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VšĮ NACIONALINĖ REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪRA 

PSICHOLOGINIO IR KARJEROS KONSULTAVIMO SKYRIUS 

 



ASMENYBĖS IR  KARJEROS KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ 

   Programos mokytojams, mokiniams, tėvams 

 

 

 

PROGRAMŲ AUTORĖ IR MOKYMŲ VYKDYTOJA 
 

 

Psichologė Virginija Servutienė – daugelio formalių ir neformalių programų, straipsnių autorė, lektorė, 

turinti dėstymo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Psichologės darbo tikslinės grupės: vaikai, pedagogai, 

atskirties grupių asmenys, žmonės, pasimetę gyvenimo labirintuose, komandos. Virginija konsultuoja 

individualiai, dėsto studentams, veda mokymus, dalyvauja metodinėje, projektinėje veikloje, domisi „3-čiojo 

tūkstantmečio“ psichologija, gabiųjų mokinių ugdymu.. Psichologės laukia darželinukai, kviečia sugrįžti 

bendruomenės, senjorai. Ji įžiebia viltį ir mažam, ir suaugusiam, savo klausytojus žavi kompetencija, 

neišsenkančia energija, nuoširdžiu kontaktu. Virginijos credo - „Kiekvieną dieną išmokti daugiau negu išmokyti 

kitus“. 

„Džiaugiuosi prasmingu, efektyviu ir nuoširdžiu bendravimu su Klaipėdos, Šiaulių, Kauno r., Telšių, Tauragės, 

Biržų, Kelmės, Marijampolės, Mažeikių ir kt. rajonų mokytojais, ikimokyklinių įstaigų pedagogais, mokiniais ir 

jų  tėveliais“. 

Mob.: 8670 05160 el.p. v.servutiene@gmail.com 

 

 

REIKALAVIMAI MOKYMO BAZEI 
 

 Mokymo auditorija, pritaikyta tikslinės grupės dalyvių mokymui, tinkanti auditoriniam ir praktiniam 

darbui. 

 Rašomoji lenta.  

 Multimedija, kompiuterinė įranga, skirta dėstomos ir mokomosios medžiagos vaizdiniam pateikimui.  

 

 

 

  

PPRROOGGRRAAMMOOSS  MMOOKKYYTTOOJJAAMMSS  ((IIKKIIMMOOKKYYKKLLIINNIIŲŲ  ĮĮSSTTAAIIGGŲŲ  PPEEDDAAGGOOGGAAMMSS)) 
 

 

AUKIME KARTU. ŠIUOLAIKINIAI VAIKAI 

Programa tinka ir tėveliams 

 

Šiuolaikinių vaikų aktyvumas visiems suprantamas, tačiau jo nepakanka, kad atsirastų tikslingas ir 

sėkmingas veikimas. Veikti – vadinasi, nuspręsti. Smegenų lūkesčio sistema suaktyvėja, jeigu yra džiaugsmo ar 

malonumo tikimybė.  Vertingiausia motyvacijos forma - vidinė motyvacija. Ji atsiranda, kai žmogus stengiasi iš 

smalsumo, malonumo ar susidomėjimo. Deja, kiek čia individualumo. Programoje ieškoma integralaus 

auklėjimo, ugdymo sėkmės. Ugdomas gebėjimas skatinti vaiko norą veikti siekiant konkretaus tikslo ir daryti tai 

atsižvelgiant į jo poreikius, mokėjimus, gebėjimus ir išorines sąlygas. Supažindinama su motyvuoto elgesio 

strategijomis, analizuojamas ,,noriu – galiu“ ryšys. Programa aktuali mokytojams, ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams, nes tai naujo požiūrio į auklėjimą ir ugdymą pristatymas. 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS  

Programa tinka ir tėveliams 
 

 

Programoje analizuojami svarbiausi gyvenimo įgūdžiai, jų ugdymo būdai ir metodai. Atsakoma kokios 

gyvenimo sritys aktualizuotos siekiant sėkmės ir adaptyvaus prisitaikymo. Ko mokyti(is), kad žinojimas teiktų 

praktinę naudą, brandintų asmenybę. Mokytojas  atskleis paslaptį – kaip ,,aprengti“ žinias, kad  mokiniams jos 

taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams 

mailto:v.servutiene@gmail.com
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   Programos mokytojams, mokiniams, tėvams 

pasirinkti užklasinės veiklos kryptis. Anot dalyvavusių programoje, tai „puiki „kelionė“ po asmeninio gyvenimo 

labirintus“, „atsakas į globalius kiekvieno žmogaus klausimus“, „atvira kelionė su savimi ir pro save, keičianti 

pasirinkimo vektorių“.  

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

KO MUS MOKO VAIKAI 

Programa tinka ir  tėveliams  

 

Anot Motinos Teresės, geriausi mokytojai – vaikai. Šiandien jau verta suklusti: kokie vaikų poreikiai 

neatliepia mūsų,  suaugusių, atsako  auklėjimo ir ugdymo procese. Verta stabtelėti ir paklausti savęs, ko mokosi 

vaikai iš mūsų elgesio, tarpusavio santykių, emocijų raiškos,  kaip pavyzdžio galios.  Informacijos gausa, 

pasiekianti vaikus, netolygi mūsų gebėjimams ją kontroliuoti. Aplinkoje stebime, kad daugybė žmonių žiūri 

nematydami, klausosi negirdėdami, kalba negalvodami, juda be nuovokos, prisiliečia be jausmų... Seminare 

mokysimės padėti -  nežeisdami, kritikuoti – nepriekaištaudami, vertinti – neteisdami, kviesti – nereikalaudami, 

mylėti – nevaržydami.... Ieškosime galimybės pažvelgti į save iš šalies ir atpažinti savo privalumus bei 

rezervines puses, projektuojamas į savo vaikus. Verta patiems tapti tokiais, kokių savybių tikimės iš savo vaikų. 

Ar tai paprasta, ar sunku – ieškosime atsakymų... 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

PAVYZDZIO GALIA. KĄ KEISTI SAVYJE, KAD APIE MUS GALVOTŲ GERIAU 

Programa tinka visai bendruomenei, komandai 

 

Profesinėje veikloje svarbu ne tik mokėti tinkamai pritaikyti žinias, bet sugebėti nuolat keistis. Programoje 

pristatomi brandžios asmenybės kūrimo aspektai, saviugdos žingsniai kelyje į sėkmę. Aptariamas mokytojo 

pavyzdžio galios vaidmuo ugdymo procese, betarpiškumo ribos, žinojimo ir suvokimo santykis. Atskleidžiama 

paslaptis – kaip ,,aprengti“ žinias, kad mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių 

gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis. Programoje dalyviai 

susipažįsta su asmenybės savęs vertinimo sistema, jos raida bei menkavertiškumo atsiradimo prielaidomis. Daug 

dėmesio skiriama „Aš vaizdo“ darnos (savigarbos) formavimui. Svarbiausia, ugdomas dalyvių asmenybinis 

tvirtumas - gebėjimas vadovaujantis asmeninėmis vertybėmis reikšti jausmus bei nuostatas,  išsakyti ir apginti 

savo nuomonę, kurti lygiateisiškus santykius su ugdytiniais. „Pavyzdžio galia“ – išskirtinis „3-čiojo 

tūkstantmečio asmenybės brandumo ugdymo“ – metodas. 

Programos  trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

ĮTAMPA IR STRESAS. FEKTYVUS KONFLIKTŲ VALDYMAS. 

Programa tinka visai bendruomenei, komandai 

 

Kiekvienam iš mūsų svarbu mokėti įveikti iškilusias priešpriešas taip, kad nesugriauti savo ir kito  

žmogaus vertybių.. Nuolat besikeičianti komunikacija reikalauja naujų savo galimybių suradimo ir panaudojimo. 

Programoje analizuojama paradigma –„ pykti sveika“. Mokoma(si) subjektyvių konflikto tiesų, „su kuo turime 

susitaikyti“ ir efektyvios komunikavimo technologijos. Dalyviai skatinami formuoti naują požiūrį, prisiimant 

atsakomybę už bendravimo kokybę siekiant pozityvaus grįžtamojo ryšio. Analizuojami gyvenimo atsparumą 

sąlygojantys veiksniai. Įvardinami galimi  pagalbos teikimo modeliai konkrečiose situacijose. Atsakoma, kaip 

bendrauti ir padėti vaikui, kad pats prisiimtų atsakomybę už savo elgesį ir emocinius sprendimus. Analizuojama, 

kaip „neperdegti“ mokytojui, pozityviai  iškrauti emocinę patirtį. 

Garbingų santykių kūrimas šiandien ypatingai aktualus ugdymo procese. Emocijų valdymas – svarbiausia 

brandžios asmenybės savybė. Dalyviai mokymų naudą pajus per asmeninę patirtį ir gebės pritaikyti profesinėje 

veikloje. 
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Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

SAVĘS PAŽINIMAS IR MOTYVAVIMAS SĖKMEI 

Programa tinka visai bendruomenei, komandai 

 

Programa siekiama suteikti ugdytojams žinių ir gebėjimų kurti norimos veiklos ir elgesio motyvacijos 

pagrindus, supažindinti su vidinio motyvavimo strategijomis. Daug dėmesio skiriama asmenybės pažinimui, 

analizuojamas veiklos kryptingumas (į ką aktyvinti) ir asmenybės aktyvavimas (kaip aktyvinti). Mokoma įveikti 

psichologines kliūtis, trukdančius siekti sėkmės. Gebėjimas objektyviai priimti ir vertinti save - tai patyčių 

prevencija. Mokymai įgalina suvokti išskirtinumo privalumus ir trukdžius. 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

TEIGIAMAS SAVĘS VERTINIMAS 

Programa tinka visai bendruomenei, komandai 
 

Programoje dalyviai susipažįsta su asmenybės savęs vertinimo sistema, jos raida bei menkavertiškumo 

atsiradimo prielaidomis. Daug dėmesio skiriama „Aš vaizdo“ darnos formavimui. Svarbiausia tai, kad ugdomas 

dalyvių asmenybinis tvirtumas - gebėjimas vadovaujantis asmeninėmis vertybėmis reikšti jausmus bei nuostatas,  

išsakyti ir apginti savo nuomonę, pareikšti savo teises, nejaučiant dėl to perdėto nerimo ir kartu  nepažeidžiant 

kitų žmonių teisių. Supažindinama su konkrečiais žmogaus teigiamo savęs vertinimo ugdymo būdais. Šių būdų 

efektyvumas pajaučiamas  per asmeninę patirtį. 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

ASMENINIO IR TARPASMENINIŲ SANTYKIŲ KŪRIMAS 

Programa tinka visai bendruomenei, komandai 
 

Programoje aktualizuojama tarpasmeninė sąveika, efektyvus komunikavimas. Mokymų išskirtinumą 

sąlygoja aktyvi asmeninės darnos paieška. Požiūris į kitus projektuojamas per asmeninio sutarimo prizmę. 

Siekiama, kad dalyviai, neatsiejamai nuo praktinių situacijų, pakartotų konflikto „technologiją“, aktyvaus 

klausymo, dėmesingumo įgūdžius. Analizuojami efektyvios socialinės sąveikos veiksniai, įgalinantys atpažinti 

privalumus ir trukdžius tarpasmeninių santykių kūrimo procese. Dalyviai atsakys į klausimą, kodėl ne visi 

konfliktai išsprendžiami? 

Credo – tik gebėdamas sutarti su savimi gali sulaukti pozityvaus grįžtamojo atsako. 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

GABIŲ VAIKŲ PAŽINTINĖ IR SOCIALINĖ RAIDA 

 

Šiuo metu Lietuvoje nereglamentuojama, kaip atpažinti gabius vaikus. Tradiciškai susiformavo 

požiūris, kad gabūs vaikai yra gerai prisitaikę ir bet kokiu atveju realizuos savo gebėjimus, tad lieka neaiškūs 

gabumų nustatymo tikslai. Gabūs vaikai atpažįstami paprastai asmenine tėvų ir mokytojų iniciatyva. Tėvai 

ir/ar mokytojai subjektyviai taiko įvairius gabumų atpažinimo kriterijus. Vieni iš dažniausiai naudojamų vaiko 

gabumų atskleidimo būdų yra mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, kiti tikslinės paskirties renginiai, 

tačiau šie labiau orientuoti į aukštus mokymosi rezultatus, o ne į pačių gabumų atskleidimą.  

Vienas iš šios programos siektinų rezultatų – tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir gebėjimus 

pritaikyti ugdymo turinį pagal gabių ir talentingų vaikų poreikius, taikyti ir tobulinti individualius ugdymo 

metodus. Tai pirmieji žingsniai, padėsiantys mokytojams įgyti specialių kompetencijų dirbti su gabiais ir 

talentingais vaikais. 
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Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

  

 

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ VAIDMUO MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS SKATINIMUI 

Programoje kartu su mokytojais gali dalyvauti tėvai ir vyresnių klasių mokiniai 

 
Programa siekiama suteikti pedagogams ir tėvams žinių bei gebėjimų kurti norimos veiklos ir elgesio 

motyvacijos pagrindus, supažindinti su vidinio ir išorinio motyvavimo strategijomis. Motyvavimo procese 

svarbus vaidmuo tenka psichologiniam pastabumui, gebėjimui pažinti ugdytinio poreikius, asmenines savybes, 

stipriąsias ir silpnąsias puses. Svarbios yra ir paties motyvuojančio asmens savybės, nuostatos, emocinis 

nusiteikimas. Programoje daug dėmesio skiriama asmenybės pažinimui, pažinimo lygių ir formų identifikacijai, 

analizuojami du esminiai klausimai: į ką aktyvinti (veiklos kryptingumas) ir kaip aktyvinti (asmenybės 

aktyvavimas), formuoti motyvaciją į rezultatą – sėkmę. Perteikiami vidinės motyvacijos kūrimo ir stiprinimo 

metodai.  

,,Revizuodami“ savo patirtį, reflektuodami, programos dalyviai suvoks bendradarbiavimo 

,,mokytojas – mokinys – tėvai“ svarbą ir naudą kuriant savo vaikų sėkmingą karjeros kelią, motyvuojant juos 

džiaugtis gyvenimu, būti dorais piliečiais.  

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

AUKLĖJIMAS BE PRIEVARTOS. KAIP SUKURTI NUOŠIRDŽIUS SANTYKIUS SU VAIKU 

Programa skirta visiems auklėjantiems ir dirbantiems su vaikais  

 

Šiandien neginčijama tiesa, kad bendravimo stilius su vaiku turi ypatingą reikšmę asmenybės vystymuisi. 

Nepatenkintas vaikų psichologinio kontakto poreikis įtakoja savivertę, motyvaciją, emocinę pusiausvyrą bei 

adaptacinį atsparumą. Net sunkios auklėjimo problemos išsprendžiamos, jei pavyksta atkurti palankų 

bendravimo stilių šeimoje, ugdymo įstaigoje. Programoje analizuojama „sunkių“ vaikų problema, 

aktualizuojamos elgesio ir emocijų korekcijos galimybės. Auklėtojai ir tėveliai mokymuose atpažįsta 

bendravimo kliūtis, įgyja naujos patirties  plėtojant nuoširdžius santykius su vaiku, sužino kaip „išsigydyti“ savo 

vaikystės žaizdas. Programa orientuota į sėkmingos asmenybės ugdymą. 

Programos trukmė: 6 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

PPRROOGGRRAAMMOOSS  MMOOKKIINNIIAAMMSS  
 

 

SAVĘS PAŽINIMAS. PASITIKĖJIMO SAVIMI STIPRINIMAS 

 

Programoje žaisdami, modeliuodami situacijas, atlikdami praktines užduotis mokiniai ugdo savęs 

vertinimo gebėjimus, mokosi priimti savo išskirtinumą įvardinant stipriąsias ir rezervines asmenybės puses.. 

Mokosi prisistatyti, suprasti ir įvardinti savo emocines reakcijas, atsakingai priimti sprendimus, atsisakyti 

menkavertiškumo. Augant pasitikėjimui drąsiau reiškiamos mintys, kinta požiūris į nesėkmes, aktyvėja 

saviraiška. 

Programos trukmė: 1,5  val. iki 3 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė,  
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EFEKTYVIŲ SANTYKIŲ KLASĖJE KŪRIMAS 

 

Programoje mokoma(si) atpažinti gerų santykių privalumus sau ir klasei. Analizuojant asmenines 

nuoskaudas bei vizualizuojant  sėkmes (kaip įsivaizduoju gerus santykius klasėje) ieškoma kelių elgesio ir 

sampratos kaitai (man naudinga gerai elgtis, nes labiau vertinamas klasėje, todėl aš neleidžiu sau blogai elgtis). 

Mokymas vykdomas asmeninės sėkmės pagrindu. Skatinama įsisąmoninti sėkmės privalumus. Ugdoma 

atsakomybė už savo elgesį ir emocines reakcijas.  

Programos trukmė: 1,5  val. iki 3 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

KAIP SAVE „SUPAKUOTI“ SĖKMEI  

 

Programoje analizuojami vidinės motyvacijos veiksniai, savipagalbos būdai, vedantys į sėkmę. Ieškoma 

kaip problemišką elgesį „konvertuoti“ į savigarbą įtvirtinančias stiprybes. Mokiniai įgyja pasitikėjimo savimi, 

formuojamas ,,emocinis stabilumas“. Mokoma(si) kaip sutarti su savimi, įveikti baimes, nerimą, reaguoti  

stresinėje situacijoje. Analizuojamos sėkmės situacijos padeda įtvirtinti asmeninę atsakomybę už savo elgesį. 

Žaisdami mokiniai atpažįsta bendravimo, asmeninio reagavimo kliūtis. Esmė – mokomasi „mokytis“, siekiant 

rezultato: būti sėkmingu, laimingu ir sutarti su savimi. Tai patyčių ir smurto prevencinė programa. Įgyjamos 

žinios ir gebėjimai puikus pastiprinimas prieš egzaminus. 

Programos trukmė: 1,5-3 val. * 

Programą veda:  psichologė Virginija Servutienė 

 

 

 
 

 * Programos trukmė  koreguojama atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius.  

 

 

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra  

Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyrius 

Vilniaus g. 88, Šiauliai LT-76285 

 

 


