savo gebėjimus ir galimas 

galimybes, silpnąsias vietas, kurias reikia pašalinti, ir grėsmes, su kuriomis teks 

susidurti. Kiekvienas dalyvis pristatys savo S.S.G.G. grupei. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atliekant šį pratimą yra labai svarbus dėstytojo vaidmuo – jis turi padėti grupės nariams 

analizuoti savo įgūdžius ir pagal juos ieškoti tinkamų laisvų darbo vietų, rasti naujų 

galimybių, kurios geriau atitiktų asmens profilį, ir maksimaliai išnaudoti jo potencialą. 

Tuo pat metu asmeninių silpnybių apmąstymas leis suvokti, kokias problemas reikia 

spręsti, kokias spragas užpildyti ir kokiose srityse tobulėti, kalbant apie mokymosi kelią 

ar profesinę patirtį. Šis sąmoningumas padės aiškiau ir lengviau pasirinkti kelią į 

savirealizaciją profesiniame gyvenime. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Išanalizuoti individualius įgūdžius, kompetencijas, savybes ir stipriąsias puses. 

⎯ Išanalizuoti individualias silpnąsias vietas ir tobulintinas sritis, kad būtų galima 

pagerinti galimybes rasti naują darbą. 
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⎯ Skatinti sąmoningesnį karjeros pasirinkimą 

⎯ Palengvinti savęs vertinimą ir savęs supratimą, susijusį su savo asmeniniu ir 

profesiniu profiliu. 
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4. KUR AŠ ESU?  

Atlikus savo kompetencijų, įgūdžių ir silpnųjų vietų savianalizę, šis pratimas padeda 

atlikti gilesnę vidinių ir išorinių veiksnių, kurie motyvuoja arba trukdo žmonėms 

sėkmingai ieškoti darbo ir grįžti į darbo rinką, savianalizę. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: A4 popierius (ar didesnis), rašikliai. 

Dėstytojas iš anksto turi paruošti mokymo patalpą, padalydamas ją į keturias lygias 

erdves („kambarius“) virve arba lipnia juosta. Kiekviename kambaryje nurodoma 

skirtinga savybė, jausmas ir statusas, kurie apibūdina ir daro įtaką re-integracijai į 

darbo rinką. Kiekvienas iš keturių kambarių turi būti pavadintas: 

⎯ Status quo kambarys (Čia), vaizduojantis, kur esu dabar (profesiniame 

gyvenime) ir kaip čia atsidūriau. 

⎯ Sumaišties kambarys (Stop): mano sunkumai ir informacijos trūkumas, dėl 

kurių negaliu susirasti naujo darbo. 

⎯ Pasipriešinimo kambarys (Nenoriu): ko man trūksta, kalbant apie motyvaciją ir 

paramą; kas mane demoralizuoja, ir mano neigiami jausmai. 

⎯ Įkvėpimo kambarys (Energija): tai, ko noriu, mano idėjos, įkvėpimai, troškimai.  

Ką noriu daryti, kas mane motyvuoja siekti savo tikslų. 

Grupės narių prašoma atsistoti į status quo kvadratą, apmąstyti ir paaiškinti kitiems 

savo dabartinę situaciją profesiniu lygmeniu, kaip ir kodėl jie ten atsidūrė ir kaip jaučiasi 

toje pozicijoje. 

Dėstytojas gali paskatinti veiklą šiais klausimais: 

⎯ Kaip jūs susidorojate su šia situacija? 
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⎯ Kokie veiksniai daro įtaką jūsų dabartinei padėčiai? 

⎯ Ar jaučiate vidinį postūmį pasilikti ar persikelti? 

⎯ Kaip iš esamos padėties atrodo kiti kambariai? 

Po šios pirmos veiklos grupės narių bus paprašyta persikelti į kitą kambarį ir jame 

pabūti bent 10 minučių, apmąstant, ko jie nori ir ko nenori savo profesiniame gyvenime 

ir kas gali trukdyti sėkmingai susirasti tinkamą darbą?  

Kiekvienas JEC dalyvis pereis per visus kambarius. 

Priklausomai nuo užsiėmimui skirto laiko, dėstytojas gali paskatinti dalyvių diskusiją ir 

paprašyti jų apibūdinti, ką jie „randa“ ir jaučia kiekviename kambaryje. Arba gali leisti 

dalyviams savarankiškai apmąstyti ir leisti diskusijai vykti natūraliai. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą turėtų vykti baigiamoji diskusija, kurios metu JEC nariai pasikeistų 

idėjomis ir patirtimi. (Joje turėtų būti aptariami ir dėstytojo pastebėjimai). Diskusijos 

metu daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama trūkstamai informacijai ir patarimams 

(sumaišties kambaryje), neigiamiems jausmams ir paramos trūkumui juos įveikti 

(pasipriešinimo kambaryje). Šis užsiėmimas gali būti reikšmingas grupės nariams, nes 

padeda geriau suvokti savo troškimus, siekius, paskatas, spragas ir trūkumus; taip pat 

ir dėstytojui. Dėstytojas geriau suvoks, kaip padėti JEC dalyviams įgyvendinti jų 

profesinius siekius, atras informacijos ir patarimų spragas ir taip galės suteikti 

individualizuotą paramą. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 
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  REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Apmąstyti dabartinę savo profesinio gyvenimo situaciją ir su tuo susijusias 

emocijas. 

⎯ Geriau suvokti savo paskatas, motyvaciją, teigiamus ir neigiamus jausmus bei 

nuostatas, kas padės sėkmingai ieškoti darbo. 

⎯ Išanalizuoti veiksmų, kurių reikia imtis siekiant padidinti galimybes rasti naujas 

darbo galimybes. 

⎯ Skatinti sąmoningesnį karjeros pasirinkimą. 

⎯ Palengvinti savęs vertinimą ir savęs supratimą, susijusį su asmeniniu ir 

profesiniu profiliu. 
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5. KALNO VIRŠŪNĖ 

Atlikus savianalizę, antrasis žingsnis, padedantis vėl įsitraukti į darbo rinką, yra 

nustatyti realius tikslus, pagrįstus asmeninėmis galimybėmis ir stiprybėmis, ir 

suplanuoti praktinius, laipsniškus būdus jiems pasiekti. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: popierius ir rašikliai. 

Prieš pradedant šią veiklą, dėstytojas supažindina su trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų 

sąvokomis, aptardamas: 

⎯ Skirtumą tarp ilgalaikio ir trumpalaikio mąstymo ir planavimo. 

⎯ Trumpalaikio mąstymo ir planavimo naudą. 

⎯ Trumpalaikio mąstymo ir (arba) ilgalaikio planavimo pavojus. 

⎯ Kodėl ilgalaikis mąstymas ir planavimas yra tokie svarbūs, bet kartu tokie 

sudėtingi? 

Dėstytojas kiekvienam JEC nariui duoda po tuščią popieriaus lapą. Tada dėstytojas 

paprašo grupės narių pagalvoti apie konkretų ilgalaikį tikslą, kurį kiekvienas iš jų nori 

pasiekti, ir liepia jį užrašyti. Tai padarius, dėstytojas paprašo, kad jie pagalvotų apie 

veiksmus, kurių reikia imtis tikslui pasiekti. Po kelių minučių apmąstymų dėstytojas 

parodo (arba nupiešia) kalno paveikslą (žr. toliau) su keliais lygiais, kuriais galima 

pasiekti viršūnę. Tada grupės narių paprašoma nukopijuoti paveikslėlį ir užrašyti 

veiksmus kiekviename lygyje, kuriuos, jų manymu, jie turėtų atlikti, kad pasiektų savo 

tikslą. 
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Atlikę užduotį, dalyviai pristato savo tikslus ir (arba) norus bei veiksmus, kurių reikia 

jiems pasiekti. Kiti dalyviai gali pateikti pasiūlymų ar patarimų, kaip rasti naujų būdų, 

kaip pasiekti tuo metu pristatančiam asmeniui iškeltą tikslą. 

Paskutinė neprivaloma veikla gali būti laiko planavimas: Grupės narių galima paprašyti 

nustatyti veiksmų, kurių reikia imtis, tvarkaraštį, suplanuoti juos chronologiškai, taip 

sudarant „tikslų kalendorių“. Šis paskutinis žingsnis padeda skatinti motyvaciją eiti 

tikslo siekimo keliu ir periodiškai stebėti padarytą pažangą. 

Pratimas adaptuotas iš projekto „ROBIN - Kompetencijų stiprinimas siekiant didinti įtrauktį 

taikant naują mokymosi metodiką“ vadovo (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

  

 

  

TIKSLAS 

Žingsnis n 

Žingsnis 3 

Žingsnis 2 

Žingsnis 1 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

⎯ Ar jau išsiaiškinau žingsnius savo tikslui pasiekti, o gal man reikia atlikti 

tolesnius tyrimus ir planavimą? 

⎯ Ar mano tikslas yra realus, pasiekiamas remiantis mano asmenine S.S.G.G. 

(stipriosios ir silpnosios pusės, kompetencijos ir spragos)? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Apmąstyti ir išsiaiškinti, kokie yra jūsų trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. 

⎯ Tobulinti planavimo įgūdžius atsižvelgiant į asmeninį ir profesinį profilį. 

⎯ Motyvuoti save siekti profesinių tikslų. 
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6. MANO GYVENIMO KELIAS 

Tyrinėjant darbo perspektyvas ir grįžimą į darbo rinką, svarbu žinoti, kaip jaučiamės, 

kaip sprendžiame sudėtingas situacijas ir kokias strategijas taikome streso ar 

problemų, su kuriomis tenka susidurti, atveju. Žinodami, kokias emocijas jaučiame ir 

kaip esame linkę valdyti gyvenimo situacijas, galime žinoti, kaip jos veikia mūsų 

efektyvumą darbe ir mūsų gebėjimą pasiekti tikslą. Labai svarbu skirti dėmesio savo 

vidiniam „aš“, savo nuotaikų ir minčių tyrinėjimui ir savęs supratimui, taip pat formuoti 

emocinį požiūrį. Nes žinodami savo emocijas, galime išmokti jas valdyti. Norint vėl 

įsitraukti į gyvenimą ir darbo rinką, reikia nemažai atsparumo. Šiuo pratimu bus 

siekiama padėti grupės nariams suprasti, kaip svarbu būti atspariems, susidurti su 

sunkiomis situacijomis ir rasti stiprybių, reikalingų susidoroti su kliūtimis ir 

problemomis. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: popierius ir rašikliai. 

Užsiėmimas prasideda nuo savirefleksijos apie jausmus ir emocijas, kas paskatintų 

pradėti tyrinėti savo vidinį „aš“. 

Dėstytojas paprašo grupės narių kelias minutes tyliai pamąstyti ir tada ant popieriaus 

lapo užrašyti, kaip jie jaučiasi tą akimirką ir kaip norėtų jaustis. 

Popierėliai sudedami į krepšelį (ir išlaikomas anonimiškumas), o dalyviai paeiliui 

išsirenka po lapelį ir garsiai perskaito, kas parašyta (pirmuoju asmeniu). Šis pratimas 

skatina savirefleksiją apie savo jausmus, troškimus ir trūkumus bei empatiją ir 

sąmoningumą kitų žmonių emocijų atžvilgiu. 

Antroje užsiėmimo dalyje dėstytojas paprašo grupės narių A4 formato lape sukurti savo 

gyvenimo liniją. Gyvenimo linijoje turėtų būti nurodyti jų gyvenimo patirties pakilimai ir 
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nuosmukiai. Pirmenybė turėtų būti teikiama jų profesiniam gyvenimui, tačiau 

asmeninės patirtys taip pat svarbios, nes jos neišvengiamai daro įtaką viena kitai. 

Toliau dėstytojas paprašo grupės narių tyliai apmąstyti, kas jiems padėjo šiose sunkiose 

situacijose ir tęsiantis tolyn jų gyvenimo linijai.  

Baigus individualų darbą, dėstytojas paprašo dalyvių pasiskirstyti poromis ir pasidalyti 

savo gyvenimo linijomis, reflektuojant apie išteklius, kurie padėjo įveikti žemesnius 

linijos taškus.  

Jei grupėje vyrauja teigiama, atvira ir pasitikėjimo verta atmosfera, šį pasidalijimo 

momentą galima atlikti su visa grupe. 

Pratimas adaptuotas iš projekto „ROBIN - Kompetencijų stiprinimas siekiant didinti įtrauktį 

taikant naują mokymosi metodiką“ vadovo (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Baigiamosios diskusijos metu aptariami vidiniai ir išoriniai ištekliai, kurie gali padėti 

žmonėms įveikti sunkius gyvenimo momentus.  

Galiausiai gali būti sudarytas išteklių, padedančių žmogui tampa atsparesniam, 

sąrašas. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti savo jausmų, emocinių būsenų ir emocinių reakcijų susidūrus su 

sudėtingomis gyvenimo situacijomis, pažinimą. 

⎯ Stiprinti savirefleksijos įgūdžius, empatiją ir atsparumą. 
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7. PASIRINK KORTĄ 

Šiame pratime daugiausia dėmesio skiriama asmeniniams įgūdžiams, nuostatoms, 

kompetencijoms ir vertybėms, siekiant suprasti, kokie įgūdžiai yra naudingesni norint 

gauti konkretų darbą, taip palengvinant asmeninio ir profesinio profilio bei darbo 

pasiūlymų atitikimą. 

Dažnai nesusimąstome ir nesuvokiame savo kompetencijų arba to, ko reikia 

konkrečiam darbui atlikti. Todėl konkrečių situacijų iš profesinio gyvenimo prisiminimas 

ir jų analizė, siekiant „pamatyti“ kompetenciją praktiškai, gali padėti paskatinti šį savęs 

supratimą. 

Šis pratimas taip pat ugdo didesnį savo asmeninių gebėjimų ir veiksmų, reikalingų 

darbui gauti, suvokimą, todėl padeda sąmoningiau rinktis karjerą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1.5 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: kortelės su gebėjimais, požiūriais ir vertybėmis, popierius ir 

rašikliai. 

Dėstytojas paruošia kelias korteles su kompetencijomis / vertybėmis / nuostatomis, 

kurios gali būti naudingos atliekant darbą.  

Kiekvienoje kortelėje yra tik vienas žodis.  

Šių žodžių sąrašas gali būti toks (dėstytojas, atsižvelgdamas į grupės profilį, gali 

nuspręsti įtraukti skirtingas kompetencijas / nuostatas): 
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Pasitikėjimas Atviras Charizmatiškas 

Sąžiningumas Entuziastingas Sprendimų priėmimas 

Nuoširdumas Rodantis pavyzdį Koncentracija 

Nuolankumas Įkvepiantis Strateginis planavimas 

Tobulumas Pasitikintis savimi Problemų sprendimas 

Užuojauta Kontroliuojantis save Kompetencija 

Bendradarbiavimas Ryžtingas Konfliktų sprendimas 

Teisingumas Atviro požiūrio Projektų planavimas 

Ištikimybė Subrendęs Kitų motyvavimas 

Nepriklausomybė Balansuotas Bendravimas 

Efektyvumas Save analizuojantis Derėjimasis 

Pilietiškumas Smalsus Organizavimas 

Atsidavimas Reiklus sau Tikslų nustatymas 

Pagarba Patikimas Intuicija 

Atsakomybė Lankstus Praktiškumas 

Dosnumas Atkaklus Išradingumas  

Drąsa Dėkingas Išmintis 

Ištikimybė Sunkiai dirbantis Klausymasis 

Lygybė Tolerantiškas Įtikinėjimas 

Tikėjimas Patikimas Delegavimas 

Garbė Malonus Laiko valdymas 

Profesionalumas Ambicingas Streso valdymas 

Optimizmas Disciplinuotas Kūrybiškumas 

Pripažinimas Autoritetingas Mentoriavimas 

Teisingumas Griežtas Rizikos valdymas 

  Draugiškas Komandinis darbas 

  Tiesmukas Empatija 
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Dalyviai iš eilės pasirenka kortelę ir garsiai perskaito žodį. Visi turi pamąstyti, tada 

atsakyti į šiuos klausimus: 

⎯ Ar turiu šią kompetenciją / požiūrį? 

⎯ Jei TAIP: Ar galiu prisiminti atvejį, kai ją panaudojau (profesiniame gyvenime)? 

⎯ Jei NE: ar man jos reikia (norint gauti norimą darbą ir gerai jį atlikti)? 

⎯ Jei man jos reikia, kaip galėčiau ją išsiugdyti / patobulinti? 

Kortelę išsirinkęs asmuo garsiai atsakys į šiuos klausimus; kiti atsakys apie save, 

užpildydami žemiau pateiktą lentelę: 

KOMPETENCIJA/POŽIŪRIS „Aš jį turiu ir jį naudojau kai….“ „Aš jo neturiu ir man jo 
reikės. Kad jį įgyčiau, aš 
galiu….“ 

   

   

Kiti dalyviai iš eilės renkasi korteles ir veikla tęsiama toliau. 

Pratimas adaptuotas iš projekto „ROBIN - Kompetencijų stiprinimas siekiant didinti įtrauktį 

taikant naują mokymosi metodiką“ vadovo (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Užduoties pabaigoje dėstytojas paskatina diskutuoti apie kompetencijas ir požiūrius, 

kurie laikomi naudingais darbo rinkoje, ir apie galimybes (mokymosi ar kitas galimybes) 

pagerinti savo profesinį profilį. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  
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⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti savirefleksiją ir supratimą apie savo dabartines kompetencijas ir 

nuostatas bei tas, kurios bus ugdomos ateityje, siekiant padidinti tikimybę rasti 

darbą. 

⎯ Padidinti įgūdžių atitikimą tarp turimų profesinių įgūdžių ir akcentuojamų darbo 

pasiūlymuose. 
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8. DARBŲ FABRIKAS 

Šios pratimo tikslas – reflektuoti apie kiekvieno dalyvio pageidaujamus darbo stilius, 

požiūrį ir paskatas, susijusias su profesiniu gyvenimu. Svarbu apmąstyti ir suprasti, ką 

norime daryti ir ką darome gerai, kad padidintume motyvacijos lygį, kuris dažnai gali 

būti žemas ieškant darbo. Šio pratimo metu naudodami fabriko metaforą, grupės nariai 

apsvarstys, koks būtų jų „svajonių darbas“.  Jie analizuos, ko nori ir ko nenori savo 

profesiniame gyvenime, kokia veikla galėtų maksimaliai išnaudoti jų potencialą ir 

užtikrinti aukštus darbo rezultatus bei asmeninį pasitenkinimą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: popierius ir rašikliai. 

Dėstytojas pristato fabriko metaforą, kuri simbolizuoja „svajonių darbą“. „Svajonių 

darbas“ maksimaliai išnaudoja darbuotojo talentus ir potencialą, teikia pasitenkinimą, 

aukštus darbo rezultatus ir teigiamas emocijas. 

Dėstytojas gali nupiešti arba atspausdinti „Fabriko“, pasižyminčio šiomis savybėmis, 

paveikslą, susijusį su toliau pateiktais klausimais grupės nariams:  

⎯ Pavarų dėžė – Ką jūs asmeniškai įtraukiate į darbo procesą? Kokios nuostatos, 

vertybės, asmeniniai „ingredientai“ lemia aukštus jūsų darbo rezultatus? 

⎯ Mašinos – Kokioje darbo aplinkoje norėtumėte dirbti? 

⎯ Personalas – Ar jūsų darbe dalyvauja kiti žmonės?  

⎯ Ar jums patinka / reikia kitų žmonių, kad galėtumėte gerai atlikti savo darbą? 

⎯ Produktas - Ką darote ir kaip žinote, kad darote gerai? 

⎯ Operatorius - Kaip jaučiatės veiklos metu? Kokios emocijos vyrauja? 

⎯ Rinkodara ir pardavimai - Kokia jūsų darbo vertė? Kur po to galėsite panaudoti 

savo patirtį? 

Grupės nariai gali nupiešti savo gamyklą, užrašyti atsakymus ir tada pristatyti rezultatą. 
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Pratimas adaptuotas iš projekto “DROP IN” produkto “EDUC‘ veiksmai: Veiklus švietimas!” 

(https://drop-in.eu/results/) 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Baigiamosios diskusijos metu dėstytojas padės grupės nariams išanalizuoti jų 

pageidaujamą darbo stilių ir apsvarstyti geriausius karjeros pasirinkimus. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti savęs pageidaujamų darbo stilių supratimą; 

⎯ Apmąstyti asmenines vertybes, kompetencijas, paskatas, motyvaciją ir aistras, 

susijusias su profesiniu gyvenimu; 

⎯ Priimti geresnius karjeros sprendimus. 

⎯ Skatinti motyvaciją ieškoti darbo. 
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9. KĄ AŠ JAUČIU KAI...  

Šis pratimas skatina savirefleksiją ir savęs supratimą - savo jausmų ir emocinių 

reakcijų supratimą. Pirmasis žingsnis siekiant gero emocijų valdymo lygio yra emocinis 

savęs pažinimas. Atlikdami šį pratimą dalyviai apmąsto konkrečias emocijas, susiedami 

jas su konkrečiomis situacijomis ir savo įprastomis reakcijomis, kai šios emocijos 

pasireiškia. Emocijos turi įtakos mūsų darbo rezultatams, todėl labai svarbu išmokti 

susidoroti su neigiamais jausmais. Pirmas žingsnis – išmokti atpažinti neigiamus 

jausmus ir suprasti jų priežastis, emocijų-pasekmių-priežasčių-reakcijų sąryšį, kurį 

visi patiriame. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: spausdintas klausimynas, popierius ir rašikliai. 

Grupė susiskirsto poromis ir dalyviai porose užduoda vieni kitiems šiuos klausimus: 

1. Kurias iš šių nemalonių / blogų emocijų dažniausiai jaučiate darbe? (pvz., 

baimę, liūdesį, pyktį?) 

2. Apskritai, kada kyla ši emocija (dėl išorinių veiksnių)? 

• Kai MATOTE... 

• Kai GIRDITE... 

• Kada JAUČIATE... 

3. Kaip elgiatės su šia emocija? 

• Jūs manote, kad... 

• Jūs jaučiate (fizinius pojūčius, kuriuos patiriate) ... 

• Jūs sakote (žodžius ar frazes, kurias sakote kitiems žmonėms ar 

sau)... 

4. Kaip paprastai reaguojate į šią emociją? 

• Ką darote? 

• Ko nedarote? 
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• Ką sakote? 

• Ko nesakote? 

Antrajame etape poros pasikeičia ir atlieka tą pačią užduotį, tačiau orientuojasi į 

malonias ir (arba) teigiamas emocijas. 

Pratimas adaptuotas iš projekto “DROP IN” produkto “EDUC‘ veiksmai: Veiklus švietimas!” 

(https://drop-in.eu/results/) 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Baigiamosios diskusijos metu dėstytojas padeda grupei padaryti tam tikras 

savianalizės išvadas: Ar yra geresnių būdų, kaip susidoroti su neigiamomis 

emocijomis? Arba kaip jų išvengti? 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti savo jausmų ir emocijų konkrečiose su profesiniu gyvenimu susijusiose 

situacijose suvokimą; 

⎯ Skatinti savo reakcijas, susijusių su konkrečiomis emocijomis, suvokimą; 

⎯ Apmąstyti geriausius būdus, kaip reaguoti į konkrečias emocijas.  
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10. PAKALBĖKIME APIE EMOCIJAS 

Šis pratimas tęsia savirefleksiją ir savo asmeninių jausmų ir emocijų supratimą. 

Naujo darbo paieškos ir reintegracijos į darbo rinką procesas gali sukelti neigiamus 

jausmus, nusivylimą, motyvacijos ir savigarbos stoką. Dažnai žmonės šių jausmų 

neišreiškia. Dar blogiau, jie nesuvokia, kad yra įstrigę neigiamų emocijų rutinoje, 

trukdančioje jiems kontroliuoti savo gyvenimą ir siekti pažangos. Todėl labai svarbu 

apmąstyti asmeninius jausmus ir rasti „saugių“ būdų jiems išreikšti. Skaičių, spalvų ir 

anoniminių žinučių naudojimas padeda žmonėms įveikti neigiamų emocijų sukeliamą 

paralyžių. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. + (priklausomai nuo JEC dalyvių skaičiaus). 

Priemonės/Ištekliai: dėžutė, spalvotas popierius ir rašikliai. 

Pratimas vyksta keliais etapais: pirmasis etapas vadinamas „emocijų įvardijimu“. 

Dėstytojas paprašo dalyvių išreikšti savo jausmus, susijusius su profesiniu gyvenimu ir 

darbo paieškos procesu. Tada jie įvertina šiuos jausmus skaičiumi nuo 1 iki 10. Mažesnis 

skaičius reiškia neigiamą emociją (pvz., beviltiškumą, nepasitikėjimą, baimę), o didesnis 

skaičius – teigiamą emociją (pvz., viltį, optimizmą, pasitikėjimą). Šiame etape jiems 

nereikia pateikti jokių paaiškinimų. 

Antrajame etape dėstytojas kiekvienam dalyviui duoda skirtingų spalvų popierėlių ir 

paprašo jų pasirinkti vieną spalvą, atspindinčią anksčiau su skaičiumi susietą emociją. 

Ant pasirinkto spalvoto popieriaus lapelio jie užrašo, kokią emociją jaučia, kodėl ją 

jaučia ir kodėl tą spalvą sieja su ta emocija. Jiems nereikia ant popieriaus lapelių rašyti 

savo vardų. Jei jie užrašo savo vardą, jie neturėtų jų dėti į dėžutę. 

Dėstytojas paprašo dalyvių sudėti popierėlius į dėžutę. Tuomet dėstytojas vieną po kito 

ištraukia popierėlius ir kiekvieną jų garsiai perskaito.  



 

 

KAIP ORGANIZUOTI EMOCINĮ DARBO KLUBĄ 

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-ES01-KA204-064349) 

47 

Žinutę parašę asmenys gali prisistatyti jos autoriumi ir išsamiau paaiškinti aprašomą 

jausmą arba likti anonimais. 

Pratimas adaptuotas iš projekto „EUMOSCHOOL – Emocinis ugdymas ankstyvo pasitraukimo iš 

mokyklos prevencijai“ atvirojo švietimo ištekliaus (https://eumoschool.eu/outputs/) 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pratimo pabaigoje dėstytojas paskatina grupinę diskusiją; dalyviai aptaria savo 

asmeninių ir girdėtų kitų asmenų situacijų bei emocijų panašumus ir skirtumus. Tada 

grupės nariai apmąsto galimus būdus, kaip įveikti sunkias akimirkas ir susidoroti su 

neigiamais jausmais. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas tobulina vidinio/asmeninio intelekto gebėjimą – savęs supratimą. 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti apmąstyti savo vidinę būseną, emocijas ir jausmus, susijusius su 

dalyvių gyvenimu ir darbo paieškos procesu; 

⎯ Didinti savęs supratimą, empatiją ir atsparumą. 
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PRATIMAI, SKIRTI TOBULINTI EMOCIJŲ 

VALDYMO GEBĖJIMUS 

PAVADINIMAS 
UŽDAVINIAI / MOKYMOSI 

REZULTATAI TRUKMĖ PRIEMONĖS 

1. Pasidalinkime! Išmokti atpažinti jausmus. 30 min. - 

2. Emocijų 
atpažinimas 

Skatinti bendravimą, tvirtumą, 
savirefleksiją ir empatiją. 

1,5 val. Lego kaladėlės, popierius, rašikliai 
ir tuščias kambarys. 

3. Ką jūs darytumėte? 
(I) 

Išmokti atpažinti ir apibūdinti 
jausmus. 

1 val. Atspausdinta arba prieinamas 
internetu praktinė situacija, 
popierius, rašikliai. 

4. Ką jūs darytumėte? 
(II) 

Išmokti apie emocijų valdymo 
svarbą. Stiprinti empatijos ir 
bendravimo gebėjimus. 

Skatinti savęs supratimą ir 
savigarbą. 

1 val. Atspausdinta arba prienamis 
internetu praktinė situacija, 
popierius, rašikliai. 

5. Tylūs jausmai Stiprinti bendravimo, jausmų 
kontrolės, savęs supratimo, 
savigarbos ir aktyvaus klausymosi 
įgūdžius. 

1 val. Tuščias kambarys. 

6. Vaidmenų 
scenarijus 

Skatinti savarankišką mokymąsi ir 
emocijų supratimą. Parodyti savo 
emocijų valdymo svarbą. 

1 val. Tuščias kambarys. 

7. Sukurkime minčių 
žemėlapį 

Reflektuoti apie jausmus ir 
pastebėti savo stiprybes ir 
silpnybes. 

1 val. Popierius, rašikliai, markeriai, 
flomasteriai, žurnalai, laikraščiai, 
žirklės, klijai, blizgučiai ir t.t. 

8. Įsivaizduokite, kad 
krentate nuo uolos 

Mokyti emocijų valdymo svarbos. 

Padėti geriau suprasti, kaip žmonės 
reaguoja į netikėtus įvykius. 

30 min. Popierius, rašikliai. 

9. Emocijų dienoraštis Ugdyti gilesnį emocijų supratimą, 
kad galėtumėte jas valdyti. 

1 val. Užrašinės, rašikliai. 

10. Sąmoninga 
meditacija 

Išmokyti emocijų kontrolės metodų. 20 min. Muzika, kilimėliai, tinkama erdvė. 
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1. PASIDALINKIME 

Ši pirmoji veikla skirta JEC nariams pralaužti ledus, padėti jiems susipažinti vieniems 

su kitais ir savimi modulio kontekste. Be to, ji taip pat leis dėstytojui iš pradžių įvertinti 

grupės ir atskirų jos narių charakterį. Atsižvelgdamas į tai, dėstytojas galės 

pakoreguoti modulio turinį ir naudoti atitinkamą mokymo stilių, kad sukurtų individualų 

darbo modulį, naudingą visiems dalyviams.  

Ši įvadinė veikla padės nustatyti ir palaikyti modulio eigą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30-60 min., priklausomai nuo grupės dydžio. 

Priemonės/Ištekliai: nėra būtinos. Dalyviai turėtų sėdėti ratu. 

Grupės narių prisistatymui bus skirta iki penkių minučių. Prisistatymas turėtų būti 

paprastas ir apimti tokius bendrus dalykus kaip vardas, pavardė, gimimo vieta, 

pomėgiai ir pan. Jie taip pat turėtų trumpai apibūdinti savo išsilavinimą ir darbo istoriją:  

⎯ Kur dirbau (sritis, įmonės); 

⎯ Kodėl nustojau dirbti; 

⎯ Ko bijau galvodamas apie naują darbą; 

⎯ Kokie yra mano vidutinės trukmės ir ilgalaikiai planai. 

Ši pradinė veikla leis grupės nariams susipažinti, sužinoti, kas juos sieja, ir padės 

sužinoti vienas kito išsilavinimą, profilį ir patirtį, susijusią su ankstesnėmis darbo 

vietomis. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pratimo pabaigoje dėstytojas turėtų padėkoti grupei už tai, kad pasidalijo asmenine 

informacija ir patirtimi apie darbą. Dėstytojas gali reflektuoti apie skirtingus grupės 
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narių profilius, nurodydamas, kad nors visų jų individualios situacijos yra skirtingos, 

kitų patirtis gali padėti ir paremti jų mokymosi procesą. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais:  

⎯ Kuo ši veikla man buvo naudinga?  

⎯ Ar sužinojau ką nors daugiau apie save?  

⎯ Ar klausymasis kitų dalyvių pasakojimų man padėjo daugiau pamąstyti apie 

save? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Skatinti bendravimą ir asertyvumą. 

⎯ Skatinti savirefleksiją apie jausmus. 

⎯ Skatinti savianalizę. 

⎯ Skatinti empatiją kitų žmonių situacijoms. 
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2. EMOCIJŲ ATPAŽINIMAS 

Šio pratimo metu grupės nariai pradės suprasti pirmines emocijas. Šių pagrindinių 

emocijų, kurios suformuoja visas kitas mūsų jaučiamas emocijas, atpažinimas yra 

pagrindinis žingsnis siekiant suprasti savo jausmus ir geriau pažinti save. 

Pratimas suteiks žinių (tiek dėstytojas, tiek savarankiškas mokymasis) apie emocijas, 

sukurdamas pagrindą grupės nariams jas valdyti. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1,5 val. 

Priemonės/Ištekliai: Lego kaladėlės, popierius, rašikliai ir tuščias kambarys, kadangi 

pratimas bus atliekamas grupėse. 

Šis pratimas yra sudarytas iš dviejų dalių. 

1 dalis: dėstytojas paaiškins pirmines ir antrines emocijas, pateikdamas pirminių 

emocijų pavyzdžių. Pirminės emocijos yra tos, su kuriomis gimstame ir kurias gali jausti 

kiekvienas žmogus. Antrinės yra tos, kurios kyla iš pirminių emocijų derinio, ir ne 

kiekvienas gali jas patirti. Dėstytojas padės grupės nariams suprasti visiems pažįstamų 

pirminių emocijų prigimtį.  

Dėstytojas kiekvienai pirminei emocijai priskirs po vieną „Lego“ spalvą. Labiausiai 

paplitusios ir pripažintos pirminės emocijos yra laimė, liūdesys, baimė, pyktis ir 

nuostaba.  

Šis paaiškinimas bus labai svarbus komandai pristatant veiklą, kurią jie atliks antroje 

šio pratimo dalyje. 

Antroje pratimo dalyje grupės nariai turės nustatyti pirmines emocijas, kurios sudaro 

antrines emocijas, kurias esame įpratę jausti kasdienėje veikloje. Antroji veikla bus 

atliekama grupėse. 
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Dėstytojas pateiks antrinių emocijų sąrašus.  Grupės nariai, remdamiesi anksčiau 

pateikta informacija, turės nuspręsti, kokia yra jų pirminė kilmė. Tuomet „Lego“ 

kaladėlių pagalba jie turės pastatyti antrinius jausmus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pratimo pabaigoje dėstytojas turėtų pabrėžti, kaip svarbu suprasti emocijas, kad būtų 

galima jas tinkamai valdyti. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais: 

⎯ Kaip manote, koks yra pagrindinis šios veiklos tikslas? 

⎯ Kokias pagrindines išvadas galėtumėte padaryti? 

⎯ Ar manote, kad šį procesą galite pritaikyti savo kasdieniame gyvenime? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Padėti apmąstyti, kas yra jausmai ir kaip jie pasireiškia. 

⎯ Išmokyti atpažinti jausmus. 

⎯ Apibrėžti mums būdingus jausmus. 
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3. KĄ JŪS DARYTUMĖTE? (I) 

Šio pratimo metu grupės nariai nagrinės praktines situacijas, panašias į tas, kurios gali 

pasitaikyti kasdieniame gyvenime. Apmąstydami konkrečius atvejus, kai žmonės 

susiduria su savo emocijų valdymo problemomis, grupės nariai galės atpažinti savo 

gyvenime patiriamas emocijas ir užmegzti su jomis ryšį. Grupinė analizė suteiks 

galimybę pažvelgti į situaciją iš skirtingų požiūrio taškų, o tai leis nariams rasti naujų 

požiūrių susiduriant su realiomis situacijomis. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. 

Priemonės/Ištekliai: Atspausdinta arba prieinama internetu praktinė situacija, 

popierius, rašikliai. 

Pratimas bus pagrįstas paprasto praktinio atvejo, kai asmeniui tenka susidurti su 

situacija, susijusia su darbu, analize. Atvejis yra toks: 

Selena yra 52 metų moteris, dvidešimt metų dirbanti tarnautoja. Ji dirbo nedidelėje 

renginius (vakarėlius, susitikimus ir pan.) organizuojančioje įmonėje „YourSpace“. 

Įmonės metodai buvo labai modernūs, nes „YourSpace“ paslaugas teikė įvairiuose 

Ispanijos miestuose ir turėjo daug klientų. Tačiau pastaraisiais metais, labai sparčiai 

populiarėjant dalijimosi ekonomika paslaugoms, „YourSpace“ pradėjo prarasti klientus 

ir galiausiai nusprendė užsidaryti. 

Selena neteko darbo ir nusprendė pradėti ieškoti ko nors naujo. Ji yra protinga 

moteris, mokanti bendrauti su klientais, labai organizuota ir greitai mokosi atlikti 

naujas užduotis. Kai kurios įmonės atrodė susidomėjusios jos profiliu, todėl paskyrė 

susitikimus su ja, kad daugiau apie ją sužinotų.  

Atėjus pirmojo susitikimo dienai, Selena pastebi, kad labai jaudinasi. Ji mano, kad 

įmonės labiau domėsis jaunesniais, dinamiškesniais ir linkusiais rizikuoti kandidatais. 

Susitikimo metu ji negali sustabdyti šių minčių ir pradeda jausti nerimą dėl situacijos. 
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Per pokalbį ji negali tinkamai pasiaiškinti ir net atsakyti į paprasčiausius klausimus 

apie savo patirtį.  

Kitą dieną, per antrąjį pokalbį, susiklosto ta pati situacija. Selena vėl pradeda jausti 

nerimą ir abejoti savimi, ir nori tik kuo greičiau išeiti iš kabineto. 

Perskaitę užduotį grupėse, dalyviai apmąstys, kas vyksta su Selena, pagal šiuos 

klausimus: 

⎯ Ar galite atpažinti emocijas, kurias Selena jaučia pokalbio metu? Galite pritaikyti 

tai, kas buvo paaiškinta ir praktiškai išbandyta ankstesnėje užduotyje. 

⎯ Kaip manote, kodėl Selena jaučia šias emocijas? 

⎯ Kaip manote, ar ji į situaciją žvelgia jai naudingiausiu būdu? Kodėl? 

⎯ Ką darytumėte, jei atsidurtumėte tokioje situacijoje? 

⎯ Kokį patarimą jai duotumėte? 

Baigę aptarti klausimus, grupės nariai vėl susirinks į grupę ir aptars savo atsakymus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Po diskusijos dėstytojas gali išskirti pagrindinius dalykus ir juos apibendrinti. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais: 

⎯ Ar kada nors turėjote neigiamos, su darbo pokalbiu susijusios, patirties? 

⎯ Ar kada nors per darbo pokalbį patyrėte minčių apie nesaugumą?  

⎯ Kaip neigiama patirtis veikia jūsų darbinę situaciją? 

⎯ Ką manote apie savo patirtį po šios veiklos? 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Išmokti apibrėžti jausmus. 

⎯ Išmokti iš išorinių situacijų, kaip elgtis su emocijomis. 

⎯ Atrasti jungiamųjų elementų su išorinėmis situacijomis. 

⎯ Didinti savo jausmų ir jų reikšmės kasdienėje veikloje suvokimą. 
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4. KĄ JŪS DARYTUMĖTE? (II)  

Antroje ankstesnio pratimo dalyje grupės nariai susidurs su sudėtingesnėmis 

praktinėmis situacijomis, panašiomis į realias, kurios gali nutikti bet kada. Pirmuoju 

atveju Selenos jausmai atrodo pavieniai, tačiau po kelių pokalbių situacija pablogėja. Šį 

atvejį galima laikyti aiškiu emocijų valdymo aktualumo pavyzdžiu. Apmąstydami 

konkrečius atvejus, kai žmonės susiduria su savo emocijų valdymo problemomis, 

grupės nariai mokosi atpažinti savo gyvenime patiriamas emocijas ir užmegzti su jomis 

ryšį. Grupinė analizė suteiks galimybę pažvelgti į situaciją iš skirtingų pozicijų, o tai leis 

grupės nariams rasti naujų požiūrių susiduriant su realiomis situacijomis. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. 

Priemonės/Ištekliai: Atspausdinta arba prieinamas internetu praktinė situacija, 

popierius, rašikliai. 

Pratimas grindžiamas grupės narių atlikta sudėtingesnio praktinio atvejo, kai asmeniui 

reikia spręsti su darbu susijusią situaciją, analize. Atvejis yra toks: 

Praėjus šešiems mėnesiams Selena toliau ieškojo darbo. Ji dalyvavo aštuoniuose 

pokalbiuose, bet, deja, visais atvejais buvo atmesta. Nesaugūs jausmai ir mintys buvo 

jaučiami visuose susitikimuose, kas sukurdavo didelį spaudimą Selenai. Jos mintys 

buvo sutelktos į tai, kad įtikintų save, jog ji nėra tinkamas žmogus nė vienoms 

pareigoms, į kurias pretendavo. 

Po kelis mėnesius trukusių nuolatinių atmetimų Selena buvo susinervinusi, nors jai 

nebuvo daromas spaudimas. Ji ėmė atsisakyti kitų pokalbių, bijodama vėl patirti 

nesėkmę. 

Praėjo keturi mėnesiai nuo paskutinio Selenos darbo pokalbio. Ji jaučiasi nesugebanti 

susirasti darbo ir negali suprasti, kodėl negali jo rasti.   

Perskaitę atvejį, apmąstykite ir aptarkite ją grupėse. Tada atsakykite į šiuos klausimus: 
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⎯ Kokius jausmus galite atpažinti šiame atvejyje? 

⎯ Kuo skiriasi pirmieji Selenos interviu po to, kai ji buvo atleista iš „YourSpace“, 

nuo paskutiniųjų? 

⎯ Kokia, jūsų nuomone, yra pagrindinė kliūtis Selenai susirasti darbą? 

 

Baigusios aptarti klausimus, mažos grupelės susirinks į vieną grupę ir aptars savo 

atsakymus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pasibaigus diskusijai, dėstytojas gali išskirti pagrindinius abiejų scenarijų aspektus ir 

juos apibendrinti, pabrėždamas emocijų valdymo svarbą įveikiant sudėtingas situacijas. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais: 

⎯ Ar kada nors jautėtės užblokuoti, kai turėjote ar turite dalyvauti pokalbyje? 

⎯ Kaip manote, kokio stiprumo įtaką emocijos daro mūsų kasdienėje veikloje? Ir 

mūsų darbe? 

⎯ Ar žinote, kaip suvaldyti savo nesaugius jausmus, jei jie kyla? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Išmokyti, kaip svarbu valdyti emocijas. 

⎯ Tobulinti empatijos ir bendravimo įgūdžius. 

⎯ Ugdyti savimonę ir savigarbą. 
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5. TYLŪS JAUSMAI 

Šiuo pratimu siekiama išsiaiškinti, kaip skirtingai galime išreikšti jausmus. Tai smagus 

pratimas, skirtas jausmams išreikšti ir valdyti. Šiuo pratimu siekiama parodyti grupės 

nariams, kaip svarbu išreikšti jausmus ir kaip tai gali pakeisti pokalbio, pareiškimo, 

komentaro ir pan. prasmę. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. 

Priemonės/Ištekliai: Tuščias kambarys. 

Šis pratimas apima konkrečių jausmų išreiškimą įvairiais būdais, ne vien tik pasakant, 

ką grupės nariai jaučia. Veido ir kūno išraiškos, gestai ir garsai bus pagrindinės 

bendravimo priemonės. Pratimą galima pritaikyti atsižvelgiant į grupės narius ir grupės 

poreikius.  Kaip pavyzdžiai bus pateikti įvairūs variantai.  

Pirmasis žingsnis bus bandyti išreikšti jausmus paprastu būdu. Grupės nariai turės 

susiskirstyti poromis ir porose turės vienu sakiniu ir veiksmu apibūdinti konkretų 

jausmą, nesakydami, koks tai jausmas. Pavyzdžiui, jei reikia išreikšti laimę, galite 

šypsotis, pliaukšti ir šokinėti sakydami: „Jaučiuosi nuostabiai“.  

Vėliau kiekvienas dalyvis skaičiumi nuo 1 iki 10 išreikš jausmo kiekį. Pavyzdžiui, jei norite 

išreikšti liūdesį, galite sakyti „Septyni“, apsimesdami, kad verkiate. (Priklausomai nuo 

grupės dydžio, dalyvius galima grupuoti ir po keturis.) 

Antrasis žingsnis bus šiek tiek sudėtingesnis. Dalyviai grupelėmis arba poromis turės 

„parodyti“ vieną jausmą, tuo pat metu sakydami priešingai. Pavyzdžiui, rodyti laimę, tuo 

pat metu sakydami „jaučiuosi nelaimingas". 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pratimo pabaigoje dėstytojas gali apibendrinti kūno kalbos reikšmę emocijoms išreikšti 

ir valdyti. Gebėjimas kalbant perteikti konkrečias emocijas, net jei žmogus jų tuo metu 

nejaučia, yra privalumas bet kokiame karjeros kelyje. Šis pratimas turėtų būti 

suprantamas kaip praktika realiose situacijose. Tai, kaip gerai žmonės kontroliuoja ir 

išreiškia savo emocijas, gali turėti didelės įtakos tam, kaip veiksmingai jie gali siekti 

karjeros tikslų. 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais: 

⎯ Kaip sunku buvo išreikšti save? 

⎯ Ar manote, kad kasdieniame gyvenime išreiškiate savo jausmus? 

⎯ Ko išmokote iš šios veiklos? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Pagerinti bendravimo įgūdžius. 

⎯ Stiprinti jausmų kontrolę, pasitelkiant savimonę ir refleksiją. 

⎯ Didinti savigarbą. 

⎯ Stiprinti aktyvų klausymąsi ir stebėjimą. 

⎯ Padidinti įsidarbinimo galimybes. 
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6. VAIDMENŲ SCENARIJUS 

Vaidmenų scenarijai padeda stiprinti emocinį intelektą ir veiksmingai valdyti jausmus. 

Suvaidinus scenarijų, pagal kurį reikia suvaldyti sudėtingas emocijas, grupės nariai 

sužinos, kokių įgūdžių reikia norint veiksmingai valdyti emocijas. Be to, grupės nariai 

pamatys, kaip panašiose situacijose elgiasi kiti kolegos, taip pateikdami skirtingus 

požiūrius. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. 

Priemonės/Ištekliai: Tuščias kambarys. 

Pratimas bus atliekamas poromis ir grupėmis. Grupėms bus paskirtas scenarijus, ir jos 

turės nuspręsti, kaip jos jį supranta. Kai kiekviena grupė priims sprendimą, pristatys 

savo scenarijų ir išvadas kitoms grupėms. 

1 scenarijus. Neseniai buvote įdarbintas vienoje įmonėje. Po savaitės supratote, kad 

darbuotojai meluoja viršininkui ir dirba mažiau valandų, nei nurodo. Kai bandote su jais 

pasikalbėti, jie jums grasina, sakydami, kad meluos apie jus viršininkui. Kaip tęstumėte 

pokalbį? 

2 scenarijus. Dalyvaujate darbo pokalbyje. Pokalbio vedėjas jums sako, kad neatrodote 

kompetentingas eiti šias pareigas. 

3 scenarijus. Jūs laukiate, kada būsite pakviestas eiti į darbo pokalbį.  Susipažįstate su 

kitu pokalbio dalyviu. Jis jums sako, kad yra tinkamesnis už jus šioms pareigoms.   

4 scenarijus. Į jūsų įmonę atvyksta naujas darbuotojas. Jis atrodo nedrąsus; yra 

užsienietis ir kalba su akcentu.  Kai kurie bendradarbiai iš jo juokiasi. 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus užduotį dėstytojas paprašo grupės narių reflektuoti apie atliktą užduotį 

pasinaudodamas šiais klausimais: 

⎯ Ar buvo sunku įsivaizduoti jausmus, kuriuos atspindi scenarijai? 

⎯ Ar kada nors teko susidurti su situacija, kai darbe turėjote elgtis kontroliuodami 

savo emocijas? Ar buvo sunku? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Pavaizduoti realias situacijas, kuriose turite kontroliuoti emocijas. 

⎯ Parodyti emocijų valdymo svarbą. 

⎯ Mokyti, kaip veiksmingai valdyti emocijas. 

⎯ Skatinti saviugdą ir gilų savęs pažinimą. 

⎯ Didinti įsidarbinimo galimybes. 
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7. SUKURKIME MINČIŲ ŽEMĖLAPĮ 

Atlikę ankstesnes užduotis grupės nariai turėtų aiškiau suvokti savo gebėjimus ir 

kompetencijas emocijų valdymo srityje. Šio pratimo metu jie sukurs savo minčių 

žemėlapį, kuriame sugretins viską, ką anksčiau žinojo ir išmoko apie savo gebėjimus. 

Minčių žemėlapis leis geriau suprasti save, padės išryškinti savo stipriąsias puses ir 

tobulintinas sritis. Kūrybinis veiklos aspektas taip pat padės nustatyti minčių 

žemėlapyje atsispindinčius emocinius bruožus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius, rašikliai, markeriai, flomasteriai, žurnalai, laikraščiai, 

žirklės, klijai, blizgučiai ir t.t. 

Šio pratimo metu reikia sukurti savo minčių žemėlapį apie dabartinę darbo situaciją. 

Dalyviai turėtų įtraukti jausmus, kurie kyla, kai: 

• jie dirba. 

• jie nedirba. 

• jiems tenka dalyvauti pokalbyje dėl darbo. 

• jiems daromas spaudimas.  

• jiems tenka bendrauti su kitais žmonėmis. 

Prireikus galima pridėti ir kitų aplinkybių. 

Štai keletas patarimų, kaip kurti minčių žemėlapį: 

⎯ Popierių laikykite ne vertikaliai, bet horizontaliai. 

⎯ Pradėkite nuo vidurio lapo, užrašydami arba nupiešdami dabartinę darbo 

situaciją arba tai, kas, jūsų manymu, yra svarbiausi dalykai. 

⎯ Antriniai taškai bus išsidėstę aplink centrą.  

⎯ Taip pat galite sukurti sritis, skirtas antraeiliams taškams ir papildomoms 

temoms. 
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⎯ Galite naudoti raktinius žodžius, paveikslėlius ar bet ką, kas jums reikalinga, kad 

save pristatytumėte. 

⎯ Naudokite spalvas, kad pavaizduotumėte temas, sąsajas ir išryškintumėte 

dalykus. 

⎯ Naudokite rodykles, linijas ar piktogramas, kad paryškintumėte ir padalytumėte 

temas. 

⎯ Jei užstrigote, pereikite prie kitos šakos. Atvaizduokite tai, kas jums ateina į 

galvą. 

⎯ Būkite kūrybingi, nebijokite dalytis. 

⎯ Nevertinkite neigiamai kitų darbų. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pabaigus pratimą, dėstytojas gali paprašyti grupės narių pristatyti pagrindines išvadas. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Padėti grupės nariams pastebėti galimas emocijų valdymo spragas. 

⎯ Padėti grupės nariams apmąstyti savo darbo situaciją ir karjerą. 

⎯ Skatinti saviugdą ir gilinti savęs pažinimą. 
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8. ĮSIVAIZDUOKITE, KAD KRENTATE NUO UOLOS 

Atliekant šį pratimą bus taikomas neigiamų emocijų, turinčių įtakos įsidarbinimo 

galimybėms, kontrolės metodas. Pratimą sudarys įvairios situacijos, kuriose grupės 

nariai turės nuspręsti, kuri iš jų gali būti blogiausia. Atsidūrimas blogiausioje padėtyje 

padės grupės nariams pasirengti būsimiems iššūkiams. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: apie 30 min., priklausomai nuo dalyvių. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius, rašikliai. 

Atlikdami šį pratimą grupės nariai turės pagalvoti apie blogiausią įmanomą kiekvienos 

situacijos baigtį. Šis pratimas padės grupės nariams pasiruošti blogiausioms 

situacijoms, numatyti, kaip jie jaustųsi, ir iš anksto jas kontroliuoti. 

Keletas pasiūlymų: 

⎯ Jūs kalbate susirinkime ir patiriate psichologinį bloką. 

⎯ Einate į pokalbį ir staiga pradeda smarkiai lyti. 

⎯ Turite anksti atvykti į darbą, ir susidaro spūstis. 

⎯ Jus nepriėmė į svajonių darbo vietą. 

Grupės narius taip pat galima paskatinti įsivaizduoti keletą savo pačių scenarijų. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas ir grupės nariai gali aptarti, kaip svarbu numatyti emocijas ir bandyti jas 

kontroliuoti. Tarkime, grupės nariai gali iš anksto pagalvoti, kaip jie jausis prieš 

sudėtingą situaciją. Tokiu atveju jie galės įsivaizduoti, kaip jausis, ir taip pasiruošti 

jausmams, lydintiems tai, kas vyksta. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Mokyti apie emocijų valdymo svarbą. 

⎯ Padėti grupės nariams susikurti įpročius, padedančius valdyti emocijas. 

⎯ Sustiprinti supratimą apie tai, kaip žmonės reaguoja į netikėtus įvykius. 

⎯ Skatinti gilų emocijų supratimą, kad būtų galima jas valdyti. 

⎯ Padidinti įsidarbinimo galimybes. 
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9. EMOCIJŲ DIENORAŠTIS  

Šio pratimo metu bus taikomas neigiamų emocijų, turinčių įtakos įsidarbinimo 

galimybėms, kontrolės metodas. Užduotį sudarys įvairios situacijos, kuriose grupės 

nariai turės nuspręsti, kuri iš jų gali būti blogiausia. Patekimas į blogiausią įmanomą 

situaciją padeda pasirengti įvairioms galimybėms. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 1 val. paaiškinimui ir dienoraščio užvedimui, likusi pratimo dalis gali būti atlikta 

vėliau, po užsiėmimo.  

Priemonės/Ištekliai: užrašinės, rašikliai 

Atliekant pratimą bus kuriamas dienoraštis, kuriame bus kaupiami pagrindiniai dienos 

įvykiai ir jūsų jausmai apie juos. Iš pradžių tai gali atrodyti beprasmiška, tačiau po kelių 

dienų žmogus pradės identifikuoti emocijas, kurios kartojasi ir pasireiškia tam tikrose 

konkrečiose situacijose. Šis pratimas svarbus, nes kitas žingsnis, kai bus užrašytos 

kelios dienos (maždaug savaitė), bus atidžiai nustatyti emocijas, kurios žmogui nėra 

naudingos. Šias neigiamas emocijas galima paryškinti ryškia spalva, kad būtų galima 

matyti, kiek kartų jos pasireiškia ir kokią įtaką daro kasdienei veiklai. Tada šalia 

emocijos jie turės parašyti galimą sprendimą arba būdą jai suvaldyti. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Baigiamojoje diskusijoje reikėtų aptarti savęs supratimo, kaip pirmojo žingsnio siekiant 

vėliau kontroliuoti savo emocijas, svarbą. Šis pratimas padės nuspręsti, kurias 

emocijas reikia kontroliuoti, nes tai reikėtų daryti atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir 

asmens poreikius. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Mokyti apie emocijų valdymo svarbą. 

⎯ Padėti grupės nariams išsiugdyti įpročius, padedančius valdyti emocijas. 

⎯ Skatinti gilų emocijų valdymo supratimą. 

⎯ Didinti įsidarbinimo galimybes. 
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10. SĄMONINGA MEDITACIJA 

Medituojant lavinama emocijų kontrolė, grupės nariai gali užmegzti ryšį su savimi ir 

apmąstyti savo darbą. Emocinė kontrolė skatinama per pažangios meditacijos sesijas, 

nes asmenys gali geriau išgyventi savo jausmus ir geriau pažinti save. Skirti keletą 

minučių ryšiui su savimi - pagrindinis žingsnis siekiant suprasti ir kontroliuoti savo 

emocijas. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: apie 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: Muzika, kilimėliai (neprivalomi). Veiklai yra būtina tinkama, kad 

grupės nariai galėtų sėdėti arba gulėti ant grindų, tarp jų paliekant pakankamai erdvės. 

Dėstytojas grupės nariams paaiškina apie šį pratimą. Jie paima kilimėlius ir atsisėda 

arba atsigula ant jų. Pradės skambėti muzika ir grupės narių bus paprašyta 

atsipalaiduoti. 

Dėstytojas paprašys grupės narių užmerkti akis ir atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą ir 

į tai, kaip jie jaučiasi. Bus siekiama pamažu įsisąmoninti kūno judesius sekant 

kvėpavimą ir klausantis muzikos. Ši veikla gali trukti iki dvidešimties minučių. 

Kitas žingsnis bus apmąstyti, kaip kiekvienas jaučiasi po šios veiklos. Ši užsiėmimo 

dalis truks apie 10 minučių. Keletas siūlomų apmąstymų: 

⎯ Kaip tai, ką sužinojote apie save, paveikė jus? 

⎯ Kaip jaučiatės po užsiėmimo? 

⎯ Kokios yra pagrindinės jūsų tobulėjimo sritys? 

Paskutinis žingsnis bus pagalvoti apie visas savybes, kuriomis pasižymi kiekvienas iš 

asmenų. Jie gali skirti šiek tiek laiko pozityviam savęs vertinimui ir pagalvoti apie tai, 
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kaip iki šiol padarė pažangą savo gyvenime ir karjeros kelyje. Ši paskutinė užsiėmimo 

dalis turėtų trukti apie 5 minutes. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Pabaigus medituoti, dėstytojas gali paklausti, ar kas nors nori kuo nors pasidalyti. Tai 

gali būti susiję su baigiamąja veiklą ir (arba) visu moduliu. Galiausiai dėstytojas turėtų 

padėkoti grupei už dalyvavimą.   

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pagrindinis pratimo tikslas yra: 

⎯ Mokyti valdyti emocijas. 

⎯ Supažindinti grupės narius su naujais atsipalaidavimo būdais. 

⎯ Padidinti emocijų supratimą. 

⎯ Skatinti savęs pažinimą ir savigarbą. 
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PRATIMAI, SKIRTI TOBULINTI MOTYVACIJĄ 

IR ĮGALINIMĄ 

PAVADINIMAS 
UŽDAVINIAI / MOKYMOSI 

REZULTATAI TRUKMĖ PRIEMONĖS 

1. Laiškas sau Išmokti savikritikos, išlaikant 
pusiausvyrą tarp savybių ir 
trūkumų. Vengti perdėtos 
savikritikos. 

20 - 30 min. Popierius ir rašikliai 

2. Pozityvūs lęšiai Išryškinti teigiamus dalykus ir 
vengti dėmesio neigiamiems 
asmenybės bruožams. 

30 - 40 min. Popierius ir rašikliai 

3. Ko jūs bijote? Atpažinti turimas baimes, kad 
galėtume atlikti konkrečius mums 
naudingus veiksmus. 

15 - 20 min. Popierius ir rašikliai 

4. Tuščios kišenės Geriau pažinti save bendraujant su 
kitais žmonėmis ir vertinti tai, kas 
esame. 

15 - 20 min. Popierius ir rašikliai 

5. Idealus draugas Pabrėžti savybes, kurias matome 
kituose žmonėse, analizuoti, ar jas 
turime, ir kelti sau iššūkį jas įgyti 
arba tobulinti. 

30 - 40 min. Rašymo lenta, kreida, popierius ir 
rašikliai 

6. Kas aš esu? Atpažinti aspektus, kuriuos norime 
patobulinti, ir nebelaikyti jų 
trūkumais. 

30 - 40 min. Popierius, rašikliai, spalvotos 
kortelės ir maskavimo juosta 

7. Mano gyvenimo 
linija 

Atpažinti svarbiausius gyvenimo 
įvykius, kurie turėjo įtakos mūsų 
asmenybei. 

30 - 40 min. Popierius ir rašikliai (Papildomai: 
žurnalas, žirklės ir klijai) 

8. Emocijos ir jausmai Atpažinti emocijas ir pagerinti 
gebėjimą suprasti savo emocijas. 

30 min. Popierius ir rašikliai 

9. Įveikti baimes Analizuoti baimes ir ieškoti 
strategijų joms įveikti. 

45 min. Kartonas, rašymo lenta, markeriai, 
plastikinis ar popierinis maišelis, 
teiginių, padedančių įveikti baimes, 
sąrašas 

10. Mano asmeninės 
savybės 

Stiprinti, skatinti ir motyvuoti 
teigiamą savęs vertinimą. 

20 min. Lipnūs lapeliai (arba kortelės ir 
segtukai) ir rašikliai 
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1. LAIŠKAS SAU 

Šio pratimo tikslas - neleisti, kad negatyvumas taptų įprastu požiūriu. Asmenys turi 

kontroliuoti savikritiką išlaikydami pusiausvyrą tarp savybių ir trūkumų, 

nepervertindami pastarųjų. Šis pratimas padės grupės nariams išvengti perdėtos 

savikritikos ir padidinti motyvaciją bei savigarbą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 20 - 30 min. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius ir rašikliai. 

Kiekvienas grupės narys parašo laišką sau, rašydamas jį taip, tarsi siųstų geriausiam 

draugui. Jame jie gali išreikšti savo jausmus ir požiūrį į save, ateities planus ir siekius. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas turi patikrinti, ar visi grupės nariai teisingai užrašė savo įžvalgas ir planus, 

ir padėti juos išreikšti teigiamai. Papildomai, jei grupės nariai to nori, jie gali pasikeisti 

laišku su kolegomis ir kartu nustatyti iškreiptus įsitikinimus ir suvokimą, padėdami juos 

ištaisyti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda grupės nariams geriau pažinti vieniems kitus, padidinti motyvaciją, 

pasidalyti savo suvokimu ir jį sugretinti su kitų grupės narių suvokimu bei pagerinti 

santykius su kitais žmonėmis (tarpasmeninis intelektas). Motyvacija yra vienas iš 

asmeninio/vidinio emocinio intelekto ramsčių. Ji leidžia mums toliau pozityviau tobulinti 

kitus įgūdžius, kurti naujus tikslus ir svajones visą gyvenimą. 
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2. POZITYVŪS LĘŠIAI  

Pratimo tikslas - suprasti, kaip mus mato kiti, ir suprasti savo privalumus, iškeliant juos 

aukščiau neigiamų savybių, kurias, mūsų manymu, turime. Šis pratimas padeda 

išryškinti teigiamus dalykus, tuo pat metu išvengiant dėmesio sutelkimo į neigiamus 

mūsų asmenybės bruožus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 - 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius ir rašikliai. 

1. Grupė suskirstoma į grupes po 4-6 žmones. Vienas narys iš kiekvienos grupės 

pasisiūlo būti kitų narių dėmesio objektu. 

2. Kiti grupės nariai ant lapo užrašo teigiamus bruožus, kurie, jų manymu, apibūdina 

jų partnerį. 

3. Sudaroma pažymėtų bruožų santrauka, kuri atiduodama dalyviui. 

4. Pratimas kartojamas rotacijos principu su kitais dalyviais. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą dėstytojas turėtų dalyvių paprašyti pateikti išvadas ir aptarti svarbius 

aspektus. Reikėtų grupės narius paskatinti savanoriškai pasidalyti įspūdžiais apie 

pratimą ir jį aptarti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda grupės nariams geriau pažinti vieniems kitus, suprasti, kaip mus 

mato kiti, ir padidinti savo motyvaciją vertinant savo privalumus, o ne trūkumus. 

Dirbdami su vidiniu/asmeniniu emociniu intelektu ir didindami žmonių motyvaciją bei 

įgalinimą, skatiname juos pozityviai nusiteikti gyvenimo iššūkių akivaizdoje.  
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3. KO JŪS BIJOTE?  

Tikslas - atpažinti savo baimes, atlikti konkrečius naudingus veiksmus ir ieškoti galimų 

sprendimų, kuriuos turime įgyvendinti, kad pašalintume baimes ir įgyvendintume savo 

svajones bei tikslus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 - 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius ir rašikliai. 

• Grupės nariai turėtų kelias minutes tyliai pagalvoti, ko jie nedaro iš baimės. 

• Vėliau jie turėtų surašyti šias baimes ir užrašyti, kodėl jos trukdo jiems veikti. 

• Galiausiai kiekvienas JEC narys turėtų pabandyti užrašyti sprendimus, kaip 

kovoti su šiomis baimėmis. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas turėtų paprašyti dalyvių pateikti išvadas ir pabrėžti svarbius 

aspektus. Grupės nariai savanoriškai bus pakviesti pasidalyti savo baimėmis, kodėl jie 

negali daryti to, ko nori, ir kaip, jų manymu, gali jas išspręsti. Dėstytojas taip pat 

paprašys likusių grupės narių pateikti patarimų ir galimų sprendimų šioms baimėms 

įveikti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda grupės nariams geriau suprasti savo baimes ir barjerus, kuriuos 

jie patys sau kelia, kad išvengtų to, kas juos patenkina ir daro laimingus gyvenime. 

Sprendimų, kaip įveikti šias baimes, nustatymas padeda motyvuoti ir įgalinti žmones, 

ypač pagerinti jų tarpasmeninį intelektą ir padėti jiems tobulėti bei augti asmeniškai.  
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4. TUŠČIOS KIŠENĖS 

Šiuo pratimu siekiama geriau pažinti save bendraujant su kitais žmonėmis ir įvertinti 

tai, kas esame. Kartu dirbame su vidiniu/asmeniniu ir tarpasmeniniu intelektu. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 - 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: Popierius ir rašikliai. 

Grupė turi būti suskirstyta poromis. 

Kiekvienas dalyvis turi ištuštinti savo krepšius ir kišenes, sudėti visus daiktus ant stalo 

ir sugrupuoti juos pagal bendras kategorijas. 

Po to turi paaiškinti savo partneriui, kodėl jį nešiojasi ir ką tai reiškia. 

Kiekvienam dalyviui duodamas aplankas, į kurį reikia įrašyti atsakymus pagal 

pogrupius. 

Galiausiai grupės rezultatai ir skirtingų pogrupių asmeninių daiktų reikšmės 

suskirstomos į kategorijas, kad būtų galima palyginti panašumus ir skirtumus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą dėstytojas turėtų paprašyti grupės narių pateikti išvadas ir pabrėžti 

svarbius aspektus. Grupės narių bus paprašyta pasidalyti partnerio daiktų reikšme ir jų 

sukeliamais sentimentais. Dėstytojas taip pat paprašys grupės narių pasidalyti su šiuo 

pratimu susijusiomis išvadomis. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda grupės nariams geriau suprasti savo jausmus ir reikšmę, kurią jie 

suteikia daiktams, sudarantiems jų tikrovę, ir taip sustiprina įgalinimo jausmą bei 

motyvaciją kurti stipresnę asmenybę. Yra dirbama tiek su vidiniu/asmeniniu intelektu, 

tiek su tarpasmeniniu intelektu, mokydamiesi suprasti kitų žmonių jausmus ir 

išreikšdami savo emocijas. 
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5. IDEALUS DRAUGAS 

Tikslas - atpažinti savybes, kurias matome kituose žmonėse ir kurias kiti žmonės mato 

mumyse. Taip pat labai svarbu suprasti ir analizuoti, ar jų turime, ir kelti sau uždavinį 

jas įgyti arba tobulinti, kad pasikeistume į gerąją pusę. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 - 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: Rašymo lenta, kreida, popierius ir rašikliai. 

Kiekvieno grupės nario paprašoma pagalvoti apie savo geriausią draugą ir pažymėti jo 

savybes, nenurodant vardo. 

Dėstytojas atliks sekretoriaus vaidmenį ir surinks lapus. 

Dėstytojas lentoje ar panašioje vietoje užrašo paminėtas savybes ir kiekvienos iš jų 

pasireiškimo dažnumą. 

Kiekvieno grupės nario paprašoma nurodyti, kokias savybes jis norėtų išsiugdyti arba 

kurių, jo manymu, neturi. 

Kiekvienas narys turėtų pasidalyti su likusiais grupės nariais, ką tos savybės reiškia ir 

kaip, jo manymu, jis galėtų jų pasiekti. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas turėtų paprašyti grupės narių pateikti išvadas ir pabrėžti 

svarbius aspektus. Grupės narių bus paprašyta pasidalyti savo nuomone apie kitų 

kolegų pasirinktas savybes ir sau keliamus uždavinius. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti vieniems kitus ir suprasti, kokie įgūdžiai 

yra labiausiai vertinami visuomenėje. Iššūkių, susijusių su savybėmis ir nuostatomis, 

kurias norime įgyti ar patobulinti, nustatymas padeda motyvuoti ir įgalinti žmones, ypač 

pagerinti jų tarpasmeninį intelektą ir padėti jiems tobulėti bei augti asmeniškai. 
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6. KAS AŠ ESU?  

Šiuo pratimu siekiama atpažinti, kuriuos savo aspektus mes mėgstame, o kuriuos 

norime paslėpti fiziškai ir psichologiškai. Šis pratimas padeda pagerinti savivertę, 

pabrėžti savo privalumus ir nustatyti tuos savybes, kurias norime patobulinti, 

nustodami jas laikyti trūkumais. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 - 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: popierius, rašikliai, spalvos kortelės ir maskuojanti juosta. 

Grupės narių paprašoma nupiešti save, stengiantis nupiešti kuo panašiau į tai, kaip jie 

atrodo. Kiekvienas grupės narys turėtų pasidalyti savo savybėmis su likusiais grupės 

nariais ir papasakoti, kaip, jų manymu, galėtų jas patobulinti. 

Kiekvienam grupės dalyviui duodama po 20 kortelių, kuriose jis turi užrašyti penkis 

fizinius ir penkis psichologinius aspektus, kurie jam patinka, ir penkis fizinius bei penkis 

psichologinius aspektus, kurie jam nepatinka. 

Galiausiai visi pasidalija, kaip kiekvienas iš jų suvokia ir priima savo fizinį ir psichologinį 

aspektus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas turėtų paprašyti grupės narių pateikti išvadas ir pabrėžti 

svarbius aspektus, pabrėždamas fizinio ir psichologinio priėmimo svarbą. Grupės narių 

bus paprašyta pasidalyti savo įžvalgomis ir abejonėmis šiuo klausimu. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti ir priimti save, didina jų motyvaciją ir 

įgalina. Geresnė saviraiška bendrose erdvėse padeda motyvuoti ir įgalinti žmones, ypač 

pagerina jų tarpasmeninį intelektą ir padeda jiems tobulėti bei augti asmeniškai. 
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7. MANO GYVENIMO LINIJA 

Šiuo pratimu siekiama atpažinti esmines gyvenimo patirtis ir įvykius, kurie turėjo įtakos 

tam, kad taptume tokiais, kokie esame šiandien. Įvykiai turėtų apimti visus tris lygmenis: 

šeimos, socialinį ir profesinį. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 - 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: popierius ir rašikliai (papildomai: žurnalas, žirklės ir klijai) 

Kiekvienas grupės narys turi nupiešti svarbiausius savo gyvenimo momentus, 

susijusius su praeitimi, dabartimi ir įsivaizduoti ateitį. (Tam jie gali rašyti ir klijuoti 

iškarpas iš žurnalų). 

Piešiniai gali būti bet kokio tipo, svarbu, kad jiems pavyktų įrėminti įvykius asmeniniu ir 

profesiniu lygmeniu. 

Kiekvienas asmuo turi parodyti savo piešinį likusiems grupės nariams, įvardydamas 

kiekvieną įvykį ir jį paaiškindamas. Kiti grupės nariai gali užduoti klausimų ir pateikti 

pastabų. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas turėtų paprašyti grupės narių pateikti išvadas ir pabrėžti 

svarbius aspektus, pabrėždamas įvykių, kurie daro įtaką mūsų asmenybei ir ją keičia, 

svarbą.  

Grupės narių bus paprašyta pasidalyti savo įžvalgomis ir abejonėmis šiuo klausimu. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti save ir atpažinti svarbius įvykius, kurie 

suformavo jų asmenybę, taip prisidedant prie geresnio tarpasmeninio intelekto ugdymo. 

Teigiamai ir neigiamai mus paveikusių aspektų atpažinimo svarba padeda geriau 

numatyti savo ateities lūkesčius, padeda geriau suprasti savo gyvenimo kelią ir tikslus 

bei iššūkius, su kuriais norime susidurti gyvenime. 
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8. EMOCIJOS IR JAUSMAI 

Šio pratimo tikslas - atpažinti emocijas ir sustiprinti gebėjimą atpažinti savo emocijas. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 min. 

Priemonės/Ištekliai: popierius ir rašikliai. 

Kiekvienam grupės nariui pateikiamas emocijų sąrašas. 

Kiekvienas grupės narys pažymi emocijas, kurias atpažįsta kaip savo, nurodo, kaip 

dažnai jos pasireiškia ir ar jos įprastai pasireiškia kokio nors asmens ar situacijos 

akivaizdoje. 

Grupės nariai turėtų apmąstyti: 

⎯ Ką daryti, kai ši emocija pasireiškia? 

⎯ Kaip su ja gyventi ar ją pakeisti? 

Galiausiai apmąstymais pasidalijama su likusiais grupės nariais. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikęs šį pratimą, kiekvienas grupės narys gali ne tik atpažinti savo emocijas, bet ir 

apmąstyti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, kaip dažnai jos pasireiškia, kokiose 

situacijose jos kyla, ar jos trukdo veikti, ar paralyžiuoja. 

Dėstytojas turėtų pabrėžti, kad emocijos turi ciklą, susijusį su situacijos atsiradimu, 

didėjančiu stresu ar nerimu. Paskui seka įtampos atsipalaidavimo ir normalumo 

atgavimo etapas. 

Kai ciklas nevyksta įprastu keliu, energija slopinama tol, kol išsikrauna nesveiku būdu. 

Todėl svarbu išmokti ją nukreipti. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti save ir atpažinti svarbius įvykius, kurie 

suformavo jos asmenybę, ir padeda geriau ugdyti tarpasmeninį intelektą. Teigiamai ir 

neigiamai mus paveikusių aspektų atpažinimo svarba padeda geriau numatyti savo 

ateities lūkesčius, padeda geriau suprasti savo gyvenimo kelią ir tikslus bei iššūkius, 

su kuriais norime susidurti gyvenime. Nėra gerų ar blogų emocijų, jos atsiliepia į 

jausmus ir situacijų interpretacijas, todėl turėtume išmokti su visomis jomis elgtis. 
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9. ĮVEIKTI BAIMES 

Šios pratimo tikslas - analizuoti baimes ir ieškoti strategijų joms įveikti. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 45 min. 

Priemonės/Ištekliai: Kartonas, rašymo lenta, markeriai, plastikinis ar popierinis 

maišelis, teiginių, padedančių įveikti baimes, sąrašas. 

Dėstytojas paklausia, kokių baimių žmonės paprastai turi (bendrais bruožais), ir užrašo 

jas lentoje. 

Remiantis tuo, kas pažymėta lentoje, paaiškinama, kuo skiriasi racionalios ir 

neracionalios baimės, kas yra baimė ir kas yra fobija, pabrėžiant, kad pastarajai reikia 

profesionalios pagalbos. 

Surenkite smegenų šturmą, kaip, grupės narių nuomone, galima įveikti baimes. Jie netgi 

gali papasakoti apie asmeninę patirtį, kai įveikė kokią nors baimę iš praeities. Jie gauna 

teiginių, padedančių įveikti baimes, sąrašą. 

Išdalijami maži popieriaus lapeliai, ant kurių grupės nariai turi užrašyti turimą baimę 

(pavyzdžiui, liga ar darbo pokalbio nesėkmė). Tai anonimiška, todėl ant popieriaus 

lapelio nereikia rašyti vardo ir pavardės. 

Visus sulankstytus popierėlius sudėkite į maišelį ir sumaišykite. 

Po vieną grupės nariai atsitiktine tvarka išsirinks po popieriaus lapelį. Kiekvienas 

garsiai perskaitys lapelyje užrašytą baimę ir pasakys, kaip, jų manymu, tą baimę galima 

įveikti. Likusieji dalyviai taip pat gali prisidėti savo idėjomis. 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Labai svarbu sukurti ramią ir pasitikėjimo kupiną atmosferą, kurioje skatinamas 

dalyvavimas ir pasitikėjimas. 

Atlikę pratimą, grupės nariai geriau supras, kad baimes galima įvardyti ir įveikti, o tai 

taip pat prisidės prie jų asmeninio augimo ir gerovės. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti save ir atpažinti gyvenimo baimes, 

kurios gali tapti kliūtimi asmeniniam tobulėjimui. Svarbu atpažinti šias baimes, 

pripažinti jas kaip normalias ir priimti jas, nes jos gali mus motyvuoti ir tapti mūsų 

įgalinimo priemone. 
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10. MANO ASMENINĖS SAVYBĖS 

Šios veiklos tikslas - skatinti, puoselėti ir motyvuoti teigiamą savęs vertinimą. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: lipnūs lapeliai (arba kortelės ir segtukai) ir rašikliai. 

Kiekvienas grupės narys ant popieriaus lapo turi užrašyti bent keturias teigiamas 

savybes, kuriomis jis pasižymi. 

Jie gali naudoti žodžius arba frazes. 

Parašę popieriaus lapelius turės prisegti segtuku prie marškinėlių ar palaidinės. 

Jie tylėdami turės vaikščioti po kambarį, stebėdami kitų grupės narių savybes. 

Klausimai, kuriuos galima aptarti grupėje: 

⎯ Kaip jautėtės? 

⎯ Ar kada nors gyvenime buvote sustoję ir analizavote kai kurias iš šių savybių? 

⎯ Ar jums sunku rasti teigiamas savybes, kuriomis pasižymite? O neigiamų? 

⎯ Ar įmanoma save priimti ir mylėti? 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas turėtų sukurti palankią aplinką, kad grupės nariai galėtų apmąstyti savo 

teigiamas savybes. Kiekvienas grupės narys turi tam skirti reikiamą laiką, o jei jam 

nepavyksta, jį reiktų padrąsinti ir paprašyti pabandyti dar kartą. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši veikla padeda grupės nariams geriau pažinti save ir atpažinti svarbias savo savybes. 

Šis suvokimas padės geriau suprasti savo gyvenimo liniją, tikslus ir iššūkius, kuriuos 

galime įveikti savo gyvenime, ir geriau jaustis savimi. 
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MODULIS II 
TARPASMENINIS INTELEKTAS 
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MODULIS II: TARPASMENINIS INTELEKTAS  

Tarpasmeninis intelektas ir jo svarba gebėjimų, padėsiančių padidinti 

asmenų galimybes įsidarbinti, tobulinimui 

Tarpasmeninis intelektas - tai asmens gebėjimas gerai sutarti su žmonėmis ir valdyti 

santykius. Jis leidžia žmonėms suprasti aplinkinių poreikius ir motyvus, atpažinti kitų 

žmonių skirtumus, pažinti jų veidus ir balsus, tinkamai reaguoti į jų poreikius, suprasti 

jų motyvus, jausmus ir nuotaikas bei jautriai ir empatiškai vertinti tokias perspektyvas. 

Tarpasmeniniu intelektu pasižymintys žmonės minioje išsiskiria kaip asmenys, turintys 

daug draugų ir gebantys greitai prisitaikyti prie socialinių situacijų. Jie efektyviai 

bendrauja ir mėgsta dalyvauti diskusijose bei debatuose. Asmenims, pasižymintiems 

tarpasmeniniu intelektu, būdingas jautrumas kitų žmonių nuotaikoms, temperamentui, 

motyvacijai ir jausmams. 

Gardneris savo knygoje „Mąstymo rėmai“ (1983 m.) aprašo dvi tarpasmeninio intelekto 

formas: „Nagrinėjant tarpasmeninį intelektą elementariausiu pavidalu, jis reiškia mažo 

vaiko gebėjimą atskirti jį supančius asmenis ir pastebėti įvairias jų nuotaikas. 

Pažangesnė tarpasmeninio intelekto forma leidžia įgudusiam suaugusiajam perskaityti 

daugelio kitų asmenų ketinimus ir troškimus, net jei jie yra paslėpti, ir, galimas daiktas, 

veikti pagal šias žinias, pavyzdžiui, paveikti grupę skirtingų asmenų, kad jie elgtųsi taip, 

kaip jis nori.“ 

Kai kurie žmonės puikiai geba greitai ir lengvai užmegzti ryšį su kitais žmonėmis, 

leisdami jiems jaustis laisvai. Jie moka suprasti kitų žmonių reakcijas ir įsijausti. 

Gebėjimas taip bendrauti yra labai svarbus žmogaus intelektas. Kiekvienas iš mūsų jau 

turime įgūdžių, kaip šį intelektą panaudoti. Iš tiesų neabejotinai esame palaikę kolegą, 

išmokę įgūdžių, o gal praktikavę gerą tėvystę. Tačiau ne visi moka efektyviai bendrauti 

su kitais pažįstamoje, kasdienėje ir darbo aplinkoje - priešingai nei tie, kurie pasižymi 

aukštu tarpasmeniniu intelektu. 
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Tarpasmeninės savybės: 

●       Ekstravertas, 

●       Mėgsta socialinius renginius, 

●       Mėgsta būti minioje, 

●       Empatiškas, 

●       Mėgsta mokyti kitus, 

●       Turi daug draugų, 

●       Mėgsta komandinį sportą, 

●       Pataria kitiems,  

●       Mėgsta susipažinti su naujais žmonėmis, 

●       Jautrus kitiems. 

Tarpasmeniniai gebėjimai kartais yra vadinami įsidarbinimo / darbiniais gebėjimais. 

Žodis „įsidarbinimas/darbingumas“ rodo, kokie svarbūs yra tarpasmeniniai įgūdžiai: jie 

tokie svarbūs, kad įdarbinimo specialistai nenori samdyti kandidatų, kurie jų neturi. Taip 

pat, efektyvūs tarpasmeniniai gebėjimai gali jums padėti pokalbio dėl darbo metu, 

kadangi darbdaviai ieško tokių kandidatų, kurie galėtų gerai dirbti su kitais. Jie taip pat 

bus naudingi jums norint sėkmingai atlikti bet kurį darbą, padėdami geriau suprasti 

kitus žmones ir pritaikyti savo požiūrį prie kitų, taip užtikrinant efektyvų 

bendradarbiavimą. Tai gali turėti teigiamos įtakos jūsų galimam kilimui karjeros 

laiptais. 

Pavyzdžiui, nors programinės įrangos inžinierius didžiąją laiko dalį gali praleisti 

savarankiškai kurdamas kodą, jam gali prireikti bendradarbiauti su kitais 

programuotojais, kad produktas būtų efektyviai pateiktas rinkai. 



 

 

KAIP ORGANIZUOTI EMOCINĮ DARBO KLUBĄ 

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-ES01-KA204-064349) 

91 

Tarpasmeniniai gebėjimai yra svarbūs, nes vis daugiau įmonių diegia bendradarbiavimo 

ir judrias darbo atlikimo sistemas. Darbdaviai ieškos darbuotojų, galinčių puikiai atlikti 

technines užduotis ir gerai bendrauti su kolegomis. 

Svarbu motyvaciniame laiške ir gyvenimo aprašyme pabrėžti savo tarpasmeninius 

gebėjimus ir šiuos teiginius pagrįsti savo elgesiu per darbo pokalbius. 

Net jei puikiai išmanote techninius darbo aspektus, jei su jumis dirbti yra katastrofa, 

jūsų buvimas biure nebus gerai įvertintas. 

Keletas tarpasmeninių gebėjimų pavyzdžių: 

Bendravimas 

Vienas svarbiausių tarpasmeninių gebėjimų bet kuriame darbe yra bendravimas. 

Nesvarbu, ar dirbate IT, klientų aptarnavimo, statybų, ar bet kurioje kitoje pramonės 

šakoje, jums reikės aiškiai ir efektyviai bendrauti su kitais tiek žodžiu, tiek raštu. Kai 

kuriuose darbuose taip pat reikia efektyvaus viešo kalbėjimo gebėjimų. 

Konfliktų sprendimas 

Nesvarbu, ar esate vadovas, ar darbuotojas, jums greičiausiai kada nors darbe teks 

spręsti konfliktus. Konfliktai gali kilti tarp dviejų darbuotojų, tarp jūsų ir kolegos arba 

tarp kliento ir jūsų įmonės.  Turėsite sąžiningai išklausyti abi puses ir kūrybiškai spręsti 

problemas, kad rastumėte sprendimą. 

Empatija 

Būti geru vadovu, darbuotoju ar kolega - tai suprasti ir užjausti kitus. Pavyzdžiui, jei 

klientas ar kolega paskambina ir pateikia skundą, turite atidžiai išklausyti jo rūpesčius 

ir išreikšti užuojautą dėl jo problemos. Empatija - tai gebėjimas, kuris padės jums 

sutarti su visais darbo vietoje. 
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Lyderystė 

Net jei ir nesate vadovas, svarbu turėti vadovavimo patirties ir gebėjimų. Vadovavimui 

reikia gebėti motyvuoti ir skatinti kitus bei padėti komandai siekti sėkmės. 

Klausymasis 

Klausymasis yra gebėjimas, kuris yra neatsiejamas nuo mokėjimo bendrauti. Nors 

turite gebėti reikšti savo mintis, taip pat turite atidžiai išklausyti kitų žmonių mintis. Šis 

gebėjimas padės jūsų klientams, darbdaviams, kolegoms ir darbuotojams jaustis 

gerbiamiems ir vertinamiems. 

Derėjimasis 

Derėjimasis yra svarbus gebėjimas užimant daugelį pareigų. Priklausomai nuo 

konkretaus darbo, gali tekti sudaryti oficialius susitarimus (arba sutartis) su klientais 

arba padėti kolegoms išspręsti problemą ir rasti sprendimą. Kad būtumėte geras 

derybininkas, turite išklausyti kitus, kūrybiškai spręsti problemas ir pasiekti visus 

tenkinantį rezultatą. 

Teigiamas požiūris 

Darbdaviai nori samdyti darbuotojus, kurie biurą paverčia šviesesne vieta. Jie nori 

draugiškų, pozityviai nusiteikusių žmonių. Tai nereiškia, kad turite būti labiausiai 

bendraujantis asmuo biure, tačiau turite norėti užmegzti teigiamus santykius su 

kolegomis. 

Komandinis darbas 

Net jei jūsų darbe reikia atlikti daug savarankiško darbo, vis tiek turite bendradarbiauti 

su kitais. Komandinį darbą sudaro keli jau minėti gebėjimai: reikia išklausyti kitus, 

pristatyti savo tikslus, motyvuoti komandą ir spręsti visus galinčius kilti konfliktus. 

Savo knygoje „Darbas su emociniu intelektu“ (1998 m.) Danielis Golemanas emocinį 

intelektą suskirstė į „asmenines“ ir „socialines“ kompetencijas, kurios iš esmės 

skirstomos į asmeninius ir tarpasmeninius gebėjimus. Tarpasmeninius gebėjimus būtų 
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galima suskirstyti į gebėjimus, susijusius su empatija (pvz., kitų supratimas, kitų 

ugdymas), ir socialinius gebėjimus (pvz., bendravimas, konfliktų valdymas, komandinis 

darbas). 

Empatijos gebėjimai  

Empatija yra gebėjimas matyti dalykus iš kito asmens perspektyvos ir gebėjimas 

suprasti kitų emocijas. Svarbu mokėti matyti plačiau nei savo pačių pažiūras, nuomones 

ir aplinkybes.  Kai asmuo nori pamatyti ir suprasti kitų asmenų požiūrį ir išklausyti jų 

nuomones, jis / ji galės būti laikomas empatišku bendraujančiu asmeniu. 

Kad taptumėte gebančių sėkmingai empatiškai bendrauti, turite gerai sąveikauti su 

kitais žmonėmis: 

• suprasdami jų požiūrį ir nuomonę; 

• atsižvelgdami į savo įtaką jiems ir santykiams su jais; 

• užmezgant ryšį. 

Empatija veda prie: 

• stipresnių ir prasmingesnių santykių; 

• sėkmės darbe; 

• geresnės sveikatos ir gyvenimo kokybės. 

Kaip veikia empatija? 

Empatija neutralizuoja negatyvumą. Kai esate nusivylęs, supykęs ar nepatenkintas 

bendradarbiu, jūsų gebėjimas laikinai perimti to asmens perspektyvą ir pamatyti jo 

požiūrį yra galingas įrankis. ir jūs, ir jūsų kolega reaguojate pozityviau, atverdama kelią 

teisingam problemos sprendimui. Ji sušvelnina neigiamas emocijas, taip padėdama 

jums ir jūsų kolegoms reaguoti pozityviau, bei atveria kelią teisingam problemos 

sprendimui. 

Empatiniai gebėjimai suteikia galimybę sukontroliuoti sudėtingas darbo situacijas, kurių 

anksčiau negalėjote kontroliuoti. 90% geriausiai dirbančių asmenų pasižymi aukštu 
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tarpasmeniniu intelektu! Kuo geriau žmonės supranta savo mintis, jausmus ir emocijas, 

tuo geriau jie gali suprasti kito žmogaus mintis, jausmus ir emocijas. Kai tampame 

geresniais klausytojais, tampame geresniais žmonėmis. 

Empatija – tai gebėjimas pasitikėti kitais. Kai jūsų draugai ir kolegos jaučia, kad jums 

rūpi, vadinasi, pelnėte jų pasitikėjimą. Jei jie jumis pasitiki, jie su jumis labiau rizikuos 

ir bus atviresni. Jūsų draugai ir kolegos su jumis atvirai kalbėsis tik tada, kai jumis 

pasitikės. 

Didėjant pasitikėjimui, daugiau dalijamasi informacija, jausmais ir mintimis. Dalijimasis 

išplečia pagrindą, kuriuo remdamiesi jūs ir kiti galite bendrauti vieni su kitais. 

Supratimas 

Suprasti kitų žmonių emocijas – vienas svarbiausių gebėjimų darbo vietoje. Jis gali 

padėti mums išspręsti konfliktus, gali būti naudingas kuriant produktyvesnes komandas 

ir padėti mums pagerinti santykius su bendradarbiais, klientais ir užsakovais. 

Ką daro draugai ir kolegos, klausydamiesi, kaip kiti kalba apie savo idėjas ar pomėgius? 

Tai paprasta – jie nustoja daryti tai, ką daro, ir klausosi. Kai esame empatiški, suvokiame 

rodomus jausmus. Kai kas nors prašo pagalbos, pasistenkite suprasti, kas sakoma, o 

kas ne. 

Didelė dalis bendravimo atliekama neverbaliniu būdu - kiekviena veido išraiška, gestu 

ir garsu. Galbūt to net nesuvokiame, bet kiekviena veido išraiška, gestu ir garsu 

siunčiame žinutę. Neverbalinių pranešimų supratimas yra svarbi empatijos dalis ir labai 

svarbus norint veiksmingai bendrauti. Mokydamiesi suprasti neverbalinius pranešimus, 

galime geriau suprasti, kaip kitas žmogus iš tiesų jaučiasi. 

Socialiniai gebėjimai 

Kai galvojate apie socialinius gebėjimus, tikriausiai automatiškai galvojate apie tai, kaip 

žmogus bendrauja su kitais. Tačiau dauguma žmonių nesuvokia, kad socialiniai 

gebėjimai prasideda nuo savęs supratimo. Gebėjimas užmegzti santykius su kitais 

žmonėmis visada bus labai svarbus ugdant emocinį intelektą. 
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Terminas „socialiniai gebėjimai“ apima daugybę gebėjimų, tačiau jis taip pat vartojamas 

konkrečiai emocinio intelekto kontekste. Emocinio intelekto srityje „socialiniai 

gebėjimai“ reiškia gebėjimus, kurių reikia norint veiksmingai valdyti kitų žmonių 

emocijas ir daryti joms įtaką. 

Galbūt tai skamba kaip manipuliacija, tačiau tai gali būti taip paprasta, kaip suprasti, kad 

šypsantis žmonėms jie šypsosi atgal ir jaučiasi pozityviau. 

Todėl socialiniai gebėjimai gali būti laikomi paskutine emocinio intelekto dalimi. Be to, 

jau seniai pripažinta, kad socialiniai gebėjimai yra labai svarbūs norint išlaikyti darbo 

vietą. Neseniai atliktos apklausos parodė, kad darbdaviai pageidauja darbuotojų, 

turinčių „4 C“ gebėjimus: kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybiškumą ir 

inovatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą. 2015 m. "Forbes" ataskaitoje apie 

asmeninius gebėjimus, kurių darbdaviai labiausiai tikisi iš koledžų absolventų, šie 

gebėjimai atsidūrė pirmoje vietoje: 

• Gebėjimas dirbti komandoje. 

• Gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus. 

• Gebėjimas bendrauti žodžiu. 

Įvertinus šių apklausų ir ataskaitų rezultatus, galima apibrėžti pagrindinius socialinius 

įgūdžius ir gebėjimus emocinio intelekto prasme, susijusius su įsidarbinimo 

galimybėmis: 

⎯ pasitikėjimas savimi; 

⎯ gebėjimas parodyti gerą požiūrį; 

⎯ gebėjimas save pristatyti žodžiu ir raštu; 

⎯ gebėjimas suprasti ir naudoti tinkamą kūno kalbą; 

⎯ veiksmingas bendravimas žodžiu ir raštu; 

⎯ gebėjimas klausytis; 

⎯ gebėjimas spręsti konfliktus ir problemas; 

⎯ kritinis mąstymas; 

⎯ lankstumas, gebėjimas priimti sprendimus, vertinti ir rizikuoti; 

⎯ gebėjimas planuoti veiksmus; 
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⎯ orientacija į rezultatą; 

⎯ gebėjimas vykdyti užduotis; 

⎯ gebėjimas prisitaikyti; 

⎯ gebėjimas dirbti esant įtampai; 

⎯ gebėjimas pastebėti galimybes; 

⎯ gebėjimas užmegzti tarpasmeninius santykius, kurti tinklus; 

⎯ gebėjimas dirbti komandoje; 

⎯ tolerancija; 

⎯ kūrybiškumas. 

Pasitikėjimas savimi 

Pasitikėjimas savimi yra emocinis asmenybės komponentas ir svarbiausias veiksnys, 

lemiantis, kaip žmogus mąsto, jaučiasi ir elgiasi. Pasitikintys savimi žmonės per 

pokalbius dėl darbo ir darbo vietoje paprastai pateikia geresnį savo įvaizdį. Geras šio 

gebėjimo lygis rodo kitiems, kad jie žino, kaip elgtis, ir priima savo sprendimų 

pasekmes.  

Pasitikėjimas savimi reiškia, kad gerai jaučiatės naujomis aplinkybėmis darbo rinkoje, 

jaučiatės patenkintas savo sprendimais, esate užtikrintas savimi, priimate savo 

sprendimų pasekmes ir savo sprendimais įkvepiate pasitikėjimą kitiems žmonėms. 

Gebėjimas parodyti gerą požiūrį 

Asmens gebėjimas parodyti teigiamą požiūrį gali turėti įtakos įvairiems jo gyvenimo 

aspektams, pavyzdžiui, pokalbiui dėl darbo ir kasdieniam darbui. Tokį gebėjimą turintis 

asmuo gali parodyti teigiamą požiūrį į darbą, užmegzti tvarius darbinius santykius, 

prisiimti atsakomybę už save ir savo veiksmus, be problemų priimti pasiūlymus ir būti 

dėmesingas kitiems žmonėms. 

Gebėjimas save pristatyti žodžiu ir raštu 

Geras šių gebėjimų lygis leidžia asmeniui veiksmingai prisistatyti darbdaviams 

kandidatavimo ir pokalbio su jais etapais, o vėliau ir savo darbo vietoje. Šis gebėjimas 

reiškia, kad jie gali „parduoti“ save darbdaviams naudodamiesi įmonės paraiškos forma, 
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gyvenimo aprašymu ir motyvaciniu laišku. Jie gali užtikrintai ir veiksmingai pristatyti ir 

pademonstruoti savo įgūdžius ir kompetenciją žodžiu ir raštu. Jie gali prisistatyti 

darbdaviui neformaliai, o per oficialų pokalbį ir prezentaciją gali pristatyti save 

darbdaviui. 

Gebėjimas suprasti ir naudoti tinkamą kūno kalbą 

Tinkama kūno kalba yra labai svarbi darbo aplinkoje, nes ji atskleidžia asmens savybes 

ir padeda užmegzti kontaktą tarp bendraujančių žmonių.   

Šį gebėjimą turintys asmenys supranta kūno kalbos reikšmę ir galimą naudą bei 

pasekmes su darbu susijusiose situacijose. Jie gali puikiai bendrauti fiziškai, vizualiniai 

ir neverbaliai, kas palaiko ir plėtoja tvarius santykius. Jie gali atstovauti sau ir savo 

įmonei prieš klientus, partnerius ir kitus žmones bei interpretuoti jų kūno kalbą. 

Veiksmingas bendravimas žodžiu ir raštu ir gebėjimas klausytis 

Bendravimo gebėjimai yra labai svarbūs geram emociniam intelektui. Šie gebėjimai 

leidžia žmogui darbo pokalbio metu veiksmingai ir tinkamai bendrauti tiek raštu, tiek 

žodžiu su komandos nariais, klientais ir vadovais.  

Klausymasis taip pat neatsiejamas nuo gerų bendravimo gebėjimų, nes gerai 

bendraujantys žmonės gerai išklauso aplinkinius, įsitikina, kad jie supranta, kas 

sakoma, ir stengiasi atvirai dalytis informacija. 

Efektyviai bendraujantys asmenys naudoja aktyvaus klausymosi gebėjimus, kad 

suprastų žmonių, su kuriais bendrauja, poreikius. Jie įsitikina, kad jie supranta savo 

poziciją ir informaciją, kuria dalijamasi. Jie bendrauja su įvairaus lygio žmonėmis 

žodžiu tiek neformalioje, tiek oficialioje aplinkoje. Jie veiksmingai rengia rašytinę 

informaciją, įskaitant ataskaitas įvairioms auditorijoms, ir dalijasi tinkama informacija 

su tinkamais žmonėmis tinkamu laiku. 

Gebėjimas spręsti konfliktus ir problemas 

Kiekvienas žmogus turi turėti tokį gebėjimą, nes jis labai svarbus ir namuose, ir darbe. 

Būtina žinoti, kaip svarbu yra taktas ir diplomatija ir kaip išvengti sudėtingų situacijų. 



 

 

KAIP ORGANIZUOTI EMOCINĮ DARBO KLUBĄ 

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-ES01-KA204-064349) 

98 

Geri konfliktų valdytojai gali dalytis emocijomis, kad paskatintų atviras diskusijas, 

sumažintų neigiamas povandenines sroves ir problemas bei padėtų kiekvienai šaliai 

pripažinti kitos šalies jausmus ir poziciją. 

Geras šio gebėjimo lygis padeda asmeniui spręsti sudėtingas situacijas darbo 

kontekste, rasti sprendimus ir išspręsti nesutarimus tarp konfliktuojančių šalių. 

Asmenys, turintys šį gebėjimą, gali taikyti problemų sprendimo būdą ir nėra 

susikoncentravę į problemą / konfliktinę situaciją; yra orientuoti į ginčų sprendimą; gali 

spręsti sudėtingas situacijas ir sutaikyti jose dalyvaujančias šalis, pripažinti savo 

klaidas ir iš jų pasimokyti. 

Kritinis mąstymas  

Kritiškai mąstantys žmonės yra atviri. Tai padeda jiems suprasti ir įvertinti įsidarbinimo 

galimybes bei atlikti pareigas su visiška atsakomybe ir suvokti visas pasekmes.  

Tokie kritiškai mąstantys žmonės gali priimti racionalius, aiškius ir pagrįstus 

sprendimus. Jie gali atpažinti įvairių procesų, dalyvių ir procedūrų ryšį ir priimti kitą 

patirtį, kad rastų galimus sprendimus. Jie gali priimti racionalius sprendimus, kurie yra 

logiški ir gerai apgalvoti. Jie pagrįstai smalsiai vertina naują informaciją, su kuria 

susiduria, o ne tiesiog tiki viskuo, ką jiems visi pasakoja. 

Gebėjimas prisitaikyti  

Norėdamas aktyviai dalyvauti profesiniame gyvenime, kiekvienas žmogus turi gebėti 

prisitaikyti. Geras šio gebėjimo lygis rodo jo gebėjimą priimti pokyčius asmeniniame 

gyvenime ir profesinėje karjeroje. Kai šio gebėjimo lygis geras, jie supranta, kad viskas 

gali keistis labai greitai; jie gali priimti pokyčius ar naujas aplinkybes savo darbo vietoje; 

jie gali atlikti kelias užduotis, nustatyti prioritetus ir prisitaikyti prie besikeičiančių 

sąlygų. 

Gebėjimas dirbti esant įtampai 

Visose darbovietėse darbuotojams kartais tenka dirbti veikiant spaudimui, todėl 

kiekvienas darbuotojas turi veiksmingai reaguoti į spaudimą ir stresą. Gebėjimas dirbti 
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patiriant spaudimą reiškia, kad jie gali parodyti savikontrolę ir valdyti savo emocijas. 

Jie gali susidoroti su nuo jų nepriklausančiomis situacijomis; gali atlikti užduotis 

patirdami spaudimą; suvokia, kokių veiksmų turi imtis, kad padidintų savo 

veiksmingumą tokiose situacijose. 

Gebėjimas užmegzti tarpasmeninius santykius, kurti tinklus 

Kiekvienas žmogus turi mokėti užmegzti ir palaikyti santykius su kitais žmonėmis, nes 

tai padės jam būti sėkmingam ne tik asmeniniame, bet ir profesiniame gyvenime. Šie 

gebėjimai taip pat svarbūs, nes jie gali padėti žmogui lengviau susirasti darbą, plėtoti 

profesinį tinklą ir palaikyti veiksmingus darbo santykius su kolegomis darbo aplinkoje. 

Šių gebėjimų turėjimas padeda ne tik užmegzti santykius, bet ir palaikyti jau užmegztus 

santykius. Šie gebėjimai taip pat susiję su vertinimu. Kai kas nors turi šiuos gebėjimus, 

gali veiksmingai bendrauti su kolegomis, klientais ir užsakovais. Jie gali užmegzti 

teigiamus santykius su įvairiais žmonėmis. Jiems patinka būti tarp žmonių ir jie gauna 

naudos iš šių santykių; jie yra patrauklūs ir teigiamai nusiteikę kitų atžvilgiu; jie gali 

išvengti neigiamų įspūdžių (vertinimo) tarpasmeniniuose santykiuose ir sukurti 

optimistinę atmosferą. 

Gebėjimas dirbti komandoje 

Šis gebėjimas padeda žmonėms integruotis į darbo rinką, nes bendradarbiaudami su 

kitais ir siekdami rezultatų komandoje jie gali pasiekti daug daugiau. Jį galima vadinti 

pagrindiniu emocinio intelekto socialiniu gebėjimu.  

Kai žmogus yra geras komandos žaidėjas, jis aktyviai bendradarbiauja, dalijasi planais 

ir idėjomis, išklauso kitus ir gerbia kitų nuomonę, veda derybas ir siekia kompromiso, 

supranta darbo komandoje naudą ir skatina bendradarbiavimo atmosferą, kurioje 

kiekvienas kviečiamas prisidėti. Jie taip pat supranta savo stipriąsias puses, kad 

maksimaliai padidintų savo indėlį į komandą, kartu pritraukdami kitus komandos narius 

ir padėdami jiems bendradarbiauti. 

Ne visi šie gebėjimai bus reikalingi visuomet ir ne kiekviename darbe. Tačiau naudinga 

įgyti ir tobulinti visus šiuos gebėjimus. Didelė tikimybė, kad jų visų vienu ar kitu metu 

prireiks darbo vietoje. Daugelio jų prireiks kasdien.  
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PRATIMAI, SKIRTI TOBULINTI EMPATIJOS 

GEBĖJIMUS 

PAVADINIMAS 
UŽDAVINIAI / MOKYMOSI 

REZULTATAI TRUKMĖ PRIEMONĖS 

1. Paveikslų kalba Išmokti suprasti kitų asmenų 
jausmus. 

20 min. Paveikslų su skirtingais vaizdais 
rinkinys, žurnalų iškarpos, 
laikraščiai, paveikslai iš interneto. 

2. Kitų vietoje Ugdyti empatiją mokantis matyti 
dalykus iš kitų žmonių 
perspektyvos ir suprasti kitų 
žmonių emocijas. 

30 min. Tekstai su skirtingų asmenų 
istorijomis iš knygų, laikraščių, 
interneto ir pan., kuriuose būtų 
aprašyti skirtingi jausmai ir 
emocinės būsenos. 

3. Išklausyk istoriją Tobulinti aktyvaus klausymosi 
gebėjimus; suprasti ir toleruoti 
skirtingus žmones ir požiūrius. 

30 min. Viena trumpa asmens istorija (1-2 
p.) iš knygų, laikraščių ar 
interneto. 

4. Nematau, negirdžiu Ugdyti ir stiprinti gebėjimą 
efektyviau bendrauti su kitais ir 
stiprinti komandinio darbo 
gebėjimus. 

30 min. Skarelės, skirtos užrišti akis (1 
skarelė dviem dalyviams). 

5. Laisva vaizduotė Ugdyti dalyvių empatijos 
gebėjimus, praktikuojant aktyvų 
klausymąsi ir gebėjimą suprasti, 
ką sako kiti dalyviai. 

30 min. Nedideli popieriaus lapeliai su 
skirtingais žodžiais, kurie gali tikti 
istorijai (būdvardžiai, 
daiktavardžiai, veiksmažodžiai) ir 
maža dėžutė arba maišelis.  

6. Emocijų koliažas Stiprinti gebėjimą atpažinti, 
suprasti ir dalytis emocijomis.. 

30 min. Žurnalai, tuščias lapas popieriaus 
kiekvienam iš dalyvių 
(rekomenduotina A3 dydžio), 
žirklės, sausi klijai. 

7. Tavo situacija yra 
mano situacija 

Ugdyti tarpasmeninius 
empatijos gebėjimus 
bendraujant su kitais. 

30 min. Kortelių su situacijomis rinkinys. 

8. Aktyvus 
klausymasis 

Tobulinti aktyvaus klausymosi 
gebėjimus, kurie yra susiję su 
empatijos gebėjimus. 

40 min. Kambarys su kėdėmis. 

9. Nustatyk emociją Tobulinti empatijos gebėjimus 
bandant suprasti kitų žmonių 
emocijas, išreikštas ne žodžiais, 
o kūno kalba. 

20 min. Kortelės su emocijomis, lipnūs 
lapeliai, rašikliai, pieštukai, kėdės. 

10. Suknelė Geriau suprasti kitokį požiūrį į 
žmones, nes šis gebėjimas yra 
labai svarbus empatijai. 

15 min. Suknelės nuotrauka. 
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1. PAVEIKSLŲ KALBA 

Šio pratimo tikslas – pažinti vienas kitą naudojant paveikslėlius ar nuotraukas. Užduotis 

paskatins grupės narius ugdyti įvairovės suvokimą ir jautrumą kitų poreikiams bei 

emocijoms, skatins priimti ir gerbti skirtingus pasirinkimus ir nuomones. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: ~ 20 min. grupei iš 10-14 asmenų. 

Priemonės/Ištekliai: paveikslų su skirtingais vaizdais rinkinys, žurnalų iškarpos, 

laikraščiai, paveikslai iš interneto. 

Patalpa turėtų būti paruošta šiai veiklai – jokių stalų, kėdės sustatytos ratu, paveikslėlių 

rinkinys padėtas viduryje patalpos. Dėstytojas paprašo kiekvieno dalyvio ateiti į 

kambario vidurį prie išskleistų nuotraukų ir gerai jas apžiūrėti, tada išsirinkti vieną 

nuotrauką / paveikslėlį, kuris jam asocijuojasi su dabartine jo būsena (kaip jis jaučiasi, 

koks jis yra, ką gali pasakyti apie save). Kai kiekvienas išsirenka nuotrauką / paveikslėlį, 

jie pristato, kodėl pasirinko konkrečią nuotrauką ir ką apie ją galvoja, kaip šis 

paveikslėlis juos pristato. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Visiems dalyviams pristačius pasirinktas nuotraukas, dėstytojas užduoda klausimus 

JEC nariams: 

• Ar paveikslėlis ir (arba) nuotrauka padėjo jų pristatymui? 

• Ar jie norėjo kuo nors pasidalyti apie nuotraukos / paveikslėlio kalbos 

vartojimą? 

Dėstytojas apibendrina veiklą. 

Pratimas adaptuotas iš Erasmus+ projekto “BYMBE” (Nr. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda asmeniui išmokti suprasti kitų jausmus. Kitų žmonių jausmų ir 

emocijų supratimas yra būtinas kiekvienam žmogui, kad jis galėtų būti empatiškas, o 

tai yra pagrindinis gebėjimas darbo vietoje. Jis gali padėti išspręsti konfliktus, kad 

pagerintume santykius su bendradarbiais, klientais ar užsakovais. 
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2. KITŲ VIETOJE  

Šiuo pratimu siekiama ugdyti empatiją, įsijaučiant į kitų žmonių situaciją, pasitelkus 

istoriją. Pratimas paskatins grupės narius ugdyti gebėjimą suprasti kitų žmonių 

jausmus ir vidinį pasaulį, kurį galima panaudoti kasdienėse situacijose. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: ~ 30 min. grupei iš 10-14 asmenų. 

Priemonės/Ištekliai: tekstai su skirtingų asmenų istorijomis iš knygų, laikraščių, 

interneto ir pan., kuriuose būtų aprašyti skirtingi jausmai ir emocinės būsenos. 

Patalpa turi būti paruošta šiai veiklai – jokių stalų, kėdžių ratu. Dėstytojas pristato 

pratimą ir paaiškina, kad šis pratimas padės ugdyti dalyvių jausmų supratimo 

gebėjimus. Pirmiausia dėstytojas išdalina tekstus su istorijomis ir liepia grupės 

nariams pabandyti susitapatinti su veikėju ir įsijausti į jo jausmus, mintis ir elgesį. Tada 

dėstytojas pakviečia grupės narius aptarti, kaip istorijos veikėjas yra susijęs su jais. 

Dėstytojas paskatina grupės narius aptarti empatijos gebėjimus ir jų taikymą 

bendraujant ir kitose kasdienio gyvenimo situacijose. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas užduoda grupei šiuos klausimus: 

• Kuo pratimas buvo naudingas? 

• Ką jie suprato apie kitus po pratimo ir kaip tai galima pritaikyti kasdienėse 

situacijose? 

Po šios veiklos galima atlikti namų darbus, kurie padėtų ugdyti jausmų supratimo 

įgūdžius. 

Pratimas adaptuotas iš Erasmus+ projekto “BYMBE” (Nr. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda ugdyti empatiją, nes mokomasi matyti dalykus iš kitų žmonių 

perspektyvos ir suprasti kitų žmonių emocijas. Vėliau toks gebėjimas būtų naudingas 

darbo aplinkoje, nes padėtų interpretuoti kitų žmonių veiksmus, elgesį ir emocijas, 

padėtų užmegzti ir palaikyti darbinius santykius, nuspėti kitų žmonių elgesį ir tinkamai 

reaguoti konfliktinėse situacijose.   
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3. IŠKLAUSYK ISTORIJĄ 

Šiuo pratimu siekiama patobulinti aktyvaus klausymosi gebėjimus ir suprasti minčių, 

jausmų ir emocijų įvairovę bei didinti jautrumą joms. Šis pratimas atskleidžia, kaip gali 

skirtis kitų požiūriai į tą pačią informaciją, priklausomai nuo individualaus suvokimo ir 

aktyvaus klausymosi. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: ~ 30 min. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) 

Priemonės/Ištekliai: viena trumpa asmens istorija (1-2 p.) iš knygų, laikraščių ar 

interneto. 

Šiam pratimui atlikti dalyviams būtina užsiėmimų patalpa ir papildoma patalpa ar erdvė.  

Dėstytojas paprašo vieno iš dalyvių – savanorio perskaityti istoriją, o kitų dalyvių 

paprašo palaukti kitoje patalpoje.  

Dėstytojas paaiškina savanoriui, kad skaitydamas istoriją, jis kuo geriau ją įsimintų, nes 

vėliau pasakos istoriją kitam dalyviui.  

Kai savanoris baigia skaityti istoriją, vienas asmuo yra pakviečiamas atgal į pagrindinę 

patalpą, ir savanoris papasakoja istoriją antrajam dalyviui.  

Kai antrasis asmuo išklauso istoriją, dėstytojas pakviečia dar vieną asmenį iš kitos 

patalpos, ir antrasis asmuo papasakoja istoriją trečiajam asmeniui.  

Po vieną visi dalyviai išgirsta tą pačią istoriją, kurią kiekvieną kartą pasakoja vis kitas 

dalyvis.  

Galiausiai dėstytojas perskaito grupei originalią istoriją, o dalyviai aptaria, kuo jų 

išgirsta istorija skyrėsi nuo originalios. 



 

 

KAIP ORGANIZUOTI EMOCINĮ DARBO KLUBĄ 

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-ES01-KA204-064349) 

106 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas su grupės nariais aptaria šiuos klausimus: 

• Ką jie sužinojo apie save ir kitus atlikdami pratimą? 

• Su kokiais iššūkiais jie susidūrė ir kaip juos įveikė? 

• Kokią naudą jie gavo iš šio pratimo? 

Dėstytojas apibendrina atliktą pratimą. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas pabrėžia aktyvaus klausymosi gebėjimų svarbą. Jis ugdo kantrybę kitiems, 

kai jie klysta ir daro klaidų, padeda suprasti ir toleruoti skirtingus žmones ir požiūrius. 

Darbo situacijose kantrybė ir tolerancija sukuria darbo aplinką be streso, didina 

kūrybiškumą ir stiprina bendradarbių tarpusavio santykius. 
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4. NEMATAU, NEGIRDŽIU  

Šiuo pratimu siekiama padėti suprasti kitą asmenį pasitelkiant kūno kalbą. Pratimo 

metu daugiausia dėmesio skiriama komandinio darbo įgūdžiams, pasitikėjimui ir kitų 

palaikymui. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 min. 

Priemonės/Ištekliai: skarelės, skirtos užrišti akis (1 skarelė dviem dalyviams). 

Jei įmanoma, šiam pratimui reikalinga erdvė: kambarys, koridorius, laiptai ar kitos 

saugios erdvės su įvairiais daiktais ir (arba) kliūtimis, pavyzdžiui, kėdėmis ar stalais. 

Dėstytojas suskirsto grupės narius į poras ir kiekvienai porai duoda po vieną skarelę 

akims užrišti. Vienas asmuo iš kiekvienos poros užsiriša akis šia skarele.  Užsidengęs 

akis asmuo gali kalbėti. Kitas asmuo iš kiekvienos poros gali matyti, bet negali kalbėti. 

Asmuo be skarelės ves savo partnerį už rankos po skirtingas erdves. Dėstytojas 

paaiškina, kad vienas rankos paspaudimas reiškia „TAIP“, du paspaudimai – „NE“. 

Asmuo su uždengtomis akimis gali užduoti klausimus, todėl pora gali bendrauti. Po 15 

minučių poros apsikeičia vaidmenimis. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, grupės nariai aptaria savo patirtį pasinaudodami šiais klausimais: 

• Kaip jie jautėsi poroje? Ar jie galėjo pasitikėti vienas kitu vaikščiodami aklai? 

• Su kokiais iššūkiais jie susidūrė atlikdami šį pratimą? 

• Ką jie suprato apie save ir kitus po šio pratimo? 

• Ko jie išmoko? 

Dėstytojas apibendrina atliktą pratimą. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas ugdo ir stiprina gebėjimą efektyviau bendrauti su kitais. Jis stiprina 

komandinio darbo įgūdžius per pasitikėjimą ir palaikymą, kai kas nors yra labiau 

pažeidžiamoje padėtyje nei kitas. Mokydamiesi pasitikėti kitais, dalyviai ugdo empatijos 

gebėjimus. 
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5. LAISVA VAIZDUOTĖ 

Šiame pratime taikomi improvizacinio teatro principai ir siekiama ugdyti kūrybiškumą, 

bendradarbiavimą ir aktyvaus klausymosi įgūdžius. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 min. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) 

Priemonės/Ištekliai: nedideli popieriaus lapeliai su skirtingais žodžiais, kurie gali tikti 

istorijai (būdvardžiai, daiktavardžiai, veiksmažodžiai) ir maža dėžutė arba maišelis. 

Patalpoje neturi būti jokių stalų ar kėdžių dalyviams. Dalyviai stovi ratu. Kiekvienas 

dalyvis po vieną iš dėžutės ar maišelio ištraukia vieną popieriaus lapelį su žodžiu ir 

sukuria vieną improvizuotos istorijos sakinį, kuriame būtų panaudotas šis žodis, tada 

perduoda dėžutę ar maišelį kitam dalyviui. Tuomet kitas dalyvis išsitraukia vieną žodį ir 

pasako kitą istorijos sakinį. Istoriją galima baigti, kai paimami visi popierėliai. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas su grupės nariais aptaria šiuos klausimus: 

• Ką jie sužinojo apie save ir kitus atlikdami pratimą? 

• Su kokiais iššūkiais jie susidūrė ir kaip juos įveikė? 

• Kokią naudą jie gavo iš šio pratimo? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda ugdyti dalyvių empatijos gebėjimus praktikuojant aktyvų 

klausymąsi ir bandymą suprasti, ką sako kiti asmenys. Praktikuodami tokius gebėjimus, 

jie taps geresniais klausytojais, kad taptų geresniais darbuotojais ir žmonėmis. 
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6. EMOCIJŲ KOLIAŽAS 

Pagrindinis empatijos gebėjimų elementas yra kitų žmonių emocijų ir jausmų 

atpažinimas. Šiuo pratimu siekiama stiprinti žinias, kaip atpažinti, suprasti ir išreikšti 

savo jausmus, priimti kitų žmonių emocijas ir tapti jautresniems joms. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 min. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) 

Priemonės/Ištekliai: daug žurnalų, tuščias lapas popieriaus kiekvienam iš dalyvių 

(rekomenduotina A3 dydžio ir storesnis popierius), žirklės, sausi klijai. 

Dėstytojas pakviečia grupės narius iškirpti iš žurnalų nuotraukas, kuriose pavaizduoti 

žmonės ar kiti objektai, susiję su įvairiais jausmais, ir iš šių paveikslėlių sukurti emocijų 

koliažą. Prieš užduotį dėstytojas gali pasiūlyti pagalvoti apie spalvas, kurios 

asocijuojasi su tais jausmais, tada atitinkamai iš žurnalų pasirinkti paveikslėlius, 

kuriuose naudojama ta spalva. Dalyviai taip pat gali iškirpti žodžius, kuriuos galėtų 

įtraukti į koliažą. Kai visi baigia kurti savo koliažus, dėstytojas pakviečia kiekvieną dalyvį 

parodyti juos grupei, paprašo pakomentuoti šį koliažą ir paaiškinti, kokias emocijas jie 

mato. Kai grupės nariai išsako savo nuomonę, koliažo autorius paaiškina, kokias 

emocijas norėjo perteikti. Kiekvienas dalyvis pristato savo koliažą. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas su grupės nariais aptaria šiuos klausimus: 

• Kaip koliažas padėjo suprasti savo ir kitų jausmus? 

• Ką daugiau jie sužinojo apie emocijas ir jausmus? 

• Kokią naudą jie gavo iš šio pratimo? 

Pasibaigus pratimui, dėstytojas gali pasiūlyti pasiimti koliažus namo ir pasidalyti jais su 

artimaisiais bei aptarti emocijas. 
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Pratimas adaptuotas iš https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-

in-your-students/ 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Pratime „Emocijų koliažas“ yra panaudojami vaizdiniai elementai ir siekiama ugdyti 

gebėjimą atpažinti, suprasti ir dalytis emocijomis. Darbo aplinkoje gebėjimas teisingai 

atpažinti kitų jausmus užtikrina sklandų bendravimą su vadovais, kolegomis ir klientais, 

padeda išvengti nesusipratimų ar neteisingos veiksmų ar emocijų interpretacijos. 
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7. TAVO SITUACIJA YRA MANO SITUACIJA 

Pratimo metu daugiausia dėmesio skiriama empatijos gebėjimams ugdyti ir stiprinti, 

tampant jautresniems įvairioms kitų žmonių gyvenimo situacijoms. Šis pratimas moko 

gerbti ir priimti kitų žmonių situacijas bei suvokti jų jausmus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 min. grupei iš 10-14 asmenų. 

Priemonės/Ištekliai: kortelių su situacijomis rinkinys. 

Patalpa turi būti paruošta šiam pratimui – jokių stalų, kėdžių ratu. Dėstytojas suskirsto 

grupę į poras ir išdalina korteles su kitų žmonių situacijomis. Vienas asmuo iš poros 

papasakoja situaciją taip, tarsi tai būtų jo paties situacija, o partneris stengiasi išreikšti 

verbalinę ir neverbalinę empatiją. Baigę vieną gyvenimo situaciją, jie apsikeičia 

vaidmenimis, ir kitas poros asmuo pasakoja situaciją iš savo kortelės. Tada dėstytojas 

pakviečia poras aptarti, kaip kiekvienas iš jų parodė empatiją ir ar kitas poros asmuo 

tai pastebėjo. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas su grupės nariais aptaria šiuos klausimus: 

• Ar kitas poroje esantis asmuo suprato jo žodinę ir nežodinę empatiją taip, kaip 

buvo tikėtasi? 

• Ar atlikdami šią veiklą jie susidūrė su sunkumais? 

• Ką jie sužinojo daugiau apie save ir kitus? 

• Kokią naudą jie gavo iš šio pratimo? 

Pratimas adaptuotas iš Erasmus+ projekto “BYMBE” (Nr. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šiuo pratimu siekiama ugdyti empatijos gebėjimus bendraujant su kitais žmonėmis. 

Gebėjimas išreikšti empatiją kito žmogaus situacijai yra labai svarbus darbo vietoje. Tai 

leidžia mums suprasti ir išgyventi kito asmens jausmus, todėl galime jam padėti įveikti 

sudėtingas situacijas darbe ar namuose. Šis gebėjimas naudingas komandų vadovams, 

kuriems reikia suburti stiprias komandas. Mokėjimas tinkamu momentu išreikšti 

empatiją žodžiu ir neverbaliai, rodant pagarbą ir paramą, kai to reikia, gali sustiprinti 

komandos dvasią. 
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8. AKTYVUS KLAUSYMASIS 

Šis pratimas padeda tobulinti aktyvaus klausymosi gebėjimus, kurie yra susiję su 

empatijos gebėjimais – aktyviai klausydamiesi kito žmogaus pradedate suprasti jo 

emocijas, parodote savo susidomėjimą ir leidžiate kitam žmogui pajusti, kad jis jums 

rūpi. Šio gebėjimo tobulinimas padės geriau suprasti kitų žmonių emocijas, o tai yra 

labai svarbus gebėjimas darbe. Tai gali padėti besimokančiajam spręsti konfliktus, kurti 

produktyvesnes komandas ir gerinti santykius su bendradarbiais, klientais ir 

užsakovais. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: ~ 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: kambarys su kėdėmis, skirtas JEC nariams ir rekomenduotina 

lyginis dalyvių skaičius. 

Dalyvių grupė turėtų būti suskirstyta į poras (A ir B). B reikėtų paprašyti palaukti už 

patalpos durų. 

Dėstytojas turėtų paaiškinti A dalyviams, kad kol jie klausosi savo partnerio, kiekvieną 

kartą, kai partneris pasako ką nors, kas sužadina jų „vidinį balsą“, t. y. atsiranda noras 

užduoti klausimą, verčia apie ką nors pagalvoti ir t. t., jie penkioms sekundėms iškelia 

ranką į viršų ir vėl ją nuleidžia. Taip turėtų daryti viso pokalbio metu. A negali bendrauti 

su B, užduoti klausimų, patvirtinti, kad supranta, ir pan. Jie turėtų tylėti, tik pakelti ranką 

kaskart, kai pasigirsta jų vidinis balsas. Dėstytojas taip pat gali paprašyti A pakelti ranką 

ir nebekreipti dėmesio į B, t. y. pradėti žiūrėti pro langą, įsistebeilyti į partnerio striukės 

detalę ir pan. 

Už durų laukiantiems B reikėtų pranešti, kad jie turi kalbėti su A apie ką nors, kas juos 

domina, kokią nors patirtį, paskutines atostogas, ką nors teigiamo, kas jiems nutiko per 

pastaruosius šešis mėnesius. Jie turi tris minutes pokalbiui. 

B turėtų būti pakviesti grįžti į kambarį, tada jiems bus leista tris minutes kalbėtis su A. 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Praėjus trims minutėms, dėstytojas turėtų paklausti „B“ grupės narių, kaip jie jautėsi 

kalbėdamiesi su „A“ grupės nariais, kokias emocijas sukėlė ir pan. - kaip jie jautėsi, kai 

atrodė, kad jų nesiklausoma? Ar tai turėjo įtakos jų pokalbiui? Galbūt jie pametė mintis, 

ar suprato, kodėl A kėlė ranką, ar nesuprato ir pan. 

A turėtų būti paklausta: 

• Kaip manote, kaip B jautėsi per pokalbį? 

• Ar A elgesys sukėlė tam tikras B emocijas? Jei taip, kokios tai buvo emocijos? 

• Kokios fizinės užuominos leido jums padaryti tokią išvadą? 

Tada A ir B turėtų pasikeisti vaidmenimis ir pakartoti pratimą. 

Pratimą taip pat galima pakartoti, tačiau A turėtų būti leista bendrauti, užduoti 

klausimus, įsitraukti į pokalbį ir pan. Tada grupės narių reikėtų paprašyti palyginti abu 

pokalbius, kuris iš jų labiau tenkino ir t. t. 

Pratimas adaptuotas iš https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/facilitators-tips-active-

listening-exercises ir https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-

in-your-students/. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šiuo pratimu siekiama tobulinti aktyvaus klausymosi gebėjimus ir kartu padėti suprasti 

besimokančiųjų emocijas, kurias sukelia asmens, su kuriuo jie kalbasi, elgesys. 
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9. NUSTATYK EMOCIJĄ 

Atlikdami šį pratimą dalyviai tobulina empatijos gebėjimus, bandydami suprasti kitų 

žmonių emocijas, išreikštas ne žodžiais, o kūno kalba. Svarbu suprasti kitų žmonių kūno 

kalbą, nes didelė dalis bendravimo perduodama neverbaliai. Kiekvienas žmogus siunčia 

žinutę kiekviena savo veido išraiška, gestu ir triukšmu. Mokydamiesi suprasti 

neverbalinius pranešimus ir kūno kalbą, besimokantieji gali geriau suprasti, kaip iš 

tikrųjų jaučiasi kitas žmogus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: ~ 20 min. penkių asmenų grupei. 

Priemonės/Ištekliai: kortelės su emocijomis, lipnūs lapeliai, rašikliai, pieštukai, kėdės. 

Dėstytojas turėtų iš anksto paruošti emocijų korteles (pvz., pyktis, liūdesys, 

džiaugsmas, nusivylimas ir pan.). Kortelės turėtų būti padėtos ant stalo tuščiomis 

pusėmis aukštyn. 

Kiekvienas dalyvis turėtų pasirinkti vieną iš kortelių, kad sužinotų, kokia emocija 

užrašyta, tačiau kiti jos neturėtų pamatyti. Tada dalyvis turėtų užrašyti emocijos 

pavadinimą ant lipnaus lapelio ir užklijuoti jį sau ant nugaros. 

Dėstytojas turėtų pakviesti kiekvieną dalyvį tyliai išreikšti nupieštą emociją kitų dalyvių 

akivaizdoje. Grupės nariai turėtų pabandyti atpažinti, kokią emociją išreiškė jų kolega. 

Tuomet dalyvis turėtų parodyti kas yra užrašyta ant jų lapelio, priklijuoto prie nugaros. 

Kiekvienas dalyvis turėtų užtrukti apie 2-3 minutes, kad išreikštų emociją, o kiti bandytų 

ją atspėti. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Atlikus pratimą, dėstytojas turėtų organizuoti trumpą diskusiją su grupės nariais 

pasinaudodamas šiais klausimais: 
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• Ar buvo lengva, ar sunku išreikšti emocijas be žodžių? 

• Kurią kūno dalį naudojote dažniausiai? 

• Ar sužinojote kokių nors būdų, kaip patobulinti savo neverbalinį bendravimą 

arba aiškiau išreikšti savo mintis? 

• Ar pastebėjote, kad perdėtai sureikšminate savo įprastas išraiškas arba 

pridedate naujų? 

• Ar buvo lengva atpažinti kitų išreikštas emocijas? 

• Jei jums pačiam tektų išreikšti kitas emocijas, ar darytumėte ką nors kitaip? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šiuo pratimu siekiama tobulinti aktyvaus klausymosi gebėjimus ir kartu padėti suprasti 

besimokančiųjų emocijas, kurias sukelia asmens, su kuriuo jie kalbasi, elgesys. 
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10. SUKNELĖ 

Šis pratimas padeda geriau suprasti skirtingus žmonių požiūrius, nes šis gebėjimas yra 

labai svarbus empatijai. Kai būsite pasirengę priimti kitų žmonių požiūrį ir išklausyti jų 

nuomonę, būsite laikomi empatiškai bendraujančiais asmenimis. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 min. 

Priemonės/Ištekliai: suknelės nuotrauka (žiūr. žemiau). 
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Dėstytojas turėtų parodyti grupei suknelės paveikslėlį ir paklausti, kokia yra suknelės 

spalva - ar ji mėlyna/juoda, ar balta/auksinė? 

Nuotrauka turėtų paskatinti geranorišką ginčą! Leiskite grupės nariams šiek tiek 

pasiginčyti tarpusavyje. Gali paaiškėti, kad grupės narių nuomonės išsiskiria arba kad 

kai kurie dalyviai gali matyti ir vieną, ir kitą variantą. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Po to, kai visi pasirinks atsakymą, dėstytojas turėtų užduoti jiems keletą klausimų: 

• Kaip jautėtės galvodami apie tuos, kurie suknelę matė taip pat kaip ir jūs? 

• Kaip jautėtės galvodami apie tuos, kurie suknelę matė kitaip? 

• Papasakokite, kad pasklidus šiai nuotraukai žmonės socialiniuose tinkluose 

netgi susibūrė į „Komandas“ - Mėlyna / juoda ir Balta / auksinė. Kokias tai turėjo 

sukelti pasekmes? 

• Ar galite prisiminti situaciją realiame gyvenime, kai kas nors matė situaciją 

kitaip nei jūs? Ar buvote linkę manyti, kad jie visiškai klydo? Ar gali būti, kad 

klydote jūs arba nė vienas iš jūsų neklydo? 

Pratimas adaptuotas iš http://www.aprocs.pt/activeapp/wp-

content/uploads/2017/10/comm100-50-customer-service-training-activities.pdf   

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šiuo pratimu siekiama parodyti grupės nariams, kad net ir tokius dalykus, kurie, jų 

manymu, yra nekeičiami, pavyzdžiui, spalvą, skirtingi žmonės gali suvokti skirtingai. 
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PRATIMAI, SKIRTI TOBULINTI SOCIALINIUS 

GEBĖJIMUS 

PAVADINIMAS 
UŽDAVINIAI / MOKYMOSI 

REZULTATAI TRUKMĖ PRIEMONĖS 

1. Nugara į nugarą Skatinti įtaigų bendravimą ir įveikti 
bendravimo kliūtis. 

15-20 min. Lapai su diagrama. 

2. PEP (Priežastys, 
Elgesys ir 
Pasekmės) 

Stiprinti pykčio valdymo ir konfliktų 
sprendimo gebėjimus; tobulinti 
gebėjimą geriau įvertinti savo 
veiksmus. 

40 min. Rašikliai ir popierius. 

3. 3X3X5 veikla Skatinti komandinį darbą, gerinti 
sprendimų priėmimą, didinti 
kūrybiškumą priimant sprendimus. 

30-40 min. Kartono lapai su įvairių situacijų ir 
(arba) problemų aprašymais, 
rašikliai, tušti lapai. 

4. Kūrybiškas 
bendradarbiavimas 

Mokytis bendradarbiauti patiriant 
stresą ir spaudimą; išmokti naudotis 
kūrybiškumu, dirbti grupėje ir gerbti 
vieni kitus. 

10-15 min. Rašikliai ir popierius. 

5. Teigiamas sukinys Padėti dalyviams pakeisti požiūrį į 
konfliktus darbo vietoje ir pastebėti 
teigiamus konfliktų aspektus. 

20-40 min. Popierius lentai, žymekliai, rašikliai, 
po vieną klausimų komandiniam 
aptarimui rinkinio kopiją kiekvienai 
komandai. 

6. Konflikto 
užbaigimas 

Padėti dalyviams suprasti savo 
pirmines reakcijas į konfliktą ir 
apsvarstyti, kaip jų reakcijos gali 
paveikti konflikto baigtį. 

5-10 min. - 

7. Po kauke Padėti dalyviams geriau suprasti 
save, patirti vaidmenų filtravimą 
bendraujant su kitais ir kuriant 
ryšius. 

20-30 min. Vienas „Po kauke“ klausimų 
komplekto egzempliorius vedėjui, 
vienas „Mano kaukė“ dalomosios 
medžiagos egzempliorius ir rašiklis 
kiekvienam dalyviui. 

8. Išlikimas Ugdyti motyvaciją veikti siekiant 
bendro tikslo, mokėti įkvėpti kitus, 
generuoti originalias idėjas, 
veiksmingai bendrauti, įtraukti 
visus, kritiškai mąstyti, nustatyti 
turimus išteklius ir išmokti duoti 
nurodymus. 

30-40 min. Balti popieriaus lapai. 

9. Tik nesakyk Suprasti, kokius pranešimus 
siunčiame neverbaliniu būdu, ir 
įsisąmoninti kitų neverbalinius 
pranešimus. 

5-10 min. „Tik nesakyk“ dalomoji medžiaga ir 
stalas su kėdėmis rekvizitams. 

10. Asmenybė plius Padėti dalyviams išsiaiškinti 
komandos asmenybės bruožus ir 
tapti komanda, skatinančia 
bendradarbiavimą. 

15-20 min. Po vieną „Asmenybė plius“ 
dalomosios medžiagos 
egzempliorių, rašikliai. 
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1. NUGARA Į NUGARĄ  

Šiame pratime pabrėžiami bendravimo privalumai ir kliūtys, jis taip pat siejamas su 

gero ir efektyvaus bendravimo planavimo etapais. Pratime pabrėžiama, kaip svarbu 

užduoti klausimus, kad įsitikintumėte, ar suprantate, ir užtikrintumėte bendravimo 

tikslumą. Tai, ko buvo išmokta, gali būti naudinga kasdieniame gyvenime ir darbe. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 – 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: lapai su diagrama. 
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1 ŽINGSNIS: Visą grupę suskirstykite į komandas po du. 

2 ŽINGSNIS: paprašykite kiekvienos poros susireguliuoti kėdes ir atsisėsti nugara į 

nugarą. 

3 ŽINGSNIS: Vienam iš kiekvienos poros JEC narių duokite paveikslėlyje pavaizduotos 

schemos kopiją. 

4 ŽINGSNIS: Asmuo, turintis schemą, turi paaiškinti savo partneriui figūrą, o klausytojas 

neturi matyti schemos ir turi ją nupiešti pagal partnerio aprašymą ir nurodymus. 

5 ŽINGSNIS: Po 10 minučių sustabdykite pratimą ir paprašykite kiekvienos poros 

palyginti rezultatus ir tai, kiek klausytojo piešinys artimas originaliai schemai. 

PASTABA: Šį pratimą galite atlikti daugiau nei vieną kartą ir pirmą kartą neleisti 

klausytojams užduoti jokių klausimų, o antrą kartą leisti klausytojams užduoti 

klausimus ir prašyti paaiškinimų, tada palyginkite rezultatus abiem atvejais ir 

pabrėžkite, kaip svarbu užduoti klausimus, kad įsitikintumėte, jog jus suprato ir 

užtikrintumėte komunikacijos tikslumą. Taip pat galite apsikeisti vaidmenimis, kai 

kiekviena pora gauna galimybę būti klausytoju ir galimybę aprašyti schemą. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas gali aptarti pratimą su dalyviais ir pasiaiškinti, kaip buvo sunku piešiančiam 

asmeniui, kai jam nebuvo leista užduoti klausimų. Taip pat galima pasikeisti 

vaidmenimis, kai abu asmenys poroje gauna galimybę būti klausytoju ir galimybę 

aprašyti schemą. Svarbu įvertinti, ką jie sužinojo apie bendravimą iš šios paprastos 

veiklos. Taip pat svarbu paklausti grupės narių, kuo tai gali būti naudinga jiems 

bendraujant kasdien darbe? 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Užduoties tikslas – parodyti efektyvų bendravimą: 

⎯ Užduodant tinkamus klausimus. 

⎯ Gaunant paaiškinimus. 

⎯ Patvirtinant bendrą supratimą. 

⎯ Įveikiant bendravimo kliūtis. 
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2. PEP (PRIEŽASTYS, ELGESYS IR PASEKMĖS)  

 „PEP veikla“ siekiama, kad grupės nariai pamąstytų apie tai, kaip galima pakeisti savo 

elgesį keičiant mintis ir įsitikinimus vadinamuoju „pozityvaus kalbėjimo apie save“ būdu. 

Iš tiesų, turint pozityvių minčių ir įsitikinimų, elgesys bus keičiamas į teigiamus, o ne 

neigiamus rezultatus. Todėl, jei turime problemų dėl savo nuotaikos, tai, kaip mąstome 

apie situaciją, nulems, kaip elgsimės ar reaguosime toje situacijoje. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: rašikliai ir popierius. 

1 ŽINGSNIS: informuokite grupės narius, kad naujausi tyrimai rodo, jog mintys ir 

įsitikinimai daro įtaką elgesiui.  

Paaiškinkite, kad nėra nieko, ką darome ar sakome, apie ką negalvojame. Kad 

pakeistume savo elgesį, turime pakeisti savo mintis ir įsitikinimus, o būdas tai padaryti 

yra vadinamasis pozityvus kalbėjimas apie save. Jei galėsime turėti teigiamų minčių ir 

įsitikinimų, galėsime keisti savo elgesį į teigiamus, o ne neigiamus rezultatus. Todėl, jei 

turime problemų dėl savo nuotaikos, nuo to, kaip mąstome apie situaciją, priklausys, 

kaip elgsimės ar reaguosime toje situacijoje. 

2 ŽINGSNIS: paaiškinkite: 

P = antecedentai, pykčio kaupimasis. 

E = elgesys. Nuotaikos kontrolės praradimas. 

P = pasekmės 

Dėstytojas paprašo dalyvių parašyti išsamų pasakojimą apie neseniai įvykusį incidentą, 

kurio metu jie prarado savitvardą. Juos reikėtų paskatinti išsamiai užrašyti, ką jie darė, 

ką galvojo, jautė ir ką sakė. Kuo daugiau užrašytos informacijos, tuo geriau jie galės 



 

 

KAIP ORGANIZUOTI EMOCINĮ DARBO KLUBĄ 

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-ES01-KA204-064349) 

125 

analizuoti šį kontrolės praradimą ir nustatyti savo kognityvinės elgsenos reakcijų 

dirgiklius ir dėsningumus. Toliau pateikiama lentelė, kurią jie turi užpildyti: 

 A, B + C SUSTOJIMO TAŠKAI 

P 
R 
I 
E 
Ž 
A 
S 
T 
Y 
S 

  

E 
L 
G 
E 
S 
Y 
S 

  

P 
A 
S 
Ė 
K 
M 
Ė 
S 

  

 

ANTECEDENTAI / PRIEŽASTYS 

⎯ Kada praradote savitvardą? 

⎯ Kur tai įvyko? 

⎯ Kas dar dalyvavo? 

⎯ Kas lėmė, kad praradote savitvardą? 

⎯ Kaip tiksliai jautėtės? 

⎯ Kas jus labiausiai erzino? 
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ELGESYS 

⎯ Ką tiksliai padarėte? 

⎯ Ką tiksliai pasakėte jūs arba tas asmuo? 

⎯ Ką galvojote? 

⎯ Kaip jautėtės? 

PASĖKMĖS 

⎯ Koks buvo jūsų veiksmų poveikis? 

⎯ Kokios buvo jūsų veiksmų pasekmės jums? 

⎯ Kokios buvo pasekmės kitiems? 

⎯ Ar būtumėte norėję, kad kas nors jus palaikytų šioje situacijoje? 

⎯ Kaip galėjote pakeisti pasekmes? 

3 ŽINGSNIS: Paprašykite grupės narių atlikti PEP pratimus ir nustatyti „sustojimo 

taškus“ (žr. lentelę aukščiau), kuriuose jie galėjo elgtis ar mąstyti kitaip (alternatyvios 

kognityvinės ir elgesio reakcijos). Paprašykite jų PEP lentelės skiltyje „Stop taškai“ 

nustatyti ir išvardyti, ką jie galėjo daryti ir mąstyti kitaip Antecedentų ir Elgesio 

etapuose. 

4 ŽINGSNIS: Atlikus šią užduotį, dėstytojas dalyvių paklausia, ar dabar jie mano, kad 

rezultatas būtų buvęs kitoks, jei jie būtų galvoję ir elgęsi kitaip. Mintys ir įsitikinimai 

daro įtaką elgesiui, todėl, jei galime pakeisti savo mintis ir įsitikinimus, galime pakeisti 

ir savo elgesį. Nors žmonės kartais sako: „Taip tiesiog atsitiko“, „Negalėjau savęs 

kontroliuoti“ ir t. t., mes galime išmokti perimti kontrolę, suprasdami savo mintis ir 

elgesį bei priimti sprendimus teigiamai mąstydami apie save. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas gali aptarti pratimą su grupe panaudodamas šiuos klausimus: 

⎯ Kaip jaučiatės atlikę šį pratimą? 

⎯ Ar šis pratimas privertė jus susimąstyti? 
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⎯ Ar šis pratimas privertė jus padirbėti prie savo elgesio ateityje? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padės grupės nariams: 

- Pakeisti jų požiūrį. 

- Suprasti savo elgesį ir reakcijas. 

- Ugdyti savirefleksiją. 

- Apmąstyti savo veiksmų pasekmes. 

Dalyviai turės galimybę apmąstyti savo elgesį ir veiksmus, susijusius su konkrečiu 

gyvenimo įvykiu. Grįžtamojo ryšio ir savo pasiekimų vertinimo dėka jie sustiprins pykčio 

valdymo ir konfliktų sprendimo gebėjimus. Jie galės patobulinti savo veiksmų vertinimą 

ir atrasti, kaip jie veikia jų pasekmes ir kaip juos vertina kiti. 
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3. 3X3X5 VEIKLA 

Šiuo pratimu siekiama skatinti komandinį darbą ir tobulinti sprendimų priėmimą.  

Kartu yra labai naudinga kūrybiškai generuoti naujas idėjas. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 – 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: kartono lapai su įvairių situacijų ir (arba) problemų aprašymais, 

rašikliai, tušti lapai. 

1 ŽINGSNIS: Suskirstykite dalyvius į grupes bent po du asmenis. 

2 ŽINGSNIS: Kiekvienai grupei duokite po plakatą su situacijos / problemos aprašymu. 

3 ŽINGSNIS: Kiekvienam dalyviui duokite po lapą ir rašiklį. 

4 ŽINGSNIS: Kiekvienas dalyvis per penkias minutes turi užrašyti tris idėjas, kaip 

išspręsti situaciją / problemą. Tada grupėje apsikeičiama lapais ir užrašomos dar trys 

skirtingos idėjos. Jei grupėje yra du žmonės, po 10 minučių kiekviename lape jie turės 

po šešias idėjas. Trijų žmonių grupėse jie kiekviename lape turės po aštuoniolika idėjų 

ir t. t. 

5 ŽINGSNIS: Aptarkite sura6ytas idėjas ir nuspręskite, kuris sprendimas kiekvienu 

atveju yra geriausias. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas gali papasakoti grupei apie vaizduotės svarbą ir apie tai, kaip vaizduotė gali 

padėti ugdyti bendravimo gebėjimus. 
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REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda: 

⎯ Skatinti komandinį darbą. 

⎯ Tobulinti sprendimų priėmimą. 

⎯ Tobulinti kūrybiškumą priimant sprendimus. 

Dalyviai mokysis bendradarbiauti, ginti savo idėjas, supras, kad visiems rūpimą 

problemą bus lengviau išspręsti drauge (komandinio darbo svarba) ir kad susidūrus su 

problema būtina priimti sprendimus. 
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4. KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS 

Šiame pratime pasitelkiamas dalyvio kūrybiškumas, kad būtų skatinamas 

bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 10 – 15 min. 

Priemonės/Ištekliai: rašikliai ir popierius. 

1 ŽINGSNIS: Suskirstykite grupę į komandas po 3-5 žmones. Pateikite komandoms 

tolesniuose žingsniuose aprašytus nurodymus. 

2 ŽINGSNIS: Vienas kiekvienos komandos narys pradeda piešti figūrą arba kontūrą. 

Tada piešinys perduodamas kitam komandos nariui, kuris turi papildyti piešinį, ir taip 

toliau. 

3 ŽINGSNIS: Kiekvienas asmuo piešinį piešia ne ilgiau kaip penkias sekundes. 

(Pasibaigus laikui dėstytojas gali sušukti „keisti“.) 

4 ŽINGSNIS: Piešimo metu neleidžiama kalbėti ar susitarti, ką komanda pieš. 

5 ŽINGSNIS: piešinys turi būti nupieštas per vieną minutę. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Dėstytojas gali su komandomis aptarti šiuos klausimus: 

⎯ Ar jūsų komanda nupiešė ką nors atpažįstamo? 

⎯ Kaip lengva buvo bendradarbiauti komandos nariams? 

⎯ Kaip komandos nariai skirtingai dirbo atlikdami šią užduotį? 

⎯ Kokį poveikį turėjo laiko apribojimas? 
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⎯ Ar buvo natūralus polinkis piešti palaikant ir darniai, ar buvo daugiau 

prieštaringų idėjų? 

⎯ Ko tikėjotės iš užbaigto piešinio? 

⎯ Ar jūsų lūkesčiai pasikeitė? Kodėl? 

⎯ Kodėl buvo svarbu išlaikyti plačias pažiūras? 

⎯ Kaip lankstumas susijęs su bendradarbiavimu? 

⎯ Kokį spaudimą jūsų patirčiai darė laiko elementas? 

⎯ Kaip stresas ir spaudimas veikia mūsų norą bendradarbiauti? 

⎯ Kodėl gali būti svarbu bendradarbiauti patiriant stresą ir spaudimą? 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda komandoms bendradarbiauti ir įveikti stresą bei spaudimą. Jis 

padeda pasitelkti kūrybiškumą, dirbti grupėje ir gerbti vienas kitą. 
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5. TEIGIAMAS SUKINYS 

“Teigiamas sukinys” – tai priemonė, padedanti pakeisti požiūrį į konfliktus darbo vietoje 

ir atsižvelgti į teigiamus konfliktų aspektus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 20 – 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: popierius lentai, žymekliai, rašikliai, po vieną klausimų 

komandiniam aptarimui rinkinio kopiją kiekvienai komandai. 

Patarimai: Kai tik įmanoma, baigiamųjų diskusijų metu remkitės komandos apibrėžimu. 

1 ŽINGSNIS: Dideles grupes suskirstykite į mažesnes komandas po 4-7 narius 

(pageidautina, kad būtų bent trys komandos). Tegul kiekviena komanda pasiunčia po 

vieną narį, kad šis surinktų reikmenis, t. y. po lapą popieriaus lentai, keletą įvairių 

žymeklių, rašiklių ir dalomąją medžiagą. 

2 ŽINGSNIS: Pasakykite komandoms, kad jos turi parašyti savo konflikto apibrėžimą. Jų 

užduotis - apibrėžti konfliktą nenaudojant neigiamų terminų. 

3 ŽINGSNIS: Kai komandų nariai susitars dėl apibrėžimo, paprašykite jų užrašyti jį ant 

popieriaus lentai kartu su iliustracija. 

4 ŽINGSNIS: Prieš grupei pristatant savo darbo rezultatus ir prasidedant diskusijoms 

paprašykite kiekvienos komandos atsakyti į dalomojoje medžiagoje pateiktus 

apibendrinamuosius klausimus. 

5 ŽINGSNIS: Kai visos komandos baigs darbą, tegul jos pristato savo idėjas grupei. 

Popieriaus lentai lapus pakabinkite ant sienos patalpoje visai mokymų dienai. 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Klausimai diskusijai: 

⎯ Kaip konflikto apibrėžimas veikia tai, kaip mes galvojame apie konfliktą? 

⎯ Kokios yra neigiamos konflikto pasekmės? 

⎯ Kokios yra teigiamos konflikto pasekmės? 

⎯ Išvardykite keturis galimus teigiamus konflikto organizacijoje rezultatus. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši priemonė padeda žmonėms pakeisti požiūrį į konfliktus darbo vietoje ir atsižvelgti į 

teigiamus konfliktų aspektus. 

Dėl prasto bendravimo ar tarpasmeninės įtampos paprasti nesutarimai gali lengvai 

peraugti į pasipiktinimą ar dar blogiau. 

Konfliktai, kuriems leidžiama įsisenėti ir augti, galiausiai sumažina našumą ir pakenkia 

darbuotojų moralei. Todėl darbdaviai ieško darbuotojų, turinčių įgūdžių valdyti ir 

išspręsti konfliktus. 
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6. KONFLIKTO UŽBAIGIMAS 

“Konflikto užbaigimas” - tai priemonė, padedanti suprasti mūsų pirmines reakcijas į 

konfliktą ir apsvarstyti, kaip mūsų reakcijos gali paveikti konflikto baigtį. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 5 – 10 min. 

Priemonės/Ištekliai: nėra būtinos. 

Patarimai: atlikite šią užduotį du kartus - vieną kartą mokymų kurso pradžioje, o kitą 

kartą - pabaigoje, kad pamatytumėte kaip pasikeitė požiūris dėl kitokio konflikto 

įsivaizdavimo. 

1 ŽINGSNIS: Dėstytojas turėtų atsistoti patalpos centre ir paskelbti grupei: Aš esu 

konfliktas. Pasakykite grupės nariams, kad jie pagalvotų, kaip paprastai reaguoja, kai 

patiria asmeninį konfliktą. Tuomet dėstytojo atžvilgiu jie atsistoja kur nors patalpoje 

taip, kad atspindėtų savo pirminę reakciją į konfliktą. Atkreipkite dėmesį į kūno kalbą, 

taip pat į atstumą nuo konflikto. 

2 ŽINGSNIS: Klausimai diskusijai: 

⎯ Kodėl stovite ten, kur stovite? 

⎯ Jei vieta, kurioje stovite, reiškia jūsų pirminę reakciją, kur galėtumėte stovėti po 

to, kai šiek tiek laiko pamąstysite apie konfliktą? 

⎯ Kokie dalykai paskatintų jus pakeisti savo stovėjimo vietą? 

⎯ Kaip mūsų reakcijos gali paveikti konflikto eigą? 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Norėdami panaudoti emocinį intelektą sprendžiant konfliktus, ramiai konstatuokite 

faktus, užduokite klausimus ir išklausykite. Stenkitės suprasti kito asmens požiūrį, 

nesmerkdami jo. Pateikite faktus taip, kaip juos matote ir kaip jie jus veikia. Paaiškinkite, 

kokio rezultato tikitės, ir paprašykite kitų idėjų dėl sprendimų. Tai padės pradėti 

diskusiją, kuri padės išspręsti konfliktą, pripažįstant ir tenkinant visų poreikius. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Ši priemonė padeda žmonėms suprasti savo pirmines reakcijas į konfliktą ir 

apsvarstyti, kaip jų reakcijos gali paveikti konflikto baigtį. 
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7. PO KAUKE 

“Po kauke” - tai veikla, kurios tikslas - geriau suprasti save, patirti vaidmenų filtravimą 

bendraujant su kitais ir užmegzti ryšius.  

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 20 – 30 min. 

Priemonės/Ištekliai: vienas „Po kauke“ klausimų komplekto egzempliorius vedėjui, 

vienas „Mano kaukė“ dalomosios medžiagos egzempliorius ir rašiklis kiekvienam 

dalyviui. 

Patarimai: Jei grupė yra didelė, suformuokite komandas iš keturių-septynių asmenų ir 

išdalykite kiekvienai komandai po klausimų diskusijoms kopiją, kad jos galėtų juos 

aptarti prieš bendrą diskusiją. 

1 ŽINGSNIS: Visiems išdalykite dalomąją medžiagą „Mano kaukė“. Paprašykite dalyvių 

rašikliais pradurti skylutes kaukės vietose, kur yra akys ir burna. 

2 ŽINGSNIS: pakvieskite juos apversti kaukės lapelį, nes kitoje pusėje jie rašys 

atsakymus į 20 klausimų. Jie gali rašyti bet kur kitoje lapo pusėje. 

Klausimai „Po kauke“: 

1. Kokia jūsų lytis? 

2. Kiek jums metų? 

3. Kiek turite brolių ir seserų? 

4. Kokia jūsų padėtis šeimoje (vyriausias, vienintelis, jauniausias, vidurinysis)? 

5. Ar esate vedęs (-usi), ar nevedęs (-usi)? 

6. Kiek turite vaikų? 

7. Kur užaugote? 

8. Kokia jūsų etninė kilmė? 

9. Kokias kalbas mokate? 
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10. Kokios jūsų pareigos? 

11. Kiek laiko dirbate savo darbe? 

12. Kokia yra jūsų mėgstamiausia muzika? 

13. Kokia veikla mėgstate užsiimti laisvalaikiu? 

14. Surašykite tris žmones, kurie padarė jums įtaką gyvenime. Kokią įtaką jie jums 

padarė? Būkite konkretūs. 

15. Ar esate kalbėtojas, ar klausytojas? 

16. Ar greitai susidarote išvadas, ar užduodate klausimus? 

17. Ar įžvelgiate problemas, ar galimybes? 

18. Ar esate emocionalus, ar logiškas? 

19. Ar esate kantrus, ar nekantrus? 

20. Kokie yra jūsų „žodžiai, pagal kuriuos gyvenate“? 

3 ŽINGSNIS: Kai dalyviai atsakys į klausimus, liepkite jiems apversti dalomąją medžiagą, 

kad būtų matoma kaukė, ir pradėkite diskusiją. 

Klausimai diskusijai: 

1. Jei laikote kaukes prie veido ir žiūrite į komandos draugus, ar matote kokių nors 

elementų ir savybių, dėl kurių kiekvienas iš mūsų yra toks, koks yra? 

2. Nors iš pirmo žvilgsnio savybės ir bruožai nėra akivaizdūs, ar jie turi įtakos 

mūsų bendravimui su kitais? Kokiais būdais? 

3. Nors nei vieno dalyvio neprašysime atskleisti atsakymų į klausimus, kokia 

tikimybė, kad jūsų atsakymai sutampa su kieno nors kito atsakymais? 

4. Kokiais būdais įvairovė prisideda prie efektyvesnio komandos darbo? 

5. Kaip mūsų unikalios savybės susijusios su perspektyva? 

6. Kuo tai naudinga konflikto metu? 

7. Kokią įtaką rezultatui padarytų, jei su asmeniu, su kuriuo konfliktuojame, 

pasikeistume kaukėmis? 

8. Ką galėtume daryti, kai konfliktuojame su kitu asmeniu, kas turėtų panašų 

poveikį kaip apsikeitimas kaukėmis? 
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PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Kai geriau suprantame save, galime patirti save kaip unikalius ir atskirus asmenis. 

Tuomet galime daryti pokyčius, remtis savo stipriosiomis sritimis ir nustatyti sritis, 

kuriose norėtume tobulėti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda dalyviams geriau suprasti save, patirti vaidmenų filtravimą 

tarpusavio santykiuose ir užmegzti ryšius. 
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8. IŠLIKIMAS 

„Išlikimas“ - tai veikla, kuria siekiama ugdyti motyvaciją siekti bendro tikslo, gebėjimą 

įkvėpti kitus, kurti originalias idėjas, efektyviai bendrauti, įtraukti visus, kritiškai 

mąstyti, nustatyti turimus išteklius ir išmokti duoti nurodymus. Šis lyderystės pratimas 

stiprina kritinį, kūrybinį ir strateginį mąstymą bei problemų sprendimo gebėjimus, kurie 

gali būti naudingi jūsų darbinėje veikloje. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 30 – 40 min. 

Priemonės/Ištekliai: balti popieriaus lapai. 

1 ŽINGSNIS: Suskirstykite grupę į dvi komandas ir pateikite išgyvenimo situaciją: lėktuvo 

katastrofa, laivo sudužimas, pasiklydimas dykumoje. 

2 ŽINGSNIS: pateikite jiems sąrašą daiktų, kurie gali būti naudingi tokioje situacijoje. 

3 ŽINGSNIS: Paprašykite grupių pasirinkti penkis daiktus, kurie padėtų išgyventi. 

4 ŽINGSNIS: Kai grupės baigs rinktis daiktus, paprašykite jų pagrįsti savo pasirinkimą 

ir paaiškinti, kaip jie panaudotų tuos daiktus, kad įveiktų sunkumus. 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Grupės gali aptarti savo scenarijus ir priimtus sprendimus, kad išgyventų.  

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda grupės nariams ugdyti motyvaciją siekti bendro tikslo, išmokti 

įkvėpti kitus, kurti originalias idėjas, efektyviai bendrauti, įtraukti visus, kritiškai 

mąstyti, nustatyti turimus išteklius ir išmokti duoti nurodymus.  
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9.  TIK NESAKYK 

„Tik nesakyk“ - tai pratimas, skirtas suprasti, kokius pranešimus siunčiame 

neverbaliniu būdu, ir įsisąmoninti kitų neverbalinius pranešimus. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 5 – 10 min. 

Priemonės/Ištekliai: „Tik nesakyk“ dalomoji medžiaga ir stalas su kėdėmis rekvizitams. 

1. Lenkimasis į priekį ant kėdės; 

2. Atsilošimas kėdėje, sulenkus rankas; 

3. Atsirėmimas smakru į abi rankas; 

4. Atsirėmimas smakru į kumščius; 

5. Žiovulys; 

6. Šypsena; 

7. Susiraukimas; 

8. Šypsojimasis ir linksėjimas; 

9. Smilkinių trynimas; 

10. Žvilgčiojimas į laikrodį; 

11. Žvalgymasis po kambarį; 

12. Barbenimas pirštais į stalą. 

1 ŽINGSNIS: paprašykite dviejų savanorių ateiti į patalpos priekį (arba į kitą patalpos 

vietą, kad kiti dalyviai juos matytų). Pasakykite savanoriams, kad vienas iš jų garsiai 

skaitys tam tikrus veiksmus, o kitas asmuo juos atliks. 

2 ŽINGSNIS: Po kiekvieno veiksmo paprašykite grupės narių reflektuoti apie savanorio 

interpretuojamą veiksmą. 

3 ŽINGSNIS: Savanoriams baigus veiksmą, jiems paplokite (nepamirškite pagirti 

aktoriaus už puikius aktorinius sugebėjimus) ir liepkite jiems atsisėsti į savo vietas. 
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4 ŽINGSNIS: Po to surenkite grupinę diskusiją. 

Variacijos: Išdalykite nedidelėms penkis-septynis asmenų komandoms po vieną 

dalomosios medžiagos „Tik nesakyk“ egzempliorių ir paprašykite, kad kiekviena 

komanda suvaidintų neverbalinius signalus ir jų galimas reikšmes. Po penkių minučių 

paprašykite jų pateikti pavyzdžių, o po to surenkite diskusiją. 

Klausimai diskusijai: 

⎯ Kokią galią turi neverbalinis bendravimas? 

⎯ Ar visi neverbalinius pranešimus interpretuojame vienodai? Kodėl? Kokia yra 

„teisinga“ interpretacija? 

⎯ Ką, remdamiesi šia veikla, galime prisiminti apie neverbaliniu būdu siunčiamus 

pranešimus? 

⎯ Kokie neverbaliniai signalai, kuriuos galime naudoti konflikto metu, neigiamai 

veikia sprendimą? 

⎯ Kokie neverbaliniai signalai rodo norą siekti sprendimo ir bendradarbiauti? 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Efektyvaus bendravimo reikia išmokti. Efektyvus bendravimas (įskaitant aktyvų 

klausymąsi) - tai būdas išvengti nesutarimų, juos valdyti arba išspręsti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda suprasti, kokius pranešimus siunčiame neverbaliniu būdu, ir 

įsisąmoninti kitų neverbalinius pranešimus.  
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10. ASMENYBĖ PLIUS 

„Asmenybė plius“ - tai veikla, kuria siekiama išsiaiškinti komandos asmenybės bruožus 

ir tapti komanda, skatinančia bendradarbiauti. 

PRATIMO APRAŠYMAS 

Trukmė: 15 – 20 min. 

Priemonės/Ištekliai: po vieną „Asmenybė plius“ dalomosios medžiagos egzempliorių, 

rašikliai. 

„Asmenybė plius“ klausimai: 

1. Jei mūsų komanda būtų žmogus, kaip apibūdintumėte jos asmenybės bruožus? 

2. Ar jos asmenybė palaiko bendradarbiavimą? 

3. Kokie bruožai palaiko bendradarbiavimą? 

4. Kokie bruožai trukdo bendradarbiauti? 

5. Kokius papildomus bruožus galėtume tobulinti, kad pagerintume savo gebėjimą 

bendradarbiauti? 

6. Ką galime padaryti individualiai, kad sustiprintume savo komandos asmenybę? 

7. Ką įsipareigotumėte padaryti, kad sustiprintumėte mūsų komandos asmenybę? 

1 ŽINGSNIS: Pirmiausia kiekvienam komandos nariui išdalykite „Asmenybė plius“ 

dalomąją medžiagą. Suteikite jiems keletą minučių individualiai atsakyti į klausimus, o 

tada leiskite dirbti komandose.  

2 ŽINGSNIS: Po 15 minučių peržvelkite jų atsakymus ir diskusijos klausimus. 

3 ŽINGSNIS: Po grupinės diskusijos paprašykite atskirų asmenų pasidalyti savo 

atsakymais į dalomojoje medžiagoje pateiktą 7 klausimą su savo komanda arba visa 

grupe. 

Variacijos: Vietoj bendradarbiavimo, kaip komandos gebėjimą, naudokite įvairovę. 
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Klausimai iš dalomosios medžiagos gali būti naudojami baigiamojoje diskusijoje, tačiau 

taip pat galima panaudoti kelis papildomus klausimus: 

1. Ar kaip komanda iš esmės sutarėte dėl savo komandos asmenybės? Kodėl 

sutarėte arba kodėl ne? 

2. Kaip tai jums padėjo išgirsti kitų komandos narių požiūrį į jūsų komandą? 

3. Kaip komanda, kokiais būdais galime patobulinti savo asmenybes, kad 

skatintume glaudesnį bendradarbiavimą? 

PATARIMAI DĖSTYTOJUI 

Bendradarbiavimas apibrėžiamas kaip bendras darbas siekiant tikslo. 

Bendradarbiavimas komandose skatina kūrybiškumą, nes nauji ir geresni dalykai 

visada atsiranda ne iš vienos įžvalgos, o iš kelių idėjų. Atlikdami šį pratimą 

išanalizuosime komandos polinkį bendradarbiauti. 

REFLEKSIJOS: KO SIEKIAMA ŠIUO PRATIMU? 

Šis pratimas padeda žmonėms nustatyti komandos asmenybės bruožus ir tapti 

bendradarbiavimą skatinančia komanda. 
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