
Lidijos Laurinčiukienės seminarų temos 2016-2017 m. m. 

 Švietimo organizacijoms, pedagogams 

1. Kaip ugdyti šiuolaikines ugdytinių kartas (Y ir Z kartas). Kartų dialogas/polilogas modernioje 

švietimo įstaigoje – svarbi sėkmingo ugdymo proceso prielaida 

Seminaras skiriamas įvairių dalykų mokytojams, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogams, 

klasių auklėtojams, švietimo įstaigų vadovams, mokyklų bendruomenės.  

Kartų konflikto tema – amžina tema. Ji palydima įvairių stereotipų – „kaskart jaunoji karta yra vis blogesnė; 

mes buvome geresni; mes daugiau vargo matėme; mes buvome savarankiškesi; mes darbštesni; mes daug 

skaitėme; mes kultūringesni; mes gražiau šokome; mes geresnės muzikos klausėmės; mes gerbėme 

vyresniuosius...“ (sako tėvai ir mokytojai pabrėždami savo pranašumus prieš jaunuomenę) „jie dar jauni ir 

mažai ką supranta...“ (sako tėvai ir mokytojai apie jaunuomenę), „jie jau nuseno ir menkai dabartyje 

orientuojasi“ (sako jaunuomenė apie tėvus ir mokytojus – visus vyresnių kartų atstovus). Šie stereotipai 

gyvuoja mokykloje ir trukdo rasti efektyviausius skirtingų kartų komunikavimo būdus. Psichologai, 

sociologai, filosofai, istorikai ieško atsakymo, kodėl taip yra arba kodėl mums taip atrodo. Esti įvairių 

teorijų („kartų teorija“ (The Strauss-Howe generational theory, JAV), „skruzdėlių-sraigių-chameleonų 

teorija“ (D.Bouchet, Danija), „kultūrinių dimensijų teorija“ (G.Hofstede, Olandija) ir kt.), kurias perpratus 

galima išmokti paramos ir supratingumo kitų ir kitaip mąstančių žmonių (kartų) atžvilgiu, įvaldyti socialinio 

atsipalaidavimo instrumentus (kurti tolerantišką bendravimo atmosferą be išankstinių nuostatų, kaltinimų, 

stereotipų), išsiugdyti empatiją, išmokti elgesio lankstumo, o tai bendravimą padarytų efektyvų. Šiandienos 

mokykloje po vienu stogu gyvuoja keturios kartos, kurioms susikalbėti nėra paprasta. Įsigilinimas į kartų 

teorijos pagrindus ir tolerancijos skirtingų kartų vertybėms išsiugdymas padeda kurti efektyvią 

komunikaciją, o mokinių kartų (Y kartos (1980-2003) ir Z kartos (2004-2023) ypatumų perpratimas padeda 
pedagogams ieškoti efektyviausių jų ugdymo priemonių. 

 

2. Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys. Efektyvi šiuolaikinė pamoka – Y ir Z kartų 

mokiniams  

Seminaras skiriamas įvairių dalykų mokytojams, mokyklų vadovams. 

Šiandien švietimo profesionalams svarbu gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti besimokančią mokyklą, 

kurioje skatinamas asmeninis meistriškumas (mokytojo ir mokinio, vadovo ir tėvų), kuriama bendra vizija, 

tyrinėjama ir reflektuojama, mokomasi kartu ir vieni iš kitų, sistemiškai mąstoma. Šiandieninė mokykla 

rengia vaikus profesijoms, kurios dar neegzistuoja, darbui su technologijomis, kurios dar neišrastos, kad jie 

galėtų spręsti problemas, kurios dar neįžvelgtos. Ugdytojui reikia išmokti dirbti prasmės, atradimų ir 
mokymosi sėkmės siekiančioje mokykloje, grindžiančioje savo veiklą bendruomenės susitarimais.  

Moderni pamoka Y ir Z kartoms yra pilna naujų akcentų. Joje mokymas turi būti įdomus ir auginantis 

(stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas), atviras ir 

patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, taisyti 

ir tobulinti), personalizuotas (suasmenintas) ir savivaldus (pagrįstas asmenin iais poreikiais ir klausimais, 

mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu), interaktyvus 

(pagrįstas sąveikomis ir partnerystėmis, dialogiškas , bendruomeninis, tinklinis, peržengiantis mokyklos 

sienas (globalus)), kontekstualus/aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, 

susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis spręsti realaus pasaulio problemas, naudotis šaltinių ir 

informacinių technologijų įvairove), tikslingas (ugdymo tikslų ir būdų pasirinkimas, ugdymo planavimas 

pagrįsti mokinių pažinimu, mokymosi stebėjimu, apmąstymu, vertinimu); įvairus įvairiems (atsižvelgiantis į 

mokymosi poreikių, pasirinkimų, galimybių, stilių skirtumus bei pasiūlantis įvairias bei tinkamas mokymo si 

tempo, būdų, technikų galimybes); lankstus (taikantis įvairius ugdymo plano sudarymo, mokinių grupavimo, 

laiko ir mokyklos erdvių bei kitų išteklių panaudojimo modelius); partneriškas (mokytojas – mokymosi 



bendrakeleivis, patarėjas, dalyvis, ir autoritetas, ir mokinys, įtraukiantis mokinių tėvus, pasitelkiantis kolegų 

ir kitų pagalbą). Seminare dėmesys sutelkiamas į naujus ugdytojo vaidmenis modernioje mokykloje. Sėkmė 

ugdant jaunuomenę ateina tada, kai mokytojas pasižymi kurti skatinančia energija, empatija, stipria valia, 

moka kontroliuoti situaciją ir valdyti savo emocijas, geba efektyviai panaudoti pamokos laiką, geba sukurti 
mokiniams jų mokymosi stiliams tinkamas erdves. 

3. Pedagogas lyderis ugdo moksleivį lyderį 

 Seminaras skiriamas klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, psichologams.  

Lyderystė, lyderis – sąvokos, kurios aktualios pedagogams, ugdantiems mokinius lyderius. Lyderystė gali 

būti suprantama įvairiai: kaip kūrybinė ir dvasinė galia; kaip procesas, kurio metu lyderis paveikia kitus 

pageidaujama linkme, kaip tarpasmeniniai santykiai – kiti paklūsta todėl, kad nori, o ne todėl, kad privalo; 

kaip žmonių požiūrių keitimas, kaip aiškus numatomų tikslų realizavimo būdų apibrėžimas ir pristatymas 

kitiems, kaip sąlygų sukūrimas komandai, kad ji veiktų efektyviai. Lyderystė suvokiama kaip reiškinys, 

kurio esmė – kažkokiu būdu (elgesiu, priimamais sprendimais, propaguojamomis vertybėmis, turimomis 

savybėmis ir kt.) daromas poveikis ar įtaka kitam žmogui ar jų grupei. Šiuos lyderystės bruožus ugdyti 

mokiniuose gali tik pedagogai lyderiai, pasižymintys energija, empatija, stipria valia, valdantys savo 
emocijas ir gebantys kontroliuoti situaciją bei save pačius; gebantys motyvuoti save ir kitus veikti lyderiškai. 

Tai galimybė gilintis į lyderystės teorinius pagrindus kaip pamatą kasdienei ugdomajai praktikai, ugdytis 
savo pačių lyderystės gebėjimus bei skatinti mokinių lyderystę. 

  

4. LYDERYSTĖ ŠVIETIMO ORGANIZACIJOJE: nuo VADOVO lyderio iki PEDAGOGŲ 

lyderių komandos. 1 + 1 = 3 – motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas kasdienėje 

švietimo organizacijos veikloje.   

 

 Seminaro dalyviai – švietimo įstaigų vadovai; mokyklų komandos; atskiros švietimo įstaigų 

bendruomenės. 

Moderni lyderystė šiandien suvokiama kaip reiškinys, kurio esmė – kažkokiu būdu (elgesiu, priimamais 

sprendimais, propaguojamomis vertybėmis, turimomis savybėmis ir kt.) daryti poveikį ar įtaką kitam žmogui 

ar jų grupei. Sėkmė bet kuriai organizacijai, viena vertus, garantuota, jei jai vadovauja lyderiai, išsiugdę ne 

tik savo pačių vadybinį meistriškumą, pagrįstą emocinio intelekto lavinimu, pozityviu mąstymu, gebėjimu 

pasirinkti efektyviausius problemų sprendimo metodus, pažinti savo personalą, jam vadovauti, bet ir ugdyti 

savo personalą kaip lyderių komandą.  

Seminaras skiriamas norintiems kurti tolerantišką bendravimo atmosferą organizacijoje (be išankstinių 

nuostatų, kaltinimų, stereotipų), taikyti efektyvius motyvuojančius komunikavimo scenarijus savo 

organizacijoje, įvaldyti socialinio atsipalaidavimo instrumentus (dirbti organizacijoje be streso), išbandyti 

savęs pažinimo ir savianalizės „instrumentus“. Tikslas – suteikti seminaro dalyviams efektyviausius savęs 

kaip lyderių pažinimo, lyderiško vadovavimo bei kiekvieno komandos nario skatinimo tapti lyderiu 
instrumentus. 

Uždaviniai: suteikti žinių apie motyvuojančio bendravimo ir bendradarbiavimo šiuolaikinėje organizacijoje 

prielaidas; suvokti lyderystės įtaką organizacijos kultūros plėtotei; analizuoti kiekvieno darbuotojo lyderystę 

organizacijoje skatinančius veiksnius bei kliuvinius; išbandyti lyderystės stiliaus nustatymo būdus. 

Lyderystė šiuolaikiškoje organizacijoje. Vadovavimas ir lyderystė – skirtumai ir bendrybės. Lyderystės 

metmenys: lyderis ir komanda – komandinė lyderystė – lyderių komanda. Lyderio profilis. Lyderio 

kompetencijų penkiapirštė: energija, empatija, kontrolė, valia, emocionalumas.Nuo organizacijos 

„energijos žemėlapio“ iki organizacijos kultūros. Keturi organizacijos kultūros tipai (valdžios, vaidmens, 



užduoties, asmens) ir keturios psichologinio mikroklimato rūšys. Sinergijos efektas.  1 + 1 = 3? Kaip 

susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus susitarimus?  Vidinės komunikacijos vadybiniai modeliai: 

instrukcinis, informatyvusis, konsultacinis, įtraukiantysis. “Nuo botago iki pyrago”. Motyvuojančio 
bendravimo ir bendradarbiavimo šiuolaikinėje organizacijoje prielaidos. 

  

5. Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai 

švietimo organizacijoje. 

Seminaras skiriamas švietimo įstaigų bendruomenėms bei jų vadovams. 

Efektyvi dalykinė vidinė komunikacija įstaigoje (kaip aukštos kultūros organizacijoje) sudaro pamatą 

darniai veiklai, visų lygmenų darbuotojų susitarimams bei problemų sprendimams, naujų veiklos erdvių 

atvėrimams, partneriškų tarpusavio santykių kūrimui, emocinių ir socialinio saugumo poreikių patenkinimui, 

vidujiniam pasitenkinimui bei kūrybiškumui plėtotis. Dedant organizacijos kultūros pamatus svarbu, kad tai 

taptų ne vien organizacijos vadovų siekiu, bet visų organizacijos narių vidine reikme. Per seminarą bus 

analizuojami organizacijos kultūros tipai ir jų sąsajos su psichologiniu mikroklimatu; bendruomenės narių 

motyvavimas ir jų tapsmas lojaliais savo organizacijos nariais; aptariamas efektyvios vidinės komunikacijos 

organizacijoje kūrimo procesas: prielaidos, modeliai, kliuvinių įveikimo būdai, analizuojami vidinės 

komunikacijos vadybiniai modeliai: instrukcinis, informatyvusis, konsultacinis, įtraukiantysis; pristatoma ir 

išbandoma delegavimo metodika. Kiekvienam organizacijos nariui būtina įsisąmoninti, kad efektyvi vidinė 

komunikacija organizacijoje yra organizacijos brandumo požymis ir kad būtina mokytis efektyvios 

komunikacijos būdų. Šia programa siekiama ugdyti visų organizacijos narių efektyvios vidinės 

komunikacijos gebėjimus, kurie padės  gerinti organizacijos narių tarpusavio santykius, nuties informacinį 
tiltą tarp vadovų ir darbuotojų, o taip pat skatins grįžtamąjį ryšį.  

 

6. Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo.  

Seminaras skiriamas švietimo įstaigų bendruomenėms. 

Viena esminių bet kurios šiuolaikinės įstaigos gyvavimo sąlygų – jos bendruomenės narių gebėjimai kurti 

efektyvią dalykinę - vidinę ir išorinę - komunikaciją. Efektyvi dalykinė vidinė komunikacija įstaigoje kaip 

aukštos kultūros organizacijoje sudaro pamatą darniai veiklai, visų lygmenų darbuotojų susitarimams bei 

problemų sprendimams, naujų veiklos erdvių atvėrimams, partneriškų tarpusavio santykių kūrimui, emocinių 

ir socialinio saugumo poreikių patenkinimui, vidujiniam pasitenkinimui bei kūrybiškumui plėtotis. Dedant 

organizacijos kultūros pamatus svarbu, kad tai taptų ne vien organizacijos vadovų siekiu, bet visų 

organizacijos narių vidine reikme. Kita vertus, organizacijos kultūros puoselėjimas siejamas su 

organizacijos narių bei pačios įstaigos išorine komunikacija, t. y. kiekvieno bendruomenės nario vidiniu 

poreikiu ir gebėjimu kurti organizacijos įvaizdį bei pelnyti visuomenėje modernios įstaigos reputaciją. Itin 

svarbu, kad kiekvienas bendruomenės narys įsisąmonintų svarbiausią nuostatą ir vidujinę priedermę – tapti 

savo organizacijos ambasadoriumi. 

7. Motyvacija ir savimotyvacija BŪTI UGDYTOJU. Šiuolaikiško ugdytojo įvaizdžio kūrimas: 

įspūdis – įvaizdis – reputacija. 

Seminaras skiriamas pedagogams. 

Ugdytojo kaip profesionalo sėkmė priklauso ne tik nuo jo išsilavinimo, turimų kompetencijų, bet mokėjimo 

savo veiklą, save kaip asmenybę, savo laimėjimus pateikti viešai. Kuklumas, kalbėjimas tik apie patiriamas 

problemas, o ne apie pasiektus laimėjimus, laukimas, kol kiti kada nors įvertins, galvojimas, kad reikia gerai 

dirbti – darbai kalbės patys, susimažinimas, savo vertingų darbų nureikšminimas sudaro prielaidas kitiems 

nevertinti arba menkai vertinti pedagogus. Per seminarą bus mokomasi efektyvios dalykinės komunikacijos 



įgūdžių pristatant save kaip profesionalą įvairiose situacijose ir įvairioms tikslinėms auditorijoms.  Bus 

analizuojamos ugdytojo įvaizdžio kūrimo modeliai, mokomasi griauti visuomenėje skleidžiamus stereotipus 
ir įtvirtinti naujas ugdytojo profesijos vertes. 

8. Švietimo įstaigos išskirtinumo kūrimas ir žinomumo visuomenėje didinimas panaudojant 

viešųjų ryšių metodus. 

Seminaras skiriamas švietimo įstaigų vadovams, įstaigų darbo grupėms, atsakingoms už įstaigos ir 

visuomenės ryšius. Gali būti skirtingų įstaigų komandos, gali būti ir tik vienos įstaigos visa bendruomenė.  

Viešieji ryšiai – tai organizacijos komunikacijos su jai svarbiomis auditorijomis vadyba ir organizacijos 

reputacijos, patikimumo, puikios reputacijos kūrimo ir palaikymo funkcija. Seminaras gali būti skirtas vienos 

mokyklos bendruomenei arba skirtingų mokyklų bendruomenių komandoms (pavyzdžiui, po 2-3 asmenis iš 

vienos švietimo įstaigos). Seminare analizuojamos svarbiausios temos: viešųjų ryšių modelių samprata ir 

taikymas; darbas su švietimo įstaigos tikslinėmis auditorijomis; pažintis su viešųjų ryšių metodų ir formų 

įvairove ir efektyviausių pasirinkimo kriterijais; mokyklos komunikacinė žinutės formulavimas; mokyklos 

viešųjų ryšių kanalų panaudojimas, viešųjų ryšių plano kūrimo nauda ir viešųjų ryšių efektyvumo 
įvertinimas.  

 

9. Asmenybės savęs pažinimas – sėkmingos veiklos pamatas. Pažįsti save – žinai savo galimybes. 

Asmenybės savižinos būdai: psichogeometrija, transakcinė analizė, neurolingvistinis 
programavimas . 

Seminaras skiriamas pedagogams, vadovams, psichologams, socialiniams pedagogams, specialiesiems 

pedagogams. 

Per seminarą pedagogai supažindinami su asmenybės pažinimo (sąvęs pažinimo) isntrumentais, t.y. Susan 

Dellinger sukurtu ir įvairiose srityse plačia taikomu psichogeometrijos būdu, Eriko Berne transakcinės 

analizės metodu, Bendler ir Grinder sukurto neurolingvistinio programavimo  metodu pažįstant skirtingus 

asmenybės tipus. Šių metodų pritaikymas yra itin platus – jų išmanymas padeda sėkmingiau mokyti (ugdyti); 

susikalbėti darbinėje situacijoje ir asmenybių lygmeniu; pačiai asmenybei perprasti savo stiprybes ir 
tobulinimosi galimybes. Šių metodų įvaldymas padeda komunikaciją tarp asmenų padaryti efektyvią.  

 

10. Efektyvi vieša kalba – tebūnie ji kitų išgirsta! Efektyvus viešas savęs, savo idėjos, savo 

organizacijos veiklos pristatymas skirtingoms tikslinėms auditorijoms  

Seminaras visoms švietimo auditorijoms. 

Prezentacijos ir saviprezentacijos gebėjimai – kiekvieno švietimo profesionalo sėkmingos karjeros veiksnys. 

Tai daro tiesioginę įtaką švietimo organizacijos veiklos efektyvumui didinti, sudaro prielaidų pedagogams 

bei mokyklų vadovams visaverčiai bendrauti su švietimo bendruomene ir švietimo paslaugų vartotojais, juos 

argumentuotai įtikinti, vesti derybas, viešai pristatyti savo įstaigų tikslus, veiklos programas, projektus ir 

pelnyti nepriekaištingą reputaciją. Bus ieškoma atsakymų šiuos klausimus: Kaip viešai įtaigiai pristatyti save 

įvairiose situacijose:įdarbinimo pokalbyje, derybose, pasitinkant svarbius svečius, sakant viešą kalbą? 

(Sėkmingos saviprezentacijos “instrumentai”). Ką padaryti, kad idėjos (projekto) pristatymas įvairoms 

tikslinėms auditorijoms būtų efektyvus? (Viešos kalbos komponavimo, sakymo ir efktyvumo vertinimo 

kriterijai). Kaip įveikti viešumos baimę? (Įtaigus žodis, balso valdymas ir kūno kalbos raiška.  Savipagalbos 
būdų rinkinys). 

 

 



11. Laiko valdymas – svarbi pedagogo kompetencija.  

  

Seminaras visoms švietimo auditorijoms. 

Nuolatinės skubos laikmečiu itin svarbi tampa laiko valdymo kompetencija – kiekvienas savo srities 

profesionalas nori rimtus darbus padaryti kokybiškai ir per trumpą laiką. Tyrimų rezultatai rodo, kad 

efektyviai planuojantys savo laiką ne tik reikšmingai gerina darbo kokybę, bet ir mėgaujasi savo darbu. Tai 
įmanoma pasiekti turint efektyvių laiko planavimo įgūdžių.  

Gebėjimas efektyviai planuoti savo laiką tampa būtinybe moderniems ugdytojams, kuriems reikia suvaldyti 

gausėjančios informacijos srautus, iš siūlomų mokymo priemonių gausos pasirinkti efektyviausias, 

komunikuoti su problemų turinčiais mokiniais ir jų šeimomis, perimti gausėjančias švietimo naujoves ir būti 
lyderiais. 

Per seminarą analizuojami laiko vadybos teoriniai pamatai (tikslų formulavimo ypatumai (darbo dienos 

tikslai, projekto tikslai, ilgalaikiai tikslai, gyvenimo ir profesinės karjeros tikslai); prioritetinių tikslų 

nustatymo būtinybė; laiko sąnaudų ir pridėtinės vertės santykio įvertinimas), laiko vadybos metodika: darbo 

efektyvumo didinimo metodai; problemų sprendimas ir laiko vadyba; vadybininko reputacijos prielaida – 

gebėjimas valdyti laiką; gebėjimas valdyti stresą – laiko taupymo prielaida. Pristatoma keturių kartų laiko 
vadyba; pagrindiniai laiko tvarkymo metodai; asmeninio laiko audito būdai. 

 

12. Kaip pergudrauti stresą? Kaip pedagogams išvengti perdegimo? Psichologinės savipagalbos 

ABC 

Seminaras visoms švietimo auditorijoms.  

Ekonominiai, politiniai, socialiniai pokyčiai meta naujų iššūkių žmogui. Jis turi būti pasirengęs juos priimti 

ir valdyti save įvairiose situacijose, idant galėtų išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir profesionaliai atlikti savo 

darbą. Atpažinti stresus, juos mažinti, įveikti ir kurti jų prevencijos strategijas tampa būtina kompetencija 

bet kurios srities profesionalui. Bus ieškoma atsakymų į klausimus: kaip įveikti katastrofinį mąstymą? kaip 

nesusigraužti dėl smulkmenų, atrodančių it dramblys? kaip „pasigaminti“ kitus požiūrio į stresą rėmus? 

kaip pergudrauti stresą? Atsakymų per seminarą bus ieškoma analizuojant streso šaknis bei atsaką į jį, 
modeliuojant efektyvias elgsenos strategijas. Bus įvardijami streso prevencijos bei įtampų valdymo būdai. 

 

 

13. Kūrybiškas ugdytojas – kūrybiškam ugdytiniui. Kūrybos galių išlaisvinimas 

 

Kiekvienas galime būti kūrybiškas – net jei nepriklausome tiems 4 proc. talentingiausių pasaulio 

žmonių-kūrėjų! Pats didžiausias stabdis kūrybiškumo link yra įsitikinimas, kad “kažkas kitas yra 

kūrybiškas, o aš – ne”. Stereotipiškai kūrybiškumą sugretiname su kūrybine menine, moksline, 

literatūrine ar technine veikla. Galime į kūrybiškumo išraiškas žvelgti plačiau – kaip į gebėjimus 

išradingai generuoti naujas idėjas, improvizuoti, mąstyti savarankiškai ir konstruktyviai, 

žaibiškai orientuotis sudėtingose situacijose, netipiškai spręsti problemas. Neturime laiko laukti, 

kol vieną rytą atsibusime kūrybiški – turime lavinti savo kūrybiškumą ir pirmiausia išlaisvinti iš 

“mąstymo stereotipų kalėjimo” savo kūrybines galias bei motyvuoti save kurti. Seminaro 

siekiniai – atrasti savo asmeninio kūrybiškumo šaltinius, motyvuoti save/kitus kūrybiškai veikti, 

susipažinti su kūrybiško mąstymo technikomis. Kūrybiškumo ANATOMIJA. Kūrybiškumo 

samprata; kliūtys ir spąstai; mitai. Vertikalus ir horizontalus mąstymas – kūrybiškumui skatinti. 

Stereotipų griovimo žaidimas. Kūrybiškumo VERSMĖS ir OAZĖS. Kiekvienas gali būti 



kūrybiškas, bet ne kiekvienas nori tokiu būti! Kūrybiškumo savi motyvacijos/motyvacijos 

“instrumentai”. Kūrybiškumo AKUPUNKTŪRA ir AKUPRESŪRA. Kūrybiškumo 

išlaisvinimas: kūrybinės aplinkos kūrimas – kūrybinių potencijų pažinimas (kūrybiškumo 

gebėjimų savidiagnozė) ir išlaisvinimas – kūrybinio mąstymo lavinimo būdai. Kūrybiškos 

ASMENYBĖS “AUTOPORTRETAS”. Asmeninio kūrybiškumo kompetencijų krepšelis – 
sėkmingai darbinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui. 

 
 

 

14. Pozityvaus mąstymo strategijos – šiuolaikinio pedagogo (švietimo įstaigos vadovo) sėkmingos 

veiklos pamatas  

Kaip teigia pozityviosios psichologijos atstovai, gyvenimas ir veikla pradeda žmogų džiuginti tada, kai jis 

išmoksta negatyvias mintis (jų mūsų galvose – daugiau nei 75 proc.) keisti pozityviomis. Tam svarbu 

perprasti pozityvaus mąstymo strategijas. Specialistai daro išvadą, jog teigiamai nusiteikę ir išmokę 

pozityvais mąstymo strategijų žmonės daugiau pasiekia karjeroje, versle, apskritai darbinėje veikloje; turi 

platesnį socialinį ratą, nes aplinkiniams prasminga su jais bendrauti; jie sveikesni fiziškai/emociškai, nes 

patiria mažiau užsitęsusių neigiamų emocijų; taip pat jie vertina savo gyvenimą kaip labiau turiningą ir 

prasmingą. Seminaras skiriamas tiems, kas nori suvokti pozityvaus mąstymo esmę, sužinoti, kaip valdyti savo 

mąstymo procesus, susikurti savo paties kaip pozityvios asmenybės psichologinį portretą, išmokti kitų 
žmonių skatinimo mąstyti pozityviai technikų. 

  

15. Kaip kritiškai priimti žiniasklaidoje pateikiamą informaciją ir gebėti efektyviai bendrauti su 

žiniasklaida? 

Seminaras skiriamas švietimo įstaigų vadovams, pedagogams. 

Bendrauti švietimui su žiniasklaida, o žiniasklaidai su švietimu trukdo mitai, stereotipai, išankstinės 

nuostatos, baimės. Atsitiktiniai organizacijos santykiai su žiniasklaida, bendravimo strategijos nebuvimas 

duoda atsitiktinius ir neefektyvius rezultatus. Švietimo organizacijos nėra įvaldę efektyvaus bendravimo su 

žiniasklaida metodų ir iki šiol nepasidarę žiniasklaidos švietimo sąjungininke. Kaip tai įmanoma padaryti?  

Seminaro dalyviai suvoks informacijos sklaidos ypatybes priklausomai nuo žiniasklaidos pobūdžio; 

analizuos problemas, kylančias bendraujant su žiniasklaida ir mokytis jų sprendimo būdų; suvoks, ką, kada 

ir kaip pristatyti žiniasklaidai, kad ji efektyviai gautas žinias perteiktų visuomenei neiškraipydama 
informacijos ir etiškai. 

Seminare dėmesys sutelkiamas į komunikavimo su žiniasklaida priemonių panaudojimo įgūdžius, 

žiniasklaidos kaip svarbaus kanalo panaudojimo galimybes, į bendravimo su žiniasklaida formas (teikiant 

informaciją, dalyvaujant spaudos konferencijoje, rengiant medžiagą pranešimui spaudai, komentuojant; 

informuojant apie sėkmingus dalykus ir konfliktinių/krizinių situacijų metu), netikėtumus, problemas, 

klaidas. Bus diskutuojama, kaip efektyviai panaudoti žiniasklaidą visuomenei informuoti ir nuomonei 
formuoti, kaip pasirengti interviu, kaip gebėti kritiškai vertinti  žiniasklaidos turinį bei formas. 

 

 

 

 



Paskaitos Trečiojo amžiaus universitetų klausytojams 

1. Modernaus senjoro įvaizdžio visuomenėje kūrimas. 

2. Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas 

3. Kasdienių įtampų valdymas 

4. Kaip susikalbėti su savo anūkais – Z karta? 

5. Svetingumas – ne vien stalo vaišės. Svečių priėmimo etiketas 

 

Paskaitos-seminarai tėvams (tėvų klubams, tėvų susirinkimas, tėvų diskusijoms) 

1. Kaip praturtinti vaiko ASMENYBĖS BANKĄ?  

2. Pozityvi tėvystė. Pozityvaus mąstymo strategijos – ugdymo šeimoje pamatas. 

3. Kaip padėti vaikams pergudrauti stresą ir valdyti kasdienes įtampas. 

4. Vaiko kūrybinių galių pažadinimas. 

5. Z karta – iššūkis tėvams. Mokomės iššūkį priimti. 

Paskaitos-seminarai-diskusijos gimnazijinių klasių moksleiviams 

1. Sėkminga karjera prasideda sėkmingoje pamokoje!?  

2. Įgyvendink savo svajonę. Sėkmės planavimo pagrindai 

3. Kaip įveikti egzaminų baimę? 

Seminarai valstybės tarnautojams 

1. Pozityvaus mąstymo strategijos – efektyvios asmeninės ir tarpasmeninės komunikacijos bei 

sėkmingos darbinės veiklos pamatas 

2. Streso ir spaudimo valdymas 

3. Efektyvus viešas kalbėjimas 

4. Bendravimas su probleminiais klientais 

5. Moderni įstaiga – nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki puikios reputacijos 

6. Bendravimas su žiniasklaida 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


