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Profesinės veiklos aprašymas:
2003-2013 – mokytojas-metodininkas (KK, dabar FU);
2007-2015 – LSU lektorius;
2009 m. įgytas mokslų dr. laipsnis (disertacijos tema „Viduriniojo mokyklinio amžiaus
moksleivių psichosocialinė adaptacija ir jos stiprinimas per kūno kultūros pamokas“);
2013-2018 – LSMU docentas;
2015- iki dabar – sporto psichologo praktinė veikla.
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Šiandienos webinaro/mokymų turinys:
I. Pagrindiniai Z ir Alfa, bei Y kartų ypatumai.
II. Pažink save, keisk save, ir tada galėsi pakeisti kitus.

III. Konfliktų vengimas ir jų sprendimo būdai bendraujant.
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SOCIALINIS (S) ir FIZIOLOGINIS (F) poveikis
Socialinio poveikio įtaka:
 Šeima, mokykla, draugai, ir t.t. (mikro aplinka);
 Šalis, įstatymai (finansavimas), kultūra, ir t.t. (makro aplinka);
 Kartų ypatumai.

Fiziologinio poveikio įtaka:
 Paveldimumas: sudėjimas, jėga, šoklumas, vikrumas, ir t.t.
 Temperamentas, CNS ir neuroninių kelių formavimosi greičio ypatumai;
 Amžiaus raidos ypatumai (vaikystė, paauglystė, ir t.t.).
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S Z kartos (1995-2010 g. m.) ypatumai:
 Kiekvienas Z kartos atstovas trokšta būti išskirtinis kolektyve.
 Z karta nemėgsta prievartos, ilgų pamokslų ir griežtų taisyklių, auga be
dienotvarkės (!), apribojimų.
 Autoritetu jiems tampa asmuo, pateikęs žinių, kurių jie neras patys internete.
 Z karta nori, kad su jais būtų tariamasi, suaugusieji (mokytojas) bendrautų
kaip su sau lygiais.
 Kaltais dėl nesėkmės dažniausiai įvardina kitus, bet ne save.
 Trokštamo gauna greitai ir be didesnių pastangų (o sporte tai netinkama).
 Jie puikiai žino savo teises (bet pamiršta pareigas).
Alfa (po 2010 m.) ypatumai panašūs, tik šie dar jautresni prievartos formoms, ir
jiems reikia žinoti „kam man to reikia?“, jų netenkina „nes taip pasakiau aš“.
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S Y‘grekų (1980-1995 g. m.) tėvelių ypatumai:
JAV, DB ir kitose šalyse, „snieguolėmis“ įprasta vadinti 25-40 metų asmenis, kurie, pasak psichologų, yra
linkę įsižeisti dažniau, ir laikomi jautresniais, palyginti su ankstyvesnėmis kartomis.
„Snieguolių karta“ – tai yra derlius, kuris buvo sunokintas pozityvumo šiltnamyje. Tai yra tie vaikai,
kuriuos užaugino pasikeitus ugdymo paradigmai. Du dešimtmečius „Y‘grekams“ buvo kartojama, kad jie
yra „tobuliausi“, „nuostabiausi“, „kūrybingiausi“, tad nesistebėkime, kad jie ėmė ir galiausiai tuo patikėjo!
Jų gyvenimo kredo: SKUBU pasiekti, uždirbti, nuteisti, gilinimuisi laiko neturiu!






SAVE ir SAVO laiko geriausiu, vertu ypatingo dėmesio, o visi kiti - nesvarbūs.
Mokėdami už paslaugą atsiriboja pastangomis, bet kitiems kelia didelius reikalavimus.
Išmano viską, nes gali pasi‘google‘nti, pasi‘youtube‘nti, o ir šiaip yra labai protingi.
Mano namai (ir namiškiai) – mano tvirtovė, nekiškite ten nosies! (...)
Pagrindinė snieguolės paskirtis – neištirpti šitame žiauriai neteisingame pasaulyje...
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Kas teisus, arba kieno įtaka svarbesnė?
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S Palankus PSICHOLOGINIS KLIMATAS
Svarbiausia normalios asmenybės ugdymosi sąlyga – emocinio
komforto jausmas. Tai parodo žmogaus savijauta: pasitenkinimas
veikla, tarpusavio santykiais, saugumo jausmas, vidinė ramybė.
Palankus psichologinis klimatas yra pagrindinis veiksnys, ugdantis
teigiamą mokinio požiūrį į pamokas, mokytoją, klasiokus ir į patį save.

Mokytojas yra ta „ašis“, kuri lemia
psichologinį klimatą klasėje.
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S Prestižas, pagarba – pelnoma ar išreikalaujama?
Pagarba – tai dvipusis eismas, ir todėl privalo būti visakryptė!

Ugdymosi rezultatas yra visų suinteresuotų šalių lygiaverčių pastangų darna!
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S Pažink save
Kiekvieno žmogaus mąstymas ir elgesys yra kompleksiški. Tai
reiškia, kad atsidūrę skirtingose situacijose ar esant skirtingomis
aplinkybėmis mes galvojame ir elgiamės skirtingai.
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PRAKTINĖ UŽDUOTIS
CHARAKTERIO bruožų testas
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S Testo „charakterio bruožai“ rezultatai I









DDDD – išsiskiria ganėtinai konservatyviu požiūriu, polinkiu į stereotipus, tačiau vengia konfliktų ir ginčų.
DDDK – labiausiai išsiskiriantis charakterio bruožas – neryžtingumas.
DDKD – tai komunikabilus ir linkęs bendrauti žmogus. Tokiam tipui būdingas artistiškumas, pomėgis
koketuoti, geras humoro jausmas ir ryžtingumas.
DDKK – ganėtinai retai pasitaikantis derinys, labai panašus į prieš tai buvusį variantą, tik šiek tiek švelnesnis.
DKDD – tai švelnus ir analitiniu mąstymu pasižymintis žmogus. Atsargumas santykiuose, kantrybė iš šioks
toks šaltumas – šio žmogaus pagrindiniai bruožai.
DKDK – rečiausias derinys, pasižymintis bejėgiškumu, lengvai pasiduodantis kitų daromai įtakai (dažniau
būdinga moterims).
KDDD – pakankamai dažnas derinys. Tai emocionalus, ne itin atkaklus ir lengvai pasiduodantis kitų įtakai,
tačiau nesunkiai prisitaikantis žmogus. Draugiškai ir lengvai randantis kontaktą su aplinkiniais.
KDDK – minkšto charakterio ir naivumu pasižymintis žmogus.
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S Testo „charakterio bruožai“ rezultatai II









KKDD – draugiškas ir paprastas, linkęs į savianalizę, tačiau nelabai apsisprendęs tarp savo interesų žmogus.
KKDK – paprastas, švelnus ir patiklus žmogus.
KKKD – emocionalus, energingas ir ryžtingas žmogus.
KKKK – Šis žmogus tikrai nėra konservatyvus, geba į tuos pačius dalykus pažvelgti naujais būdais. Jo
individualumas aiškiai išreikštas, jis emocingas, tiesmukas, net savanaudiškas, o kartais – uždaras.
KDKD – tai tvirčiausias charakterio tipas. Tokiam žmogui sunku keisti savo požiūrį, kontroliuoti
energingumą ir atkaklumą siekiant tikslų.
KDKK – panašus į prieš tai buvusį charakterį, tačiau ne toks stabilus, linkęs į savianalizę. Tokiam žmogui
sunku rasti draugų.
DKKD – lengvo charakterio, mokantis išvengti konfliktų, lengvai bendraujantis, mėgstantis keisti pomėgius
žmogus.
DKKK – nepastovus ir nepriklausomas, trokštantis viską daryti savarankiškai žmogus.
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F Individualūs asmenybiniai ypatumai: Temperamentas
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F Temperamento būdingumai

„Nestabilus intravertas“
Vyraujanti VIDINĖS
motyvacijos forma

„Nestabilus ekstravertas“
Vyraujanti IŠORINĖS
motyvacijos forma
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F Temperamento būdingumai
Trūkumai

Kaip elgtis?

Sangvinikai

Mėgsta
bendrauti,
optimistai, lipšnūs, linkę
rungtyniauti,
veiklūs,
lengvai prisitaiko prie
kintančių sąlygų, linksmi,
nuotaikingi, prieraišūs.

Nepastovios emocijos,
dažnai
atsisako
įsipareigojimų,
pamiršta ką pažadėję,
savimeilūs,
paviršutiniški, būtinas
didesnis susikaupimas.

Iš jo reikia nuolat
reikalauti, nuolat jį
kontroliuoti
kad
baigtų
pradėtus
darbus,
netikėti
pažadais,
sudaryti
griežtą dienotvarkę,
skirti
griežtesnį
režimą.

Flegmatikai

Ramūs,
pastovūs,
kantrūs, nekelia didelių
reikalavimų,
nelabai
jaudinasi,
lengvai
proporcingai
paskirsto
savo
jėgas,
ištvermingas sudėtingose
situacijose.

Lėtoki,
vangūs,
trūksta
energijos,
nesugeba
atskleisti
savo talentų, sunkiai
prisitaiko
prie
pakitusių
situacijų.
Sunkiai
užmezga
kontaktą su žmonėmis.

SPORTININKO
TEMPERAMENTO
TIPAI

„Stabilus ekstravertas“
Vyraujanti IŠORINĖS
motyvacijos forma

„Stabilus intravertas“
Vyraujanti VIDINĖS
motyvacijos forma
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Reikia priminti, kad
jis atsakingas
už
savo
gyvenimą,
parodyti
gražų
pavyzdį,
surasti
energingą
draugą,
kuris visą laiką jį
skatintų.
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S EMOCIJOS – tai žmogaus santykio su vidinio ar
išorinio pasaulio objektais išgyvenimas.
(nuo 8 iki 48 < )

S→-M→-E=-V
+M→+E=+V

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
APKLAUSOS pasiūlymas informacijai apie save gauti
Išvardink po vieną, pačią svarbiausią savo ypatybę (charakterio ar
būdo bruožą, įprotį, ir pnš.):





„- -“: savybė, kuri TAU nepatinka ir manai, kad neįmanoma jos pakeisti;
„- +“: savybė, kuri TAU nepatinka, bet galima pakeisti (kodėl ir kaip?);
„+ -“: savybė, kuri TAU patinka, bet reikia/būtina pakeisti (kodėl ir kaip?);
„+ +“: savybė, kuri TAU patinka, ir jokiu būdu nenorėtum jos pakeisti.
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S Bendravimas be pykčio – misija įmanoma!
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S Kaip sklandžiai bendrauti? (BBP 4 taisyklės)
Marshall B. Rossenberg knyga „Bendraukime Be Pykčio“

1. Bendraujant atskirti stebėjimą nuo įvertinimo, pvz.:
 Milaknis yra prastas snaiperis.
 Paskutinėse rungtynėse Milaknis pataikė tik 1 iš 8 mestų tritaškių.
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S Kaip sklandžiai bendrauti? (BBP 4 taisyklės)
Marshall B. Rossenberg knyga „Bendraukime Be Pykčio“

2. Tinkamai išreikšti tai ką jaučiame, bei plėsti savąjį išsireiškimų
žodynėlį t.y.:
 Išmokti atskirti tai, KĄ JAUČIATE, nuo to, KĄ GALVOJATE apie
SAVE, apie KITUS, bei jų ELGESĮ su JUMIS.
Tam reikia tiksliau įvardinti savo emocijas, pvz.: Kaip jautiesi? ne
„gerai“, „blogai“, o „žvaliu“, „sutrikusiu“, ir t.t.
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S Kaip sklandžiai bendrauti? (BBP 4 taisyklės)
Marshall B. Rossenberg knyga „Bendraukime Be Pykčio“

3. Suprasti jausmų prigimtį (prisiimti atsakomybę dėl SAVO elgesio ir
jausmų), pvz.:
 „Tu nuvylei mane, kad vakar neatėjai į pamoką“ (kaltinamas
pašnekovas);
 „Aš nusivyliau, kad vakar neatėjai į pamoką, nes norėjau tau
parodyti naują pratimą“ (nusivylęs savimi neišsipildžius saviems
troškimams);
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S Kaip sklandžiai bendrauti? (BBP 4 taisyklės)
Marshall B. Rossenberg knyga „Bendraukime Be Pykčio“

4. Tinkamas prašymas išpildyti mūsų norus, t.y. aiškiai išreikšti tai, ko
prašome, o ne tai, ko NEprašome, pvz.:
 „Aš NEnoriu, kad pamokoje dėtumei tiek mažai pastangų“.
 „Norėčiau, kad pamokoje dėtumei daugiau pastangų, tada ...
(būtinai!)
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S Kylančių konfliktų sprendimo būdai
Išmokti konfliktų sprendimo būdai mažins jų pasireiškimą pamokose („8 iš 10“
principas):
Jausmų išliejimo principas: leisti išlieti „užsidegusius“ jausmus jų „negesinant“;
Pozicijų pasikeitimo principas: konfliktuojantieji prašomi „persikūnyti“ (apsikeisti
vaidmenimis), ir ginti sau priešingą poziciją;
Agresijos apnuoginimo principas: nepastebimai suvesti konfliktuojančius, kad jie kartu
padiskutuotų, pasitreniruotų poroje;
Oponento priverstinio klausymo principas: konflikte sustabdomas ginčas ir prieš
atsikertant - liepiama pasakyti ką tik girdėtą priešininko repliką;
Pajuokavimo principas: konfliktui neįsišaknijus, vertėtų mėginti situaciją (bet ne
žmogų!) nuleisti juokais.
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S Kritika: konstruktyvi ir destruktyvi
Konstruktyvi kritika - kito asmens elgesio analizavimas, trūkumų vertinimas nurodant
priemones jiems pašalinti. Todėl numatykite: kas konkrečiai ir kaip turi pasikeisti.
Patarimai kritikuoti ketinančiam mokytojui, stiprinantys kritikos konstruktyvumą:
 Įsitikinti, jog kritikuojamas elgesys gali būti pakeistas; kitaip - nekritikuoti;
 Neskubėti kritikuoti: kai kritikuojama supykus, emocingai, galima sukelti priešiškumą, paskatinti asmenį į
konfliktą, „sąskaitų suvedinėjimą“. Kritikuoti po pražangos truputį „atšalus“, susiorientavus, apmąsčius;
 Kritikuoti individualiai, „akis į akį“ - tegirdi tik tas, kam kritika skirta. Vieša kritika - didžiausia bausmė!
 Rasti kritikai tinkamą laiką ir vietą. Kitaip kritika taps destruktyvi;
 Nusižengimo turinį būtina atskleisti faktais, o ne savais vertinimais;
 Kritikuoti tinka elgesį, įvykį, o ne asmenybę;
 Paaiškinti kodėl svarbu pakeisti elgesį, suteikti kritikai specifiškumo;
 Pabrėžti tai, kas galėtų padėti kritikuojamam, ką jis galėtų pakeisti;
 Kritikuojant būtina neišsiplėsti į praeitį, ir jokių „tu visada“, „tu niekada“.
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S Komplimentai/pagyrimas
Pas mus gaji nuomonė, jog geri dalykai savaime suprantami, privalomi, tad apie
tai nėra reikalo kalbėti, bijoma „išpaikinti“, pervertinti, o vadinasi, - pakenkti.
Taiklus komplimentas (pagyrimas) - tai dėmesio atkreipimas, pritarimas,
pripažinimas, paskatinimas yra labai motyvuojantys dalykai. Jie turėtų būti:
 specifiški, konkretūs, nurodantys, kas būtent patiko;
 pagirti būtina už pastangas kaip tokias, progresą, o ne vien už rezultatus, kurie dažnai yra
ilgalaikių pastangų vaisius;
 komplimentas turi būti skiriamas pašnekovui asmeniškai;
 jį reikšti taip pat būtina asmeniškai (ne „komanda dėkinga“, o „aš dėkoju...“).

Ilgi išvedžiojimai visuomet skamba nenuoširdžiai: girti būtina trumpai, taikliai,
kreipiantis vardu už konkretų nuopelną. Tada žmogus priims pagyrimą ir pasidžiaugs.
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Sėkmės, ir mielai atsakysiu į Jūsų klausimus !
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