
SVEIKA 
IR 

SAUGI 
UGDYMOSI APLINKA

MOKYKLOJE

Sukurta 
HEALTH CREDU

projekto partnerių



2

APIE DOKUMENTĄ

Šis dokumentas sukurtas pedagogams, kad padėtų jiems įveikti stresą ir su klasės reikalais susiju-
sius nesusipratimus, suteiktų įrankius, skatinančius mokinius dalyvauti pamokoje, kad stiprėtų 
domėjimasis mokymosi procesu, ir sukurtų patikimą ir saugią bendradarbiavimo aplinką, padedančią 
klasei ir mokytojui susitvarkyti su neigiamomis emocijomis, spręsti konfliktus ir užtikrinti geresnį ko-
mandinį darbą.

Dokumentas yra intelektinis ES finansuojamos ERASMUS programos ir „Health Credu“ projekto 
produktas, kuriuo ieškoma sprendimų, kaip mokymosi aplinką padaryti saugesnę, sveikesnę ir pa-
trauklesnę.

 Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame 
pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už 
informaciją, panaudotą šiame leidinyje.
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METODOLOGIJA

Esame įsitikinę, kad dabartiniai sunkumai, su kuriais klasėje susiduria pedagogai, atsiranda ne dėl 
tam tikros srities žinių stokos, o dėl to, kad nėra įgūdžių, padedančių tinkamai jas taikyti konkrečiose 
situacijose. Žinioms į veiksmus pakeisti reikia sisteminio metodo. Dėl šios priežasties dokumente 
pateikiamas sisteminis požiūris ir pagalba, padėsianti įgyti reikalingus įgūdžius, siūlomi įrankiai pa
gei daujamiems pakeitimams klasėje ar apskritai darbe įgyvendinti. 

Pateikiama metodika nėra priemonė, identifikuojanti ir keičianti tokias studentų elgseną klasėje 
apibrėžiančias makrosąlygas, kaip pedagogų darbo kiekis, švietimo sistema, socialinė ir ekonominė 
padėtis, šeimyninis statusas, arba blogus sprendimus, kuriuos priima mokyklos administracija. 

 Visgi ji padės pagerinti asmeninį pedagogų lygį ir gebėjimus spręsti sunkumus, su kuriais jie 
mokydami susiduria, arba visiškai nuo tokių problemų apsisaugoti. 

Šiame dokumente pateikta metodika yra paremta patyriminiu t. y. empiriniu, mokymusi, kuris 
reiškia mokymosi galvojant apie tai, ką darai, procesą.  

Praktikuojant ir galvojant, didėja suvokimas, geriau suprantama sudėtingų situacijų priežastis, 
todėl pedagogai randa daugiau galimybių problemoms, su kuriomis jie susiduria, spręsti. 

Pedagogai, skaitydami šiame dokumente pateiktą mokymosi medžiagą ir taikydami ją praktiškai, 
galės geriau suprasti ir analizuoti save. Be to, jie turės galimybę peržiūrėti savo įsitikinimus, kaip 
reikia mokyti ir kaip turi elgtis mokiniai.

Taigi, pasiruoškite užsiimti daugiau praktiniu darbu (galvojimu, rašymu, aptarimu), o ne skaitymu. 
Būkite pasiruošę atlikti pateiktas užduotis. Vienas užduotis reikės atlikti individualiai, kitoms prireiks 
kito asmens (kolegos, šeimos nario, draugo ar bet kokio kito asmens, kuris domisi pagalba peda-
gogui) ir paskui mokymų vadovui pateikti savo nuomonę.

Metodika suskirstyta į tris skyrius: MOKYTOJAS KAIP UGDANTYSIS VADOVAS (skirta padėti moky-
tojui klasėje užmegzti efektyvų bendravimą), DĖMESINGO ĮSISĄMONINIMO TECHNIKOS MOKYTO-
JAMS IR KLASEI (skirta susitvarkyti su stresu bei emociniu krūviu ir apsisaugoti nuo to), KONFLIKTŲ 
KLASĖJE PREVENCIJA IR VALDYMAS.

Visuose skyriuose pateiktų dalių struktūra yra vienoda, todėl lengviau suprasti mokymosi 
medžiagą. 

Tekstinis turinys yra papildytas vaizdine medžiaga, kad mokytojai galėtų kitaip suprasti mokymosi 
medžiagą.  Vaizdo įrašams peržiūrėti jums reikės internetinio ryšio.
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KIEKVIENOS SKYRIAUS TEMOS STRUKTŪRĄ SUDARO TOKIOS DALYS:

• temos apibrėžimas, kuris pastaruoju metu vartojamas dažniausiai,

• priemonė, naudojama įvertinti, kaip suprantama tema ir kaip ji naudojama darbe, taip 
pat nustatyti tobulinimo proceso veiksmus, jei būtina,  

• vaizdinis turinys, padedantis geriau suprasti temą,

• praktinių užduočių atlikimas individualiai arba poromis.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamas savikontrolės testas pasitikrinti, ar teisingai supratote 
temas. 

Pateikiami testų rezultatai, o teisingi atsakymai paaiškinti po kiekvienu testu esančiame vaizdo 
įraše.
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1 SKYRIUS 

MOKYTOJAS KAIP UGDANTYSIS VADOVAS 
(skirta padėti mokytojui užmegzti efektyvų bendravimą klasėje)

1.1 KOUČINGAS YRA ĮKVEPIANTIS MOKYMO METODAS
Tarp mokytojų dažnai sklando įvairūs mitai, kai jie išgirsta žodį „koučingas“. Klasėse pastaruoju 

metu koučingas laikomas viena iš skatinimo pirmyn, kad ir kas būtų, technikų. Kartais jis siejamas su 
lyderyste ir motyvacija, kurias sunku pritaikyti kasdieniam mokytojo darbui, tačiau dažnai naudoja-
mos verslo ar sporto pasaulyje. 

Koučingą pirmiausia reikia suprasti kaip priemonę, padedančią žmogui ar asmenų grupei augti: 
gerinti savo įgūdžius, gebėjimus, žinias, rezultatus, asmeninį gyvenimą, darbą, studijas ir pan. Tinka-
mai taikomas, koučingas yra susijęs su savarankiško mokymosi padedant kitam žmogui veiksmingu-
mu.

Praktiniai koučingo aspektai atkeliavo iš sporto. Sporto treneriams reikėjo papildomų priemonių, 
kurios padėtų jų itin didelių įgūdžių sportininkams juos pagerinti dar labiau. Jis buvo naudojamas 
tokiais atvejais, kai trenerio įgūdžiai buvo tokio paties lygio, kaip ir sportininko, o jo žinios ir patir-
tis nebegalėjo pagerinti sportininko gebėjimų augti ir gerinti rezultatus. Koučingo technikos padėjo 
sporto treneriams toliau mokyti sporto profesionalus ir padėti jiems tobulėti, nors pats treneris ir 
nebebuvo labiau patyręs negu sporto meistras.

Tarp kitko, koučingo principai yra labai seni ir siejami su mokomuoju metodu, vadinamu „Sokrato 
klausinėjimo“ technika. Daugiau informacijos ieškokite  Wikipedia.

Kodėl tai veikia? Žr. 1 grafinę schemą.  Joje parodytos sritys, kuriose koučingo technikos turi didžiau
sią įtaką.

PAGALVOKITE:

• Kuo neįprastas yra 
grafikas, kurį matote?

• Kokia pirmoji verčianti 
priešintis mintis, atėju-
si jums į galvą, žiūrint į 
grafiką? 

• Kas būtų naudinga, 
kuo galėtumėte pa-
pildyti savo esamą 
mokymo techniką?

1 grafikas. Koučingo poveikis

KOUČINGAS SUVOKIMAS

VEIKSMAS

REZULTATAI

MOKYMAS
KONSULTAVIMAS
MENTORYSTĖ

https://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_questioning
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Mokymas yra būdas perduoti (transformuoti) žinias iš vieno žmogaus kitam. Koučingas – tai būdas 
padėti žmogui žinias atrasti pačiam (pačiai). Kitais žodžiais kalbant: koučingas padeda suvokti, kokių 
žinių jam / jai trūksta, kodėl ir kam reikia tokių žinių. Tai žmogui padeda prisiimti atsakomybę už 
gautas žinias (jų įsisavinimą). 

PALYGINKITE:

Pagalvokite, kuo pasiūlytas procesas yra įkvepiantis? Jums neatrodo jis įkvepiantis ar galintis tokiu 
būti? Pasikalbėkite su vienu ar keliais mokiniais, ką jie apie tai galvoja?

„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ 
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   

Pažymėkite vertę, kaip jūsų mokymo procesas šiuo metu padeda mokiniams geriau suvokti ži
nias, kurias jiems perduodate. „0“ reiškia, kad visiškai nepadeda suvokti, o „10“ – mokiniai visiškai 
suvokia žinias, kurias norite jiems perduoti.

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokio balo tikėtumėtės pritaikę šį metodą?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip mokiniai supras, kad jūsų mokymo procesas padeda jiems geriau suvokti informaciją 
(žinias), kurią norite, kad jie gautų?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, kad būtų jūsų veidrodis, priminimas 
ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?

mokytojas turi išmokyti mokinius 
tam tikrą temą

VS

mokiniai turi išmokti tą temą

mokytojas apibūdina temą ir tikisi, kad 
mokiniai pateiks teisingus atsakymus

VS
mokiniai savarankiškai suranda informacijos 
apie tą temą ir vienas kitam užduoda klausi-
mus apie ją; mokytojas vadovauja procesui

01 02
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VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia                       

Koučingas yra įkvepiantis mokymo metodas

 

PRAKTINĖ NAUJŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO 

UŽDUOTIS 

MANO GERIAUSIAS GYVENIMO MOKYTOJAS
Jums reikės užsirašyti savo mintis.
  

1. Pagalvokite apie vieną žmogų, kuris per visą gyvenimą jums padarė didžiausią įtaką.

2. Kaip jautėtės būdamas šalia to žmogaus? 

3. Ką šis žmogus darė, kad jautėtės būtent taip, būdamas su juo (ja)?

4. Ką, būdami su kitais žmonėmis, darote iš to, ką tas žmogus darė jums? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iS8iMqghl1Y&feature=youtu.be
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1.2 PATIKIMŲ SANTYKIŲ SU MOKINIAIS UŽMEZGIMAS

KOKIAIS ŽMONĖMIS JŪS DAŽNIAUSIAI PASITIKITE? 

GALVOJATE APIE VIENĄ AR DU? 

KODĖL JAIS PASITIKITE?

Kaip apibūdintumėte pasitikėjimą? Mes siūlome tokią reikšmę: mes pasitikime žmogumi, nes nebi-
jome jam (jai) parodyti savo trūkumų, mes jaučiamės saugūs, kai tas žmogus mato mūsų neigiamas 
asmenybės puses, tas žmogus paprasčiausiai priima mūsų klaidas ir neteisia mūsų, kai nenorime, 
kad tai jis (ji) darytų.  Akivaizdu, kad šalia tokio žmogaus norime būti kuo ilgiau. Mes jaučiame pagar-
bą ir mokomės iš jo arba jos. 

1. Kaip tam žmogui pavyksta tokiu (tokia) būti?

2. Kokiomis savybėmis turi jis arba ji pasižymėti, kad jaustume savo savivertę? 

Viena iš labiausiai tikėtinų priežasčių būtų ta, kad tas asmuo paprasčiausiai mumis tiki,  neieško 
mūsų klaidų, kurias galėtų nurodyti, kad patartų, ką mums daryti. Žmogus žino, kad galime susi
tvarkyti su visomis savo problemomis ir klaidomis, tačiau pirmiausia turime jas suvokti, priimti jas ir 
būti pasiruošę jas spręsti.

Toks požiūris pagrįstai išlaiko priešingos pusės, kuri yra susijusi su žmonėms pateikiamais nuro-
dymais ir reikalavimais taisyti savo klaidas, pusiausvyrą. 

Tokio tipo vadovavimo požiūrį į žmones, kuriems norime padėti, išlavinti įmanoma. Visgi pir miau
sia mes turime būti tikri, kad patys pasitikime savimi. Tai reikštų tokį patį požiūrį į savo klaidas. 
Pastaruoju metu žmonės kitiems tapo pernelyg reiklūs, jei sau kelia pernelyg didelius reikalavimus 
ir lūkesčius. Kai tokie lūkesčiai nėra pateisinami ar įgyvendinami, nusivylimas transformuojasi į per-
nelyg didelį reiklumą. Taip nutinka vėl ir vėl. Mes tampame žmonėmis, kurie negali įžiūrėti mažų tei-
giamų kitų asmenų, rezultatų ir pan. pokyčių. Taip sukuriamas neefektyvaus mus supančio pasaulio 
vaizdas, kas kelia dar didesnį nusivylimą, nes mes galiausiai imame jaustis kalti, kad negalėjome 
nieko pakeisti. 

2 ir 3 grafikai paaiškina du galimus žmonių elgesio scenarijus, kai pademonstruojame anksčiau 
aprašytus skirtingus požiūrius į juos.
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AŠ BIJAU SAVO 
KLAIDŲ

AŠ PRIIMU SAVO 
KLAIDAS

AŠ BANDAU JAS 
NUSLĖPTI

AŠ PRIIMU KITŲ 
ŽMONIŲ KLAIDAS

MAN PERNELYG RŪPI, 
KĄ APIE MANE GAL-
VOJA KITI ŽMONĖS

AŠ DOMIUOSI KI-
TAIS ŽMONĖMIS

AŠ PAMIRŠTU AT-
KREIPTI DĖMESĮ Į KI 

TŲ ŽMONIŲ JAUSMUS

AŠ ŽINAU KITŲ 
ŽMONIŲ JAUSMŲ 

PRIEŽASTIS

AŠ NETEISINGAI SUPRANTU KITŲ 
ŽMONIŲ REAKCIJAS Į MANE

AŠ ESU PASIRUOŠĘS (PASIRUOŠUSI) 
PADĖTI 

AŠ SUSINERVINU
AŠ TIKIU, KAD JIE ŽINO, KAIP 

SUSIDOROTI SU SAVO KLAIDOMIS

AŠ BANDAU APSIGINTI AŠ SEKU JŲ PAČIŲ KELIU

ŽMONĖS BANDO MAN PRIEŠINTIS
(nepagarbus mokinių elgesys, argumentai, 

provokuojantys dialogai)
ŽMONĖS GRĮŽTA PAS MANE

PAGALVOKITE: 

• Koks būtų jūsų pačių scenarijus, susijęs su jūsų pasitikėjimu?

• Ką iš abiejų pateiktų scenarijų panaudotumėte savo praktikoje?  

2 grafikas. Žmonių reakcijų į mano nepasitikėjimą 
scenarijus 

3 grafikas. Žmonių reakcijų, kai mes jais pasiti-
kime, scenarijus
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„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ 
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   

Nurodykite balo vertę, koks yra jūsų pasitikėjimas mokymo proceso metu? „0“ reiškia, kad visiškai 
nepasitikite, o „10“ – užmezgėte puikius pasitikėjimo santykius su savo mokiniais (jei norite, pasi
rinkite vieną klasę, kad išanalizuotumėte).

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokį balą tikėtumėtės gauti?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip mokiniai supras, kad jais labiau pasitikite?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, arba jos kad būtų jūsų veidrodis, pri-
minimas ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?
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VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia                       

Patikimi santykiai su mokiniais

 

PRAKTINĖ  UŽDUOTIS 
 GERESNIAM SAVO VERČIŲ SUPRATIMUI

VARTŲ SARGAS
 Jums reikės užsirašyti savo mintis. 

1. Užrašykite kelias savybes, kurios jus apibūdina. Jos gali būti susijusios su bet kuria jūsų išorinės 
ir vidinės asmenybės puse.

2. Įsivaizduokite, kad praeinate vartus, prie kurių jų sargas paprašo jūsų atiduoti jam 30 proc. 
(suskaičiuokite tikrai 30%, o ne vieną trečiąją) savo savybių, kad galėtumėte praeiti pro tuos 
vartus. Tų savybių jūs niekada neatgautumėte. Pasirinkite tas, kurios nėra tokios tolimos nuo 
jūsų asmenybės.

3. Dabar turite praeiti pro kitus vartus, prie kurių jų sargas paprašo ar vienos jūsų savybių dalies. 
Pasirinkite iš tų, kurios dar liko, ir atiduokite tokį patį kiekį, kaip ir pirmajam sargui.

4. Yra treti vartai, ir jums reikia atlikti tokį patį veiksmą iš tų savybių, kurios jums dar liko. Sargui 
visiems laikams atiduokite dar vieną tiek pat savybių paketą. 

5. Praėjęs vartus, turėsite tik 10% likusių savybių. Tie 10% yra būtent tos, kurios jums turi di džiau
sią vertę.

6. Raskite žmogų, kuriam galite apie tai papasakoti. Pasikalbėkite su juo ir papasakokite:

Kurias savybes jums buvo sunkiausia atiduoti sargams?

Kurios savybės jums, kaip mokytojui, yra svarbiausios?

Kuras savybes galite panaudoti, kad galėtumėte geriau mokyti?

Ką naujo sužinojote apie save?

https://www.youtube.com/watch?v=jfPhPZrHUy4&feature=youtu.be


13

1.3 ATSAKOMYBĖS UŽ MOKYMĄSI PERDAVIMAS MOKINIAMS

Kas yra atsakingas už mokymąsi mokykloje? Mokytojas, mokiniai, tėvai, turima įranga (įrenginiai), 
švietimo programos? Kažkas turi prisiimti atsakomybę, priešingu atveju – mokymasis plauks tik kaip 
valtis be burių. Visi gali tvirtinti, kad tai pasakyti yra sunkiausia, nes kiekvienas turi tam tikros įtakos. 

Visgi atsakomybės paskirstymas tarp visų paminėtų šalių neturi jokios reikšmės kalbant apie 
mūsų poveikį: mes patys negalime paveikti didžiosios dalies lemiamų veiksnių:  tėvų, turimos įran-
gos, švietimo programos, daugeliu atvejų net ir mokinių. Ar tai reiškia, kad mes negalime pagerint 
mokymosi proceso?

Žinoma, kad galime. Mes privalome rasti paprastesnį būdą atsakomybei mokymosi procesu metu 
paskirstyti. Pirmiausia, sutikime, kad mokytojas ne tik moko. Jis privalo mokytis kartu su savo moki-
niais. Ne paties dalyko, bet proceso, kaip mokyti ir mokytis, kaip pagerinti tą procesą. 

Grįžkime prie minties, kaip paprasčiau paskirstyti atsakomybę ir apriboti ją tik toms mokymosi 
šalims, kurioms galime turėti įtakos, ir apibrėžkime, kas yra kas. Aiškiau kalbant, už ką atsako moki-
niai ir už ką atsako mokytojai?

 

JEI TAIKYSIME KOUČINGO METODĄ, ATSAKYMAS BŪTŲ: 

MOKINIAI PRIVALO ATSAKYTI UŽ MOKYMOSI REZULTATUS, O 
MOKYTOJAI – UŽ PATĮ MOKYMOSI PROCESĄ. 

PAGALVOKITE GILIAU:

• Kaip paskirstoma atsakomybė tarp jūsų ir jūsų mokinių dabartinėse turimose klasėse?

• Ką pakeistumėte?

• Kokią naudą tokie pokyčiai duotų jūsų darbui klasėje?
 
Aiškiai paskirstant atsakomybę, abi šalys lengviau supranta savo užduotis, sukuria savo moky-

mosi būdą ir aiškiai įvertina rezultatus.  Daugeliu atvejų visgi mokytojai perdega, nes nėra tikri, ar 
teisingai atlieka savo darbą.  Tai susiję su pernelyg dideliais lūkesčiais ir vertinimais, kurie pagrįsti tik 
mokymosi rezultatais, kai mokiniai gauna pažymius, balų vidurkius ir metinius įvertinimus. 

Dėl šios priežasties mokytojai dažnai jaučiasi priklausomi nuo rezultatų, todėl jie prisiima atsako-
mybę už pačius mokinių pažymius. Tai kodėl tada mokiniams turi rūpėti jų pažymiai, jei jie žino, kad 
mokytojas yra labai priklausomas ir kad jis padarys viską, kad mokiniai tų rezultatų pasiektų. Kitais 
žodžiais kalbant: kodėl aš turiu daug ir sunkiai dirbti, jei kas nors tai padarys už mane? Dar daugiau, 
mokiniai ima manipuliuoti mokytojo priklausomybe ir rodo nepagarbą, jie ginčijasi, netinkamai el gia
si, nes tiesiog žino, kad būtent mokytojas nori, kad aš išmokčiau, todėl tegul mokytojas ir mokosi už 
mane. Man pačiam to nereikia.

Taigi, dvi pagrindinės sąlygos, dėl kurių mažėja arba visiškai išnyksta atsakomybė už mokymosi 
rezultatus ir silpną mokinių dalyvavimą mokymosi procese, yra tokios: 
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• Nedidelis mokymosi poreikio suvokimas, kai pirmiausia galvoje sukasi reikalavimas „tu privalai 
mokytis“, neturi jokio ryšio su mokymosi nauda, išskyrus labiausiai paplitusią ir dažniausiai 
mokiniams sakomą frazę: „privalai mokytis, kad išlaikytum egzaminą, įstotum į universitetą 
ir gautum darbą.“ Tai neturi nieko bendro su tikruoju jų gyvenimu tuo momentu. Tai kodėl 
jiems tai turėtų rūpėti? Sprendimas – padėti mokiniams rasti mokymosi ryšį su savo dabarti-
niu gyvenimu.

• Atsakomybę už mokymąsi ir jo rezultatus dažnai prisiima mokytojas, nes jam reikia aukštesnių 
pažymių, mat būtent jie, kaip jis mano, parodo jo mokymo proceso vertę. Sprendimas – įvar-
dykite ir puoselėkite kitas vertes, o ne galutinį jūsų mokymo proceso pažymį. Tegul prisiima 
(neprisiima) mokiniai atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, užtikrinkite, kad jūsų moky-
mo procesas būtų geriausias, koks gali būti. Kai tik tai padarysite, pamatysite kad jūsų mokinių 
rezultatai gerėja, todėl neteks nerimauti dėl prastų pažymių ir galėsite save pagirti.

 
4 grafike paaiškinamas skirtingas poveikis mokymuisi ir rezultatams, kai kalbama apie skirtingus 

mokinių atsakomybės lygmenis. 
 

4 grafikas. Skirtingas poveikis mokymuisi ir rezultatams

MOKINIAI PASAKĖ, 
KAD PRIVALO IŠMOKTI

MOKINIAI SUPRANTA, KAD 
JIEMS REIKIA MOKYTIS

ŽEMAS SUVOKIMO 
LYGIS

AUKŠTAS SUVOKIMO 
LYGIS

ATSAKOMYBĘ PRIE
VAR TA UŽKRAUNA KI TI 
(MOKYTOJAS, TĖVAI)

ATSAKOMYBĖ 
PRISIIMAMA

PATYČIOS

EFEKTYVUS MOKYMASIS, AUKŠTI 
REZULTATAI, KŪRYBIŠKAS MĄSTYMAS, 

NORAS MOKYTIS, DĖKINGUMO 
MOKYTOJUI POJŪTIS, tačiau DAŽNAI 

PATIRIA PATYČIAS

MAŽAS SUSITELKIMAS, ŽEMAS ŽINIŲ 
SUVOKIMO LYGIS, DAŽNAS NENORAS 

MOKYTIS, PRIEŠIŠKAS ELGESYS

MOKYTOJAS DAUG LAIKO 
IR ENERGIJOS SKIRIA 

PASIPRIEŠINIMUI ĮVEIKTI IR 
PAGERINTI REZULTATUS

MOKYTOJUI NEPAKANKA LAIKO 
STROPIEMS MOKINIAMS, SKIRIA 

DAUG ENERGIJOS SPRENDIMŲ DĖL 
PATYČIŲ PAIEŠKAI, IMA PERDEGTI
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„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ  
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   

Pažymėkite vertę, kaip mokymo proceso metu jūs perduodate atsakomybę už rezultatus mo ki
niams. „0“ reiškia, kad atsakomybė visiškai neperduodama, o „10“ – kad mokiniams yra perduota 
visa atsakomybė.

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokį balą tikėtumėtės gauti?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip mokiniai supras, kad jiems reikia prisiimti daugiau atsakomybės?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, arba jos kad būtų jūsų veidrodis, pri-
minimas ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?
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VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia                       

Atsakomybės delegavimas studentams

 

PRAKTINĖ  UŽDUOTIS 
 GERESNIAM SAVO POŽIŪRIO SUPRATIMUI

DISNĖJAUS MODELIS
 Atlikite užduotį poromis (raskite kitą asmenį, kuris jums vadovautų).
  
APTARKITE TOKIĄ FRAZĘ:

„Esu mokytojas, kuris pasitiki savo mokiniais, o jie pasitiki manimi – mokytoju, kuris 
atsakomybę už mokymosi rezultatus perduoda mokiniams, o jie pasiruošę ją prisiimti. Aš 
organizuoju mokymo procesą, kiek galiu, geriau.“

Šią ilgą frazę galite suskirstyti į atskiras dalis ir kiekvieną iš jų aptarti atskirai.
 
Klausimai, į kuriuos turite atsakyti. Paprašykite partnerio jums užduoti tokius klausimus apie šią 

frazę arba jos dalį ir užsirašykite atsakymus:

1. Jumyse yra trys asmenys, kurie padeda priimti sprendimus: kritikas, realistas, pesimistas. 
Kurio pirmojo nuomonės norėtumėte paklausti? Kokia būtų jo nuomonė apie šią frazę arba 
jos dalį?

2. Kuris kitas eilėje duos jums atsakymą?

3. Pagalvokite, kuris yra paskutinis trečiasis jūsų asmuo (kritikas, realistas, pesimistas)?

4. Kurio nuomonę, tikėtina, palaikysite?

5. Kodėl?

6. Kokį sprendimą ketinate priimti?

7. Kada?

8. Kaip galite pagirti save atlikę šią praktinę užduotį? 

9. Kas dar?

https://www.youtube.com/watch?v=Q79lEf7yTVU&feature=youtu.be
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1.4 TEIGIAMŲ PASTABŲ IR PATARIMŲ GALIA 

Yra daug būdų pastaboms ir patarimams pateikti. Svarbu, kaip mes tai darome. 

Pagal koučingo metodą visos  pastabos ir patarimai privalo būti mokomosios vertės ir didinti su-
vokimą, padedantį mokiniui rasti daugiau savivertės gerinimo galimybių. Dažniausia parinktis, ties 
kuria paprastai užstringa mokiniai, yra balas. Kokia yra mokomoji balo vertė? Kaip jis padeda geriau 
suvokti, koks yra mokymosi rezultatas? 

Teisingai pateiktos pastabos ir patarimai gali padėti mokiniui identifikuoti platesnę savo mokymo-
si rezultatų koncepciją, todėl ir rasti daugiau teigiamos savivertės priežasčių. Kuo daugiau priežasčių 
pagirti save randa mokinys, tuo saugiau jis jaučiasi ir labiau pasiruošęs mokytis. 

Koučingo metodas padeda mokytojui užtikrinti emocinį besimokančiojo saugumą, kuris turi tie-
sioginį poveikį jo gebėjimui suprasti, ką mokytojas sako. Mokiniai greičiausia bus įdėmesni pamokų 
metu, jei jiems šis metodas bus teigiamų emocijų šaltiniu. 

Ir atvirkščiai, jei mokymosi procesas yra susietas su ankstesne neigiama patirtimi, yra susijęs su 
nesėkme, konfliktu arba gėda, jis gali sustiprinti gynybinį mokinio elgesį ir reikšmingai pabloginti 
mokymosi kokybę. Teigiamos pastabos ir patarimai gali padėti tai ištaisyti.

 
PALYGINKITE DVIEJŲ SKIRTINGŲ PASTABŲ IR PATARIMŲ PAVYZDŽIUS:
Koks pavyzdys dažniausiai pasitaiko jūsų kasdieniam e darbe?

Kuris, jūsų nuomone, gali labiau padėti mokiniui suprasti mokomąjį dalyką?

PIRMASIS PAVYZDYS parodo nurodomąją (mokomąją) formą teikiant pastabas ir patarimus. 
„Stūmimas“ yra tinkamas žodis tam apibūdinti. Toks paskatinimo būdas yra priimtinas ir gali duoti 
teigiamų rezultatų tik tokiu atveju, jei mokinys yra itin motyvuotas tokio tipo mokytojų paramai ir 
prašo pastūmėti jį į priekį. Dauguma kitų atvejų mokytojui nepavyks padėti mokiniui pasitempti.

ANTRAJAME PAVYZDYJE parodomas nenurodomųjų (palaikomųjų) pastabų ir patarimų pateikimo 
būdas. Jis padeda mokiniui (ei) susitelkti į tai, ką jis arba ji daro gerai. Mokytojo kalba 2ame pavyzdyje 
leidžia mokiniui suvokti, kad:

• pirmiausia, mokytojas vertina jį, nors jo balų vidurkis ir suprastėjo, 

• antra, jam (mokiniui) iš tiesų gerai sekasi mokomasis dalykas, tik kontroliniai darbai gadina balų 
vidurkį. 

01 02

Mokytojas sako mokiniui:

„Tavo vidutinis mano dalyko balas prastė-
ja. Norėčiau, kad susitelktum ir pagerintum 
jį. Tik pažiūrėk, kaip tavo klasės draugams 
puikiai sekasi. Juk nėra sudėtinga rasti pusva-
landį per dieną praktikai. Ar padarysi tai? Gal 
norėtum, kad pasikalbėčiau su tavo tėvais? Ar 
jie žino apie tavo balus?“

Mokytojas sako mokiniui:

„Tavo vidutinis mano mokomojo dalyko 
balas man kelia nerimą. Galiu matyti, kad 
praleidi daugiau laiko pasiruošimui ir tau 
gerokai geriau sekasi pamokos metu. Tačiau 
darant kontrolinius darbus, kažkas vyksta ne 
taip. Ar kada nors apie tai galvojai? Ką tavo 
klasės draugai mano, ar kontroliniai darbai 
yra sunkūs? Pasakyk, jei galėčiau kuo nors 
tau padėti.“
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Tai neleidžia mokiniui nusivilti vien tik dėl rezultatų, todėl jis mato, kad gali tobulėti, ir net gi to nori.  

Išanalizuokite 5 grafiką, kuriame pavaizduotos skirtingos rekomenduojamos pastabų ir patarimų 
pateikimo strategijos pagal mokinio suvokimą, ar jam reikalinga pagalba. 

5 grafikas Pastabų ir patarimų pateikimo strategijos ir tikėtini rezultatai.

MOKYTOJAS TURI GERŲ 
SOKRATO KLAUSINĖJIMO 

(KOUČINGO) ĮGŪDŽIŲ 

MOKYTOJAS TURI PATIRTIES 
IR ŽINIŲ, SUSIJUSIŲ SU 

PROBLEMINIU MOKINIO 
MOKOMUOJU DALYKU

MOKINYS GRĮŠ PATARIMŲ 
DAR KARTĄ

MOKINYS YRA PASIRUOŠĘS 
MOKYTIS IŠ SAVO KLAIDŲ

ATVIRIEJI KLAUSIMAI IR 
TEIGIAMOS PASTABOS BEI 

PATARIMAI SKATINA MOKINĮ 
IEŠKOTI SPRENDIMŲ 

MOKINYS JAUČIA, KAD GALI 
SUSITVARKYTI SU PROBLEMA 

MOKYTOJO PATEIKTI PA-
TARIMAI PADEDA MOKINIUI 
RASTI SPRENDIMUS IR SKA-

TINA JUOS IŠBANDYTI 

MOKINYS JAUČIA 
MOKYTOJO RŪPESTĮ 

LAIKO IŠTEKLIAI YRA RIBOTI 
IR (ARBA) LABIAU TIKĖTINA, 

KAD MOKINYS TIKISI 
PATARIMO IR VEIKSMO  

LAIKO IŠTEKLIŲ PAKANKA 
IR (ARBA) LABIAU TIKĖTINA, 
KAD MOKINYS GALI TAIKYTI 

SAVIREFLEKSIJĄ

MOKYTOJAS TURI UŽTIKRINTI 
LAIKO IŠTEKLIUS. MOKYTO-
JAS TURI ĮTRAUKTI MOKINĮ Į 
SAVIREFLEKSIJOS PROCESĄ

REKOMENDUOJAMAS VIENO 
TIPO PASTABŲ IR PATARIMŲ 

PATEIKIMAS

NENURODOMOSIOS 
(PALAIKOMOSIOS) 

PASTABOS IR PATARIMAI

NENURODOMOSIOS 
(PALAIKOMOSIOS) 

PASTABOS IR PATARIMAI

NURODOMOSIOS 
(MOKOMOSIOS) 

PASTABOS IR PATARIMAI

MOKINYS NELAUKIA 
PASTABŲ IR PATARIMŲ

MOKINYS NESUVOKIA, KAD 
JAM REIKIA PAGALBOS, O 

MOKYTOJAS ĮSITIKINĘS, KAD 
MOKINIUI PAGALBOS REIKIA

GALIMOS DVI 
STRATEGIJOS

MOKINYS TIKISI PASTABŲ 
IR PATARIMŲ

MOKINYS SUVOKIA, KAD 
JAM REIKIA PAGALBOS
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„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ  
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   

Nurodykite balo vertę, kaip mokiniams pateikiate pastabas ir patarimus? „0“ reiškia, kad pas tabos 
ir patarimai yra tik mokomojo pobūdžio, o „10“ – kad pastabos ir patarimai yra labai palaikomojo 
pobūdžio.

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokį balą tikėtumėtės gauti?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip mokiniai supras, kad jūsų pastabos ir patarimai yra jiems naudingi?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, arba jos kad būtų jūsų veidrodis, pri-
minimas ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?
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VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia                       

Pastabų ir patarimų svarba

PRAKTINĖ  UŽDUOTIS 
 GERESNIAM SUPRATIMUI POVEIKIO, KURĮ

GALI DARYTI PASTABOS IR PATARIMAI

KARŠTOJI KĖDĖ
Atlikite 3–4 žmonių grupėje.
  
Pasirinkite, kuris dalyvis pirmasis sėsis ant „karštosios kėdės“. Šis žmogus likusiems dalyviams 

atsuka nugarą. Likusieji susėda ratu už nugara į juos sėdinčio dalyvio. Jie sėdi pakankamai arti vienas 
kito ir to žmogaus, kad jis (ji) galėtų girdėti, apie ką jie kalbasi.

Dalyviai, kurie nesėdi ant karštosios kėdės, privalo tarpusavyje kalbėtis apie tą žmogų. Pokalbiai 
turi būti susiję su kuria nors dalyvio teigiama puse arba savybe.  Neleidžiama kritikuoti ar patarinė-
ti. Dalyvis, kuris sėdi ant kėdės, negali šio proceso pertraukti. Jis arba ji turi jaustis, tarsi būtų ne 
kambaryje ir klausytųsi žmonių, kalbančių apie jį arba ją, per duris.  Procesas užbaigiamas, kai ratu 
sėdintys dalyviai nebeturi ką pridurti prie diskusijos. 

Ant karštosios kėdės sėdasi kitas žmogus. Taip keičiamasi tol, kol visi grupės nariai „išbando“ 
karštąją kėdę. 

Grupės refleksijos klausimai, pateikiami praktinės užduoties pabaigoje:

• Kas buvo sunkiau – kalbėti apie dalyvį, sėdintį ant karštosios kėdės, ar būti juo (ja)? Kodėl?

• Kas procese buvo neįprasta?

• Kaip tai galima pritaikyti kitose aplinkose?

• Kada ketinate tai panaudoti?

https://www.youtube.com/watch?v=sLBeUiUIo-Q&feature=youtu.be
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1.5 SVEIKOS GYVENSENOS ĮPROČIŲ SKATINIMAS

„Bendra vaiko sveikatos būklė turi teigiamos įtakos mokymosi rezultatams ir pasiekimams“, tei-
giama PSO duomenų vertinimo ataskaitoje (nuoroda į visą dokumentą: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/134671/e94805.pdf).

Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės pirmiau nurodytos ataskaitos išvados, galinčios būti 
naudingos mokytojams įvertinant savo gyvensenos būdą, prisidedant prie mokyklos socialinės–
emocinės ir fizinės aplinkos pokyčių bei didinant vaikų mokymosi efektyvumą:

•  neigiamas rūkymo ar netinkamos mitybos poveikis ugdymo rezultatams yra didesnis nei alko-
holio ar narkotikų vartojimo poveikis;

• pastebimas reikšmingas teigiamas fizinės mankštos poveikis mokinių mokymosi veiklos rezul
tatams;

• nutukimas ir antsvoris yra neigiamai susiję su mokymosi veiklos rezultatais,

• miego sutrikimai gali trukdyti mokymuisi;

• nerimas ir depresija turi didelę įtaką mokymosi veiklos rezultatams.

Kitas tyrimas, kurio rezultatai paskelbti Aspeno instituto „Project Play“ svetainėje, atskleidė kaip 
fizinis aktyvumas gali lemti vaikų mokymosi veiklos rezultatus (žr. 6 grafikas).

6 grafikas Aktyvūs vaikai pasiekia geresnių rezultatų
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Pastebima, kad vaikų, kurie nuo pat vaikystės yra fiziškai aktyvūs, žinių patikrinimo testų rezul-
tatai būna iki 40 proc. aukštesni.

Mokydamas vaikus, mokytojas pirmiausia gali rodyti teigimą pavyzdį savo mokiniams, jų tėvams 
ir bendruomenei. Mokiniai labai atidžiai stebi, ką sako ir daro mokytojai ir greitai pastebi, jei moky-
tojų žodžiai ir veiksmai skiriasi. Kitaip tariant, mokiniai mokosi stebėdami ir kopijuodami kitų elgesį. 
Dėl šios priežasties mokytojo socialinė ir sveikos gyvensenos elgsena daro įtaką mokinių socialinei ir 
sveikatos ugdymo elgsenai bei gali lemti geresnius arba blogesnius mokymosi rezultatus.

Šiame skyriuje aprašyta mokytojo vaidmens įtaka stiprinant teigiamą socialinį elgesį ir efektyvų 
mokymo bei mokymosi santykį. Mokytojas, darantis sveikus pasirinkimus – įskaitant sveiką mity-
bą ir reguliarų fizinį krūvį – gali turėti didelės įtakos mokinių, kitų žmonių sveikatai ir, svarbiausia, 
savo paties sveikatai. Rinkdamasis maitintis sveiku maistu ir būti fiziškai aktyvus, mokytojas netruks 
pastebėti, kad yra žvalesnis, turi daugiau energijos, daugiau šypsosi, pagerėja jo (jos) atmintis ir 
bendra savijauta. Tai prisideda prie teigiamos psichologinės būsenos ir gebėjimo įveikti stresines 
situacijas, taip pat padeda efektyviai valdyti mokymo ir mokymosi procesą.

Yra daug dalykų, kuriuos mokyklos gali padaryti, kad skatintų sveiką elgesį tarp mokyklos bend
ruomenės narių. Tai yra susiję su sveika mityba ir fiziniu aktyvumu. Visgi, tiesą sakant, šiuos aspek-
tus dažnai yra sunkiausia užtikrinti ir valdyti. Tokios politikos įgyvendinimas užima daug laiko ir, svar-
biausia, iš mokyklos administracijos pusės reikalauja daug jėgų ir valios. Daugeliu atvejų mokytojas 
negali įgalinti proceso ar daryti jam didesnės įtakos. Nepaisant to, mokytojas vis tiek gali pats daryti 
sveikus pasirinkimus ir prisidėti prie teigiamo modelio bent jau savo klasėje.

 Štai kelios nesudėtingos idėjos, kaip mokytojas gali prisidėti prie sveiko elgesio modeliavimo 
klasėje:

• sveikų priešpiečių pasirinkimas ir pakankamo laiko skyrimas ramiam valgymui;

• sveikų užkandžių tiekimo mokykloje skatinimas ir mokyklos personalo pareigų vykdymas (dar-
buotojų susirinkimai, pokalbiai su tėvais ir mokytojais ir t. t.);

• vaikų skatinimas ne skanėstais (pvz., pieštukais, pramogomis);

• greitas vaikščiojimas budėjimo metu;

• prisijungimas prie užsiėmimų kūno kultūros pamokų, pertraukų ar pietų metu;

• skatinimas mankštintis pertraukėlių metu;

• fizinio aktyvumo galimybių palaikymas mokykloje ir po pamokų;

• pasakojimas apie savo fizinio aktyvumo veiklą mokiniams.

Mokytojai, atsižvelgdami į mokyklos politiką, gali įtraukti sveikos gyvensenos ugdymą į kasdienę 
mokymo programą. Taip jie gali perduoti mokiniams asmeninę patirtį ir pasakoti apie sveiką gyveni-
mo būdą. Antrame skyriuje pateiksime smulkesnės informacijos apie sveikos mitybos ir reguliaraus 
fizinio aktyvumo skatinimą tarp mokinių pamokų metu.
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1.6 BENDRUOMENĖS VAIDMUO

Nors pagrindinė atsakomybė už vaikų sveikų įpročių gydymą tenka ne mokytojams, visgi, kaip 
aptarta aukščiau, mokyklos politika ir prioritetai ne visada gali būti naudingi mokytojams, kurie 
sie kia padėti vaikams tapti sveikesniems. Tokiu atveju gali padėti kiti bendruomenės nariai. Pavyz
džiui, tėvai gali padėti vaikams daryti sveiką gyvenseną skatinančius sprendimus. Mokinių tėvai dir-
ba įvairiose srityse ir gali tapti „tilteliu“ kuriant partnerystę tarp mokyklos ir jų darbo vietų, pavyz
džiui, tarp mokyklų ir vietos maisto produktų augintojų, sporto klubų, bibliotekų ir pan. Mokytojams 
rekomenduojama pakviesti bendradarbiaujančių organizacijų atstovų ir padėti mokinimas sužinoti 
daugiau apie sveikos mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo vaidmenį bei kitus sveikos gyvensenos 
aspektus.

Daugeliu atvejų, deja, tėvai nėra pakankamai aktyvūs dalyvaudami sveikos gyvensenos įpročių 
ugdyme. Dėl šios priežasties mokytojai turėtų apie tai kalbėtis su mokinių tėvais. Mokytojai turėtų 
reguliariai teikti tėvams informaciją apie sveiką maistą ir aktyvų gyvensenos būdą bei pasitelkti ak-
tyviausių klasės tėvų paramą, kad paskatintų kitų tėvų susidomėjimą.

Taigi, akivaizdu, kad paties mokytojo susidomėjimas sveika gyvensena ir teigiamo pavyzdžio 
demonstravimas gali padėti lengviau įtraukti bendruomenę ir taip paskatinti sveiką mokymosi 
aplinką.
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1.7 GALUTINIAI SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI, PADEDANTYS GERIAU 
SUPRASTI PIRMOJO SKYRIAUS TEMAS

• Apie kurios PROBLEMŲ ir SPRENDIMŲ grandinės dalies KOUČINGĄ kalbama?

• Kodėl skiriasi pateikiami Sokrato klausimai?

• Kokios sąlygos skatina priešišką arba gynybinį klasės mokinių elgesį?

• Kodėl svarbu suvokti kitų žmonių jausmų priežastis? Kaip tai gali skatinti pasitikėjimą?

• Koks gali būti sprendimas, padedantis mokiniams, kurie nežino, kodėl jiems reikia mokytis?

• Kokios sąlygos skatina teikti sėkmingas ir nesėkmingas tiesiogines (mokomąsias) pastabas ir 
patarimus?

VAIZDO ĮRAŠAS

Atsakymus į klausimus rasite pateiktame vaizdo įraše    

Atsakymai į klausimus pirmajai daliai užbaigti
 

https://www.youtube.com/watch?v=RPW-bVtrCMs&feature=youtu.be
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2  SKYRIUS 

 DĖMESINGO ĮSISĄMONINIMO TECHNIKA 
MOKYTOJAMS IR KLASEI
(skirta susitvarkyti su stresu bei emociniu krūviu ir apsisaugoti nuo to)

2.1 KAIP VEIKIA DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS IR KODĖL JIS TAIKOMAS 
MOKYKLOSE

Dėmesingas įsisąmoninimas yra „PERPILDYTO proto“ priešingybė. Kai protas (sąmonė) yra užpildy-
tas, mūsų mintims arba jausmams reikia milžiniško dėmesio ir galvoje (pernelyg intensyvaus galvo-
jimo atveju) arba kūne (jei, pavyzdžiui, skauda arba kamuoja alkio jausmas) sukurti didelį triukšmą. 
Esant tokiai sąlygai, itin sunkiai susikoncentruojama į užduotis, girdima ir mokomasi. Kai kas nors 
bando mus sugrąžinti atgal ir prašo susitelkti, atitinkamai didėja ir mūsų susierzinimas, kas sukuria 
dar didesnį triukšmą, kuris galiausiai virsta nerimu, stresu ir priverčia mus priešintis ar gintis. 

Visgi, dėmesingas įsisąmoninimas nereiškia tuščios galvos (proto), arba proto be minčių. 

Dėmesingas įsisąmoninimas padeda apsisaugoti nuo pernelyg intensyvių minčių arba jausmų, 
kad būtų išlaikyta proto darbo režimų pusiausvyra (galvojimo ir jautimo formos), taip pat padeda 
išlaikyti ir kontroliuoti dėmesį. 

7 grafike paaiškinami du žmogaus proto darbo režimai.

 
7 grafikas. Du proto režimai 
(šaltinis: https://www.slideshare.net/ChallengePartners/an-introduction-24299852)

Konceptualus

Lyginimas
Planavimas

Analizavimas
Tikslų nustatymas

Atminties naudojimas

Mąstymas

Jutimas

Regėjimas     Skonio jutimas     Lietimas     Girdėjimas     Užuodimas
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KAIP PASIREIŠKIA PERNELYG INTENSYVUS GALVOJIMAS IR JAUTIMAS?

Taip nutinka dėl mūsų saugumo instinktų, kurie atsirado dar labai senais laikais, kai žmogus visa-
da turėjo saugotis pavojaus, kurį keldavo laukiniai gyvūnai ir (arba) gamta, ir turėjo išmokti apsisau-
goti nuo to. 

Mūsų smegenys, protas atkreipdavo dėmesį į pavojaus šaltinį ir planuodavo jo įveikimo strategi-
jas. Šiomis dienomis mūsų protas, bandydamas įsiminti neigiamas aplinkybes ir pasekmes, vis dar 
didžiąją dalį dėmesio skiria galimiems pavojams. 

Net jei esama kūno arba proto būsena yra rami ir pasitenkina net mažais dalykais, pavyzdžiui, 
atsitiktinis kito žmogaus žvilgsnis į mus ar tekstinė žinutė, išgirstas žodis gali pritraukti mūsų proto 
dėmesį. Jis atliks savo darbą – išanalizuos, nuteis, įvertins, numatys, kas sukels sniego gniūžtės efek-
tą, todėl mūsų protas bus kupinas nerimą keliančio triukšmo. Tą patį pasakyti galima ir dėl skausmo, 
alkio ar kitų aštresnių pojūčių, kurie gali pasireikšti. 

Taigi, dėmesingas įsisąmoninimas yra mūsų gebėjimas naudotis dėmesiu. Tai panašu į smegenų 
raumenų treniravimą, kad savo dėmesį atitrauktume nuo galimo pavojaus ir nukreiptume į dabartinį 
įvykį, dabarties momentą. 

Kodėl dabar? Nes žmogus atsiduria net dar didesniame pavojuje, jei jis arba ji nesuvokia, kas 
vyksta dabartiniu momentu, dabartinėje vietoje.  Pavyzdžiu gali būti automobilio vairavimas. Jei 
jūsų dėmesys nukreiptas į dienos planų apmąstymą, o vairuojate naudodami smegenų autopiloto 
režimą, laiko tinkamai pasielgti tikrai pavojingoje situacijoje gali nepakakti, kad apsisaugotumėte nuo 
nelaimingo atsitikimo. 

Todėl naudodamiesi dėmesingu įsisąmoninimu mes prašome savo smegenų toliau mus saugoti, 
tačiau tokiu būdu, kad galima būtų mokytis iš to, kad vyksta dabar, o ne galvoti apie praeities įvykius 
ar galimą ateitį.

Ką iš to gauname? Absoliučią koncentraciją į vykstančius dabar dalykus, mažiau įtempiamos 
smegenys, mažiau švaistoma energijos apmąstymas ar jausmams, mažiau prarandame informaci-
jos, užsitikriname ramesnę būseną, geresnę sveikatą, mažiau streso, nuovargio ir nerimo, gauname 
didesnio pasitenkinimo dabartimi.  

KAIP TAI PADARYTI?

Dėmesingas įsisąmoninimas yra sąmoningas tikslingas veikimas, kurį reikia lavinti. Tam nereikia 
specialios aplinkos, drabužių ar laiko, tam reikia mūsų dėmesio, kad ir kur būtume, kad ir ką dary-
tume. 

KODĖL MOKYKLOSE?

Jei į „Google“ paiešką įvesite žodį „mindfulness“ (dėmesingas įsisąmoninimas), pastebėsite, kad tai 
jau yra JK ir JAV mokyklose naudojama įrodymais pagrįsta technika. 

Šioje metodikoje mes neteigiame, kad ji reikalinga, mes paaiškinsime, kodėl jos reikia, ir, kaip ja 
naudotis. 

Ir tai yra paprasta, nes mokinių dėmesys yra pagrindinis sėkmingo mokymosi elementas. Be to, 
tai yra priemonė, leidžianti apsisaugoti nuo nerimo ir bendravimo nesusipratimų klasėje.

Sąmoningas dėmesio naudojimas yra labai svarbus GYVENIMO ĮGŪDIS, kuris padeda išlikti veik-
smingu, padidinti suvokimą, kūrybiškumą ir pasirūpinti savo fizine ir protine sveikata. 
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„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ  
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   

 

Pažymėkite gebėjimo kontroliuoti savo dėmesį balo vertę. „0“ reiškia, kad daugumą dalykų jūs 
darote autopiloto režimu, o „10“ – kad visada esate sąmoningas ir žinote, ką ir kodėl darote.

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokį balą tikėtumėtės gauti?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip studentai supras, kad esate įsisąmoninęs?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, arba jos kad būtų jūsų veidrodis, pri-
minimas ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?

 VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia               

Kodėl dėmesingas įsisąmoninimas?

 

https://www.youtube.com/watch?v=4huwzSz3qrs&feature=youtu.be
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2.2 DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS MOKYTOJAMS

Mokytojams reikia suprasti dėmesingą įsisąmoninimą asmeniškai iš vidaus, kad galima būtų tikė-
tis, jog jauni žmonės juo tinkamai ir saugiai naudosis.

Yra daug būdų praktikuoti dėmesingą įsisąmoninimą pagal dienos laiką ir laiko išteklius, aplinką ir 
streso ar nerimo lygį.

Šis dokumentas neparuoš jūsų, kad taptumėte dėmesingo įsisamoninimo praktiku, nes tam pri-
reiks daugiau laiko ir mokymų individualiai ar su kvalifikuotu mokytoju. Bet visgi jame tikrai bus 
paaiškinta šios unikalios technikos nauda ir suteiks galimybę išbandyti kai kuriuos jos elementus, 
kuriuos galima pritaikyti kasdieniame gyvenime ir kurie padės pasiekti geresnių rezultatų klasėje.

  
 

DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS YRA SUSIJĘS SU APLINKYBĖMIS, KAIP SUSTABDYTI 
INTENSYVŲ GALVOJIMĄ IR KARTU SUSITELKTI TIES TUO, KAS YRA SVARBIAUSIA – DABAR.

  
Šis paprastas pratimas padės patirti šį procesą praktiškai.

PRATIMAS 

Tam jums reikės 3–4 min. Patogiai atsistokite, atsisėskite arba atsigulkite. 

Nukreipkite savo dėmesį į visą kūną. Peržvelkite jį vidiniu žvilgsniu. Pabandykite kiekvieną pagrin
dinę dalį pajusti atskirai. Tai neturėtų ilgai užtrukti, tiesiog atlikite bendrąją apžvalgą. Jei sėdite, 
pabandykite pajausti vietą, ant kurios sėdite ir su kurios paviršiumi liečiasi jūsų kūnas. Ką jaučiate? 
Ar jis šaltas? Šiltas? Kietas? Minkštas? 

Jei stovite arba sėdite, pabandykite pajausti pėdas, kurios liečia grindis. Ką jaučiate savo pėdomis? 
Ar patogu būti apsiavus batais? Kaip jaučiasi kiekvienas pėdos pirštas? Ką jis sako? 

Nukreipkite savo dėmesį į kvėpavimą. Pabandykite atpažinti pagrindines šios procedūros dalis – 
įkvėpkite, krūtinė arba pilvas pakyla, krūtinė užsipildo oru, iškvėpkite, krūtinė arba pilvas nusileidžia, 
orą iškvepiate per nosį arba burną. Uždėkite ranką ant pilvo ir pajauskite su ja, kaip ji pakyla kartu su 
pilvu, kai įkvepiate, ir, kaip nusileidžia, kai iškvepiate. 

Pabandykite išmatuoti per nosį įkvepiamo oro temperatūrą, paskui įvertinkite per burną iškve pia
mo oro šilumą. Tai jūs jaučiate nosies kraštais ir lūpomis. 

Kai būsite pasiruošę, užbaikite pratimą. 
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APMĄSTYKITE ŠĮ PRATIMĄ.  

Galvojimas bus veiksmingesnis, jei jį aptarsite su kitu žmogumi, kuris nepraktikuoja dėmesingo 
įsisąmoninimo.

1. Ką pastebėjote darydami pratimą?

2. Kaip apibūdintumėte savo proto darbą?

3. Kaip apibūdintumėte savo kūno pokyčius pratimo metu?

4. Kaip jums pavyko nustoti galvoti apie kitus dalykus ir galvoti tik apie kūno dalis, kvėpavimą 
arba temperatūrą?

5. Kokias kliūtis pastebėjote?

6. Kas labiausiai trukdė jūsų protui?

7. Ar pratimą norėtumėte pakartoti dar kartą? Kodėl?

Galite pasirinkti ir kitokį būdą savo dėmesiui lavinti. Įvertinkite dar vieną siūlomą pratimą.
  

 
PRATIMAS 

ĮSISĄMONINTAS VALGYMAS
  
Valgymas, esant įsisąmonintam dėmesiui, gali pasirodyti gana paprastas dalykas, tačiau jis gali 

tapti ir gana dideliu išbandymu. Pabandykite visą šeimą paraginti valgyti dėmesingai nedideliais 
kąsniais be tokių pastabų, kaip „Ach!“, „Niam niam“, „Mes visą laiką tai valgome“ arba „Man tai nepa
tinka“. Tai gali būti nuostabą keliančia patirtimi. Aptarkite, ką užuodžiate, pastebite, ragaujate ir po-
jūčius savo burnoje, kai į burną įsidedate (atkandate) įsisąmonintą kąsnį, palaikykite akimirką savo 
burnoje ir nurykite.

Atsikąskite ir stebėkite tokius dalykus:

• Koks iš tiesų yra skonis, kai nustojate galvoti apie tai, ar maistas skanus ar šlykštus? (Prisi-
minkite, kad tai tėra mintys.)

• Ar burnoje jaučiate sūrų, saldų ar kartų skonį? O gal jaučiate visų trijų skonių derinį?

• Ar maistas jūsų burnoje yra kietas ar minkštas? Šiurkštus ar glotnus?

• Kas vyksta jūsų burnoje, kai valgote? Ką patiriate? Ar jaučiate, kaip sudrėksta jūsų burna? Ką 
daro jūsų liežuvis? Kas nutinka, kai nuryjate? Ir kada prarandate savo kąsnio kontrolę?

  
Visiškai nesvarbu, kokius objektus pasirenkate dėmesio centru: kvėpavimą, pirštus, lūpas, maistą, 

skrandį, paviršių, ant kurio sėdite, šviesą ar garsą, jo spalvą ar formą, žodį ar veido elementų atspin-
džius veidrodyje.  Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidursite, bus kiti destruktyvūs šaltiniai, kurie ban-
dys pavogti jūsų dėmesį. 
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Šis procesas labai akivaizdus, kai miegame naktį. Kai atsigulame į lovą miegoti, mąstymo procesas 
galvoje yra gana garsiai girdimas. Mintys labai dažnai šokinėja nuo vienos prie kitos. Kol galiausiai 
suprantame, kad mums reikia miegoti. Iš kitos pusės mes jaučiame pagundą apmąstyti per dieną 
susiklosčiusias situacijas, dažniausiai neigiamas, tarsi turėtume viltį jas ištaisyti. Be to, mes leidžiame 
savo protui galvoti apie rytojų, planuoti, prognozuoti, ruoštis. Dėl viso šito protas ima labai greitai 
suktis, tokį ratą mums labai sunku sustabdyti. Galiausiai mes susierziname ir imame jaustis blogai, 
nes miegui skirtas laikas bėga ir jaučiame, kad mums sunku šiąnakt užmigti. 

• Ką paprastai darote, kai jums sunku užmigti?

• Ar tai panašu į dėmesingą įsisąmoninimą?

• Ar, prieš užmigdami, pabadytumėte atlikti kūno peržvalgos (skanavimo) ir kvėpavimo pratimą?

Dėl temos suvokimo mes patariame pakartotinai naudoti Sokrato klausimų, susijusių su jūsų 
dėmesingo įsisąmoninimo naudojimu, įrankį ir 2 skyriaus pirmosios temos pabaigoje pateiktus at-
sakymus.  
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2.3 DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS MOKINIAMS

Žinoma, jums įdomu, kai dėmesingą įsisąmoninimą galima naudoti kasdienėje mokymo pro-
gramoje. Jo naudojimas ir jaunuoliams, ir suaugusiems greičiausia bus gana panašus. Visgi galime 
pasinaudoti žaismingesniais veiklos ir užsiėmimų, kaip lavinti dėmesį, būdais, kai kalbame apie vai-
kus, jaunuolius ar paauglius. 

Prieš nuspręsdami tai išbandyti savo klasėje, būkite tikri, kad žinote, kodėl tai darote. Koks yra to 
tikslas ir kokių rezultatų bandote pasiekti dienos pabaigoje. 

Kai kuriems mokiniams iš pat pradžių gali pasirodyti nesuprantama ir nemalonu užsimerkti ir 
kažką daryti, kai visi kiti žiūri, kai jie galvoja. 

Štai kodėl reikalingi nurodymai ir susitarimai.

Šia mokomąja medžiaga raginama pabandyti pasinaudoti technikos elementais ir išmokti, kaip 
ją pagerinti. IO2 dokumente bus pasiūlytos skaitmeninės priemonės, palaikančios dėmesingo įsisą-
moninimo veiklą. Taigi, jausitės patogiau.

Iš pradžių mes patariame susitelkti į labai paprastus dėmesingo įsisąmoninimo praktikos elemen-
tus. Naudokite šias praktikas klasėje, kurią jau vieni patys išbandėte, arba su šeimos nariais, kuriais 
pasitikite. 

Svarbiausia, jei norite ką nors konkrečiai keisti, kad ir ką norėtumėte, pavyzdžiui, pagerinti kon-
centraciją pamokos metu, sukurti šiltesnę emocinę aplinką arba apsisaugoti nuo streso pamokų 
metu arba tarp jų, jūs nuolat – kiekvieną dieną – privalote atlikti pratimus. Pirmiausia – patys. Antra 
– kartu su mokiniais. 

Kad būtų užtikrinta geriausia patirtis, patariame įtraukti dėmesingo įsisąmoninimo pratimus į 
oficialią mokymo programą ir pradėti ir (arba) užbaigti pamokas paprasčiausiu dėmesio sutelkimu į 
kvėpavimo arba kūno peržvalgos pratimus, kurie aiškiai aprašyti anksčiau.

Mokiniams tai patiks, ypač per matematikos, kalbų, fizikos, geografijos pamokas ar kitus sunkius 
mokomuosius dalykus. Jie pripras prie to, nes gaus kitokios patirties, bus smagu ir kažkas naujo, kam 
netaikomos bendros taisyklės. Prieš pamokas tai padės atsikratyti įtampos, kuri susidaro dėl rimtu-
mo, ir primins jiems, kad reikia būti įsisąmoninusiems net, kai pasibaigia pamoka, todėl tai gali padėti 
geriau pailsėti per pertrauką ir užkirsti kelią neigiamam elgesiui. 

Tiems mokytojams, kuriems gali būti sunku neoficialią veiklą įtraukti į įprastinius užsiėmimus, 
mes patariame naudoti dalį pertraukos ar mokomuosius dalykus, susijusius su sveikata ir (arba) kitų 
gyvenime reikalingų įgūdžių lavinimu. 

Raskite kelis žaismingus fizinius pratimus studentų dėmesingo įsisąmoninimo įgūdžiams lavinti.  
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SKAMBUČIO / VARPELIO GARSAS

Galite naudoti įprastinį mokyklos skambutį šiam pratimui atlikti praktiškai. Visgi geriau naudoti 
mažą tikrą varpelį, kurį galite naudoti ne tik prieš prasidedant pamokai ar jos pabaigoje, bet ir tarp 
pamokų. 

Susitarkite su mokiniais, kad, kai pakelsite varpelį (neskambantį), jie nurims, ir jūs žaisite trumpą 
žaidimą. Papasakokite jiems, kad, kai suskambinsite varpeliu, jo garsas girdėsis tam tikrą laiko tarpą. 
Žaidimas yra pagauti to garso pabaigą. Paprašykite mokinių užsimerkti ir dėmesį sutelkti į jūsų var-
pelio garsą, kol lauks jo pabaigos. Paprašykite jų pakelti ranką, kai jie manys, kad varpelis nustojo 
skambėti. Pastebėsite, kad rankos pakils labai skirtingu laiku. Galite tai pakartoti, kad parodytumėte, 
kiek iš tikrųjų laiko skamba varpelis. Kuo tyliau bus klasėje, tuo ilgiau galima bus girdėti varpelį. 

Žaidimas gali trukti 1–2 min., nors pamokos metu rekomenduojama jį pakartoti dusyk ar net 
tris sykius. Tai ypač naudinga, kai mokiniai intensyviai diskutuoja ir klasėje yra labai didelis triukš
mas, arba į pamoką jie ateina pavargę. 

Kasdien sąlygas keiskite ir bent vienam mokiniui leiskite skambinti varpeliu. Galite jiems leisti nau-
doti išmaniuosius telefonus kokiam nors paprastam garsui sugroti, o kiti turėtų jo klausytis.

 
VARLĖS DĖMESYS

Varlė yra nuostabus gyvūnas. Nors ji suvokia viską, kas joje ir aplink ją vyksta, varlė nėra linkusi 
reaguoti iškart. Varlė ramiai sėdi ir kvėpuoja taupydama savo energiją, o ne švaistydama ją viso
kioms mintims, šaunančioms jai į galvą. Varlė sėdi ramiai, labai ramiai ir kvėpuoja. Varlės pilvas šiek 
tiek pakyla ir vėl nusileidžia. Jis pakyla ir nusileidžia.

„Viską, ką varlė daro, galite daryti ir jūs. Viskas, ko jums reikia, yra įsisąmonintas dėmesys. 
Dėmesys, sutelktas į kvėpavimą. Dėmesys, tyla ir ramybė.“

DVI RAZINOS

Paprašykite mokinių užmerkti akis ir sudėti delnus taip, kad į juos galėtumėte ką nors įdėti. Nuro-
dykite du nedidelius daiktus, kurie kiekvienam žmogui yra žinomi. Į kiekvieno mokinio rankas įdėkite 
po dvi razinas. Mokiniams neleidžiama žiūrėti. Bet jei jie pažiūri ir atpažįsta, užduoties tai nesuga-
dins. Beje, galite taisykles keisti ir paprašyti jų pažiūrėti, tačiau tuo pačiu metu apsimesti, kad jie yra 
iš Marso ir nežino, kas yra razinos. Tai būtų erdvė jūsų kūrybai ir sprendimams, priimamiems dėl 
amžiaus ir socialinės aplinkos klasėje.

Kai tik jie pajus kažką savo rankose, paprašykite, kad jie pauostytų. Paprašykite pridėti prie ausies 
ir spaudžiant tai rankose paklausyti garso. Paprašykite įvardyti garsą ir palyginti su kokiu nors kitu 
daiktu. Paskui paprašykite jų įsidėti į burną, tarp dantų, ir iš tiesų paragauti liežuviu, tada sukąsti. 
Paprašykite jų apibūdinti jausmą (arba užmerktomis, arba atmerktomis akimis). Kai baigsite, šiek tiek 
laiko skirkite apmąstymams grupėje ir leisti kiekvienam mokiniui pasidalinti savo mintimis ir jaus-
mais. Vadovaukite refleksijos seansui pagal rezultatus, kurių norite pasiekti.

PRATIMAS
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Pasiteiraukite jų mokinio, kokių minčių, nesusijusių su razinomis, jis arba ji turėjo galvoje atlik-
damas (a) pratimą. Atkreipkite jų dėmesį, kaip veikia protas ir kaip pratimas gali sustabdyti mąsty-
mo procesą. Palyginkite jį su įprastiniu kompiuterio procesoriumi, kuris turi atvėsti, kai pernelyg ilgai 
užsižaidžiate videožaidimais. Paklauskite jų, kaip jiems sekėsi dabar atvėsinti savo smegenis žaidimo 
su razinomis metu? Paklauskite, kaip jie ketina naudoti tai savo gyvenime.

 VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia               

Kaip mokiniams paaiškinti dėmesingą įsisąmoninimą

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhYoJhEJEUo&feature=youtu.be
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2.4 STRESĄ MAŽINANTYS FIZINIAI PRATIMAI PAMOKŲ METU 
 ARBA TARP JŲ

Fizinės ir socialinės bei emocinės kūno būsenos yra artimai susijusios. Kuo prastesnė yra emo-
cinė būsena, tuo blogiau veikia kūno funkcijos. Net ir vidutinio lygio 10 min. fizinis aktyvumas gali 
atnaujinti gebėjimą susikoncentruoti, padeda atsikratyti neigiamų emocijų arba apsisaugoti nuo jų, 
atvėsina smegenis.

Daugelyje mokyklų mokiniai nėra fiziškai aktyvūs nei per pamokas, nei per pertraukas. Kai neiš-
simiegoję jie ateina į mokyklą, jiems gali būti sunku pradėti mokytis. 5–8 valandas jie praleidžia 
mokykloje būdami pasyvūs. Daugeliu atvejų aukštesnių klasių mokiniai stengiasi taip pat praleisti ir 
fizinio lavinimo (sporto) pamokas. 

Visa tai mažina mokinių funkcionalumą, veiksmingumą, blogina jų sveikatą, palaiko ir skatina 
frust raciją, nerimą ir blogą elgesį. 

Vienas iš geriausių sprendimų yra fizinės veiklos elementų naudojimas oficialios programos, skir
tingų dalykų pamokų metu. Paprasčiausias pavyzdys gali būti matematikos arba fizikos, arba chemi-
jos ir bet kurio kito sunkaus mokomojo dalyko pamoka, vykstanti ne patalpoje, o lauke, parke ar bet 
kur kitur, nesėdint, o vaikščiojant ir atliekant tam tikras užduotis, kurios galėtų padėti mokytis to 
dalyko kitokiu būdu. 

Visgi daugelyje mokyklų dėl griežtų pamokų planų ir švietimo įstaigos taisyklių tai gali atrodyti 
neįmanoma. 

Tokiais atvejais prieš pamoką, per ją, po jos arba per pertraukas (jei pamokos nėra griežtai struk-
tūrizuotos) mes siūlome skirti 1–4 min. pamokos laiko ir užsiimti kokia nors malonia veikla.

Siūloma veikla, suderinta kartu su anksčiau aprašytais dėmesingo įsisąmoninimo pratimais, gali 
būti netgi veiksmingesnė ir padėti ištaisyti tam tikrus socialinio, emocinio ir elgesio trūkumus klasėje.

PERDUOK KAMUOLĮ (ARBA BET KOKĮ KITĄ DAIKTĄ) Mokiniai susė-
da arba atsistoja ratu poromis vienas šalia kito. Mokytojas reguliuo-
ja muzikos garsą. Grojant muzikai, mokiniai vienas kitam perduoda 
kamuolį (galite sugalvoti įvairių perdavimo būdų). Kai muzika nutyla, 
mokinys, kuris turi rankose kamuolį, gauna užduotį atlikti kokį nors 
fizinį pratimą, tarkime, pritūpti. Geriausias laikas užsiimti šiuo žaidimu 
yra 3 min. Kai šis žaidimas nusibos, paprašykite mokinių kitai dienai 
pasiūlyti kito kios panašaus tipo veiklos.

PAPRASTAS TEMPIMAS – nepamirškite šios klasikos. Verta tuo už-
siimti per pamoką, pavyzdžiui, prieš kai kuriuos kontrolinius darbus, ir 
pasilinksminti, nes mokiniai bet kokiu būdu ims juoktis, kas užtikrins 
geresnę nuotaiką. Taip pat galite mokinių paprašyti pajudinti kojas 
(net sėdint), pėdas, kelius, pirštus ir pamasažuoti nosį, ausis ir anta
kius. DARYKITE TAI KARTU SU JAIS, jiems tikrai patiks. 
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2.5 MITYBOS ĮPROČIŲ GERINIMAS STIPRINANT KOGNITYVINIUS 
GEBĖJIMUS

MAISTO ETIKEČIŲ SKAITYMAS

Sveikas pasirinkimas visų pirma yra supratimas, iš ko maistas, kurį ruošiesi valgyti, yra padarytas, 
ir kokį poveikį jis turės tavo kūnui. Internete yra daugybė atvirų šaltinių, aiškinančių maisto etikečių 
informaciją. Prašome naudotis bet kuria paieškos sistema, atrasti ir išstudijuoti pagrindus. Tačiau, 
kai pradedame sandėliuoti ir pirkti produktus, yra sunku suprasti, kurie yra geresni ir sveikesni ir ko-
dėl. Šis straipsnis yra parašytas siekiant pateikti labai paprastas, bet reikšmingas žinias ir praktinius 
patarimus, kaip pasirinkti skirtingus produktus naudojant etiketėje nurodyta informacija.

Grūdinių produktų maisto etiketės (labai paprastas požiūris, kaip pasirinkti grūdinius produktus)

Viskas prasideda nuo supratimo, kaip atrodo grūdas, ir ką jis duoda mūsų kūnui. Prašome žiūrėti 
į paveikslėlį žemiau, kad išstudijuotumėte grūdo struktūrą.

8 grafikas. Grūdo struktūra
  (šaltinis: http://www.aljanh.net/grain-spikelets-wallpapers/1397338387.html) 

Yra akivaizdu, kad visos grūdo dalys yra naudingos ir turi reikšmingą indėlį kalbant apie maistinę 
vertę. Daug produktų, tokių, kaip duona, yra pagaminti iš perdirbtų grūdų, pvz., miltų. Šiandien daug 
žmonių vis dar tiki, kad viskas, kas pagaminta iš miltų, turi per daug kalorijų ir to reikia vengti kaip 
nesveiko produkto. Tai yra mitas, kurį paneigia Pasaulinė sveikatos organizacija. Angliavandeniai 
(kuriuos sudaro didžioji miltų dalis) turėtų būti pagrindinis energijos šaltinis ir sudaryti apie 5565% 
kasdienės žmogaus mitybos. Beje, yra aišku, kad miltų nenaudojimas nėra būdas tapti sveikesniam. 
Dėmesys turi būti kreipiamas į miltų kokybę, pvz., gaminant miltus turėtų būti naudojamas visas grū-
das. Svarbus metodas, kaip grūdas buvo apdirbamas prieš malant. Dauguma pyragų, bandelių, kek-
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siukų, sausainių ir makaronų yra gaminami naudojant „baltus” miltus. Jie yra padaryti iš grūdų, kurie 
turi per mažai sėlenų (prašome žiūrėti į paveikslėlį Nr. 6 viršuje). Sėlenos turi labai svarbių maistinių 
medžiagų. Svarbiausios yra skaidulos, vitaminai ir mineralai. Skaidulos neleidžia angliavandeniams 
per greitai absorbuotis kraujyje. Jos sulėtina šį procesą, apsaugodamos kraują nuo insulino šuolių. 
Skaidulos greitus angliavandenius pakeičia į lėtus.

Tai yra esmė. Sveiki angliavandeniai yra tie, kurie nedaro jokios žalos mūsų endokrininei sistemai, 
tokie, kurie lėtai įsisavinami. Nesveiki angliavandeniai įsisavinami greitai. Taigi sveiki miltai yra paga-
minti iš viso grūdo (sudaryti iš viso grūdo ar turintys didelį kiekį sėlenų su skaidulomis).

Nelaimei, kepėjai retai naudoja viso grūdo miltus kepti sausainiams ir kitiems viliojantiems produk-
tams. To priežastis – viso grūdo miltai padaro produktus kietus, tamsesnius ir sunkiau virškinamus.

Kaip naudotis informacija etiketėje, kad suprastume, ar grūdų produktas pakankamai sveikas? 
Prašome žiūrėti į du parametrus, kurie turėtų tenkinti: skaidulų kiekis 100 gramų produkto (ne vien-
oje porcijoje, bet 100 g) ir cukraus kiekis 100 g produkto.

Bus lengviau, jei prisiminsite 5 pirštų taisyklę. Taisyklė teigia, kad jei grūdų produktų etiketėje yra 
bent 5 g skaidulų 100 g produkto ir mažiau nei 5 g cukraus 100 g, tai yra sveikas pasirinkimas. Šis 
pasirinkimas padės vartoti sveikesnius miltinius produktus, nes jų sudėtyje bus grūdo sėlenų ar bent 
jau didesnė jų dalis.

Jei etiketė nerodo skaidulų (ir jūs esate tikri, kad analizuojate grūdinį produktą), yra rekomenduo-
jama nenaudoti produkto ir ieškoti pakaitinio, turinčio reikalingą informaciją.

Kalorijos ir riebalai grūdiniuose produktuose nėra reikšminga nagrinėjimui ir laikoma tik ben-
dram šios rūšies produkto vartojimui (duona, miltai, kruopos), yra tinkamos žmonėms be jokių ligų, 
susijusių su kasos (kaip diabetas) ar hepatito (dislipidemia) disfunkcija. Ligos atveju anksčiau paminė-
tos rekomendacijos pirmiau turi būti susietos su specialia dieta.

PIENO ETIKEČIŲ SKAITYMAS

Kalbant apie šviežio ir fermentuoto pieno maistinę vertę pieno produktai yra geras gyvulinės 
kilmės, kalcio ir gerųjų bakterijų (randamų tik fermentuoto pieno produktuose) šaltinis. Tačiau ga-
mintojai pastaruoju metu prideda daug cukraus į pieno produktus paskanindami džemu, sirupu ir t. 
t. Nežiūrint į tai, kalorijos ir riebalai nėra svarbiausias rūpestis vartojant pieno produktus, nebent as-
muo serga anksčiau minėtomis ligomis. Pridėtinio cukraus kiekis turi būti paisomas pirmiausiai. Pa-
prasčiausiai patikrinkite, kiek gramų cukraus yra 100 g ar ml produkto. Visi pieno produktai (išskyrus 
be laktozės) susideda iš natūralaus cukraus (nepridėtų priedų), pvz., laktozės. Pieno, jogurto, kefyro 
sudėtyje yra laktozės, kuri sudaro 25 g 100 g produkto. Tai priimtinas kiekis, ir turi būti laikomas svei-
ku pasirinkimu. Tačiau jei etiketėje nurodyta daugiau nei 5 g cukraus 100 g produkto, vadinasi, yra 
pridėtinio cukraus, ir rekomenduojama nesirinkti produkto. Prašome daugiau apie neigiamą cukraus 
pertekliaus poveikį skaityti meniu punkte „Cukraus vartojimas”.

CUKRAUS VARTOJIMAS

Cukraus tema yra gerai žinoma. Galite gauti daug informacijos apie jo neigiamą poveikį. Nežiūrint 
į tai, labai mažai žmonių žino, koks yra cukrus ir kaip jis perdirbamas mūsų kūnuose.

Šis straipsnis apibūdins ir pateiks jums labai naują ir lengvai pasiekiamą informaciją apie visą 
maistą, ypač apie tą, kurio sudėtyje yra pridėtinio cukraus.
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Cukrus yra verčiamas sveikais ir nesveikais angliavandeniais.

Labai svarbu suprasti šį teiginį nuo pat pradžių. Įprastai cukrumi mes vadiname saldumą, kurį 
įgauna produktai, kai į juos pridedama perdirbto natūralaus cukraus, tokio kaip laktozė ir fruktozė.

Mes taip pat pripažįstame, kad cukrus yra kažkas, ko labai reikia mūsų smegenų funkcionavimui, 
ypač, kai smegenys turi sunkiai dirbti (mokantis, galvojant, dirbant mokslinį darbą ir t. t.). Pasigilin
kime, kas yra cukrus ir kaip jis perdirbamas mūsų kūne.

Cukrų sudaro dvi molekulės: gliukozė ir fruktozė. Fruktozė yra natūralaus cukraus rūšis, kuri ran-
dama vaisiuose ir daržovėse. Gliukozė, kurią jūs žinote, yra tai, kas dažniausiai (mes tikimės) tikri-
nama žmogaus kraujyje atliekant prevencinę sveikatos patikrą. Todėl gliukozė yra kažkas bendro 
su mūsų krauju. Kraujas turi sudėtyje gliukozės, nes tai mūsų ląstelių kuras. Beje, tai kuras visoms 
ląstelėms, ne tik smegenims.

Kaip žinia, paprastai gliukozę kraujyje vadiname cukrumi. Jei kraujo sudėtyje yra gliukozės, vadina-
si, tas cukrus turi būti kraujyje. Tad kodėl sakoma, kad cukrus yra nesveikas?

Sužinokime, kaip gliukozė atsiranda mūsų kraujyje. Svarbu suprasti, kad cukraus lygis kraujyje 
nėra cukrus gaunamas su vaisiais, saldžiais gėrimais, desertais ar alkoholiu. Gliukozė yra sudaryta 
iš visų gaunamų angliavandenių. Visi angliavandeniai: sveiki ir ne, gaunami iš pridėtinio cukraus, 
natūralaus cukraus, daržovių, grūdų, visadalių grūdų ir t. t. – visi jie kraujyje virsta gliukoze. Vėliau 
gliukozę ląstelės absorbuoja, ir kaip kuras gaminama energija.

KOKIE ANGLIAVANDENIAI YRA SVEIKI IR NESVEIKI?

Žinome, kad visi angliavandeniai mūsų kūne virsta cukrumi. Kaip žinoti, kurie kūne gamina energi-
ją, o kurie sukels ląstelių uždegimą ir joms pakenks?

Tai priklauso nuo angliavandenių mūsų kūne perdirbimo būdų. Kuo didesnis angliavandenių kiek-
is, tuo greičiau jie virsta gliukoze kraujyje, tuo nesveikesni yra angliavandeniai.

Straipsnis apie etikečių skaitymą teigia, kad grūdų skaidulos padeda sulėtinti cukraus perdirbimą, 
esantį maiste, pagamintame iš grūdų. Tas pats atsitinka tuomet, kai mes vartojame daržoves ar visą 
vaisių, kurie turi daug skaidulų.

KAIP CUKRUS MŪSŲ KŪNE PERDIRBAMAS?

Angliavandeniai kraujyje yra paverčiami gliukoze. Kadangi mes vartojame įvairų maistą, turintį 
angliavandenių, priklausomai nuo maisto rūšių, kurios gali eiti kartu, pavyzdžiui, su skaidulomis, 
riebalais ir baltymais, angliavandeniais yra perdirbama greičiau ar lėčiau ir pripildo kraują gliukoze.

Prašome žiūrėti į paveikslėlį, demonstruojantį kūno reakciją į skirtingus angliavandenius, esančius 
įvairiuose produktuose. Žalios linijos rodo cukrų kraujyje (gliukozės) svyravimus. Akivaizdu, tai negali 
būti 0, bet neturi viršyti tam tikro viršutinio lygio (viršutinis limitas gali skirtis).

Kai perdirbtas cukrus yra vartojamas su cukringais maisto produktais ir gėrimais, kraujas yra pris-
otintas dideliu gliukozės kiekiu per labai trumpą laiką; tai paveikslėlyje parodyta raudona kreive. 
Kūnas visuomet atsako gamindamas insuliną, hormoną, gaminamą kasoje, kurio pirminis  vaidmuo 
yra padėti ląstelėms pasisavinti gliukozę.

Insulinas padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje. Procesas gali būti prilyginamas gaisrui. Gais-
ras yra labai aukštas gliukozės lygis. Kadangi aukštas gliukozės lygis reiškia labai tirštą (saldų) kraują, 
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kuriam sunku tekėti mūsų kūno kraujagyslėmis. Kuo tirštesnis kraujas, tuo sunkiau jis teka. Insulinas 
sumažina gliukozės lygį ir kraujo tirštumas grįžta į normalų lygį. Kuo daugiau pagaminama insulino, 
tuo greitesnis cukraus ląstelėse įsisavinimo procesas ir greičiau gliukozės lygis yra sumažinamas.

Tačiau nereiškia, kad aukštas insulino lygis yra sveika. Aukštesnis nei norma insulino lygis krau-
jyje gali sukelti kraujagyslių ląstelių uždegimus ir varginti mūsų kraujotakos sistemą. Kai vartojamas 
perteklinis cukrus (raudona kreivė) ir pagaminami pertekliniai insulino kiekiai, tai sumažina gliukozės 
lygį iki žemiausios ribos per 2030 minučių. Todėl saldumynai niekuomet nesuteikia sotumo jausmo. 
Žemesnis nei normalus gliukozės lygis reiškia, kad ląstelės yra alkanos, joms trūksta degalų. Dėl to 
kūnas jaučiasi nepatenkintas ir reikalauja kuro papildymo.

9 grafikas. Kraujo reakcija į cukrų (šaltinis: https://www.gestationaldiabetes.co.uk/spike/)

Stebėdami geltoną to paties paveikslėlio kreivę matome, kad kūnas reaguoja labai panašiai kaip 
cukraus atveju (raudona kreivė) perdirbti kitus nei visagrūdžius produktus.

Mėlyna linija rekomenduoja maistą užtikrinantį normalų kraujo gliukozės lygį, kūnui nepritrūksta 
degalų, soties jausmas tęsiasi ilgiau.
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SVEIKESNIO MAISTO PASIRINKIMO MOKYMOSI ĮRANKIS

IŠŠŪKIS
PASIDALINK MENIU

Pasiruošimas

Jis galimas internetu arba gyvai. Kai iššūkis vykdomas internetu, jo dalyviai dalijasi savo meniu 
nuotraukomis uždaroje pokalbių grupėje bet kuriame socialiniame tinkle. Kai jis vykdomas ne in-
ternetu, dalyviai pateikia savo pasirinkimus klasėje ir aptaria visi dalyviai grupėse arba bendrai visa 
klasė.

Paskirtis

Iššūkis padeda mokiniams ir mokytojams pradėti stebėti savo valgymo pasirinkimus, gauti ben-
draamžių pasiūlymų ir idėjų skirtingam maistui, pamatyti gerus ir blogus pavyzdžius, mokytis apie 
geresnius maisto pasirinkimus, domėtis, kaip keisti savo valgymo įpročius.

Kaip taikyti

Yra sukuriama uždara pokalbių grupė, kurioje nariai galėtų dėti skelbimus. Kiekvienas narys yra 
įpareigotas fotografuoti maistą, kurį valgo per dieną. Dalyvis turi paskelbti vieną skelbimą per dieną 
vakare, pavyzdžiui, iki 9 valandos vakaro. Nuotraukos gali būti analizuojamos profesionalių dietistų, 
jei tokių yra, ar kito savanorio, kuris kitus giliau supažindintų su bazinėmis sveikesnio maisto pa-
sirinkimo taisyklėmis. Analizuoti gali ir mokytojas, kuris naudoja šio tinklalapio informaciją skiltyje 
„Formuojančios mintys” meniu punkte „Sveikas valgymas”. Gali būti keli vadovai, kurie vadovaus 
bendraamžių maisto vertinimui, arba visi dalyviai gali būti suskirstyti į žaidėjus, kurie rūpinasi savo 
porininku.

Vertinimo kriterijai gali skirtis ir būti priklausomi nuo etikečių (maistinės vertės), estetikos ir 
cukraus kiekio, esančio maiste. Taškai ar įsteigti prizai gali paskatinti didesnį susidomėjimą dalyvauti.

Turi būti nustatytos ir paskelbtos taisyklės, kad užkirstų kelią sukčiavimui ir melagingų nuotraukų 
dalijimuisi.

SVEIKESNIO MAISTO PASIRINKIMO MOKYMOSI ĮRANKIS

IŠŠŪKIS

MAISTO ETIKEČIŲ SUPRATIMAS
Pasiruošimas

Kiekviena veikla gali būti rengiama naudojant skaitmeninį pranešimą ar atsinešant tikro maisto, 
kad matytume jo etiketes. Mokytojas turi būti susipažinęs su maistinės vertės etikečių skaitymo 
pagrindais ir žinoti, kurie pasirinkimai yra geresni ir kodėl. Prašome naudotis informacija, pateikta 
šiame puslapyje meniu skiltyje „Formuojančios mintys“ meniu punkte „Sveikas valgymas“.

Paskirtis

Veikla gali padėti mokiniams ir mokytojams pradėti stebėti jų valgymo pasirinkimus, gauti ben-
draamžių pasiūlymų ir idėjų dėl maisto, pamatyti gerus ir blogus pavyzdžius, išmokti geresnių pasir-
inkimų, domėtis, kaip keisti valgymo įpročius.

Kaip taikyti

Jei yra naudojami skaitmeniniai pristatymai, mokinių galima paprašyti paruošti pristatymus apie 
maisto etiketes, kurios bus aptarinėjamos. Mokinių galima paprašyti atsinešti maisto, kurį jie įprastai 
turi namuose, ar tik maisto produkto pakuotę. Maistingumo vertė ir sveikesni pasirinkimai turi būti 
aptarti per pamokas.
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CUKRAUS IŠŠŪKIS

Pasiruošimas

Jis veikia geriausiai, jei naudojamos tikros maisto produktų pakuotės: gaiviųjų gėrimų, konditerijos 
gaminių, šokoladinių batonėlių, baltyminių batonėlių. Papildomai būtinai reikia gabalinio cukraus. 
Dažniausiai pakanka turėti 12 kilogramus gabalinio cukraus užduočiai atlikti. Mokytojas turi būti 
susipažinęs su pagrindinėmis maistinių produktų etikečių skaitymo taisyklėmis ir žinoti, koks pasi
rinkimas yra geresnis ir kodėl. Prašome naudoti informaciją, pateiktą šiame tinklalapyje meniu skilty-
je „Formuojančios mintys” meniu punkte „Sveikesnis valgymas”.

Paskirtis

Veikla gali padėti mokiniams ir mokytojams pradėti stebėti jų valgymo pasirinkimus, gauti ben-
draamžių pasiūlymų ir idėjų dėl maisto, pamatyti gerus ir blogus pavyzdžius, išmokti geresnių pasi
rinkimų, domėtis, kaip keisti valgymo įpročius.

Kaip taikyti

Mokiniai yra padalijami į grupes po 45 žmones. Kiekvienas narys atsineša kokią nors maisto pa-
kuotę. Grupėms yra duodama kažkiek gabalėlių gabalinio cukraus. Turi būti nustatytas tam tikras 
laikas, pavyzdžiui, 10 minučių. Mokytojas duoda laiko aptarti, kaip naudojantis etiketės ir kita in-
formacija ant pakuotės, apskaičiuoti bendrą 
cukraus kiekį. Mokytojas turi užtikrinti, kad 
kiekviena grupė turi po tiek pat pakuočių ant 
stalo. Kai prasideda pratimas, grupės pradeda 
skaičiuoti bendrą cukraus gabaliukų kiekį kiekvi-
enoje pakuotėje ir sustato tikslų cukraus gaba
liukų skaičių prie kiekvienos pakuotės. Laimi 
ta grupė, kuri pirma teisingai sudeda cukraus 
gabalėlius. Mokytojas turi kontroliuoti situaciją. 
Skaičiavimui rekomenduojama naudoti išma
niuo sius telefonus. Prašome žiūrėti į paveikslėlį, 
kuris rodo šios užduoties rezultatą.

SVEIKESNIO MAISTO PASIRINKIMO MOKYMOSI ĮRANKIS

IŠŠŪKIS
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2.6 GALUTINIAI SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI, PADEDANTYS GERIAU 
SUPRASTI ANTROJO SKYRIAUS TEMAS

• Kaip paaiškintumėte pagrindines priežastis, kodėl mūsų protas UŽSIPILDO?

• Su kokiu pagrindiniu iššūkiu susiduriate, jei norite sutelkti savo dėmesį?

• Kaip paaiškinsite mokiniams dėmesingo įsisąmoninimo reikšmę?

• Kaip įsisąmonintas valgymas gali pagerinti dieną mokykloje?

• Kaip apibūdinsite ryšį tarp fizinės veiklos ir mokinio elgesio?

• Koks yra pagrindinis sėkmingos dėmesingo įsisąmoninimo ir fizinių pratimų integracijos į jūsų 
mokymo programą elementas?

 VAIZDO ĮRAŠAS

Atsakymus į klausimus rasite pateiktame vaizdo įraše  

Atsakymai į savirefleksijos klausimus po antrojo skyriaus

https://www.youtube.com/watch?v=Kz16OPJAF1A&feature=youtu.be
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3 SKYRIUS 

KONFLIKTŲ KLASĖJE PREVENCIJA
IR VALDYMAS

3.1 AKTYVUSIS KLAUSYMASIS KAIP RAKTAS, PADEDANTIS APSISAUGOTI 
NUO KONFLIKTŲ

Gerbiamas mokytojau arba pedagoge. Jei daugiau skaitėte, analizavote ir praktiškai taikėte moky-
mo procesu metu koučingą ir dėmesingo įsisąmoninimo, apie kuriuos buvo rašyta šioje medžiagoje 
anksčiau, galbūt geriau suprasite jūsų klasėse vykstančių konfliktų priežastis. Ir galbūt jau turite 
minčių, kaip tokia praktika gali padėti jums apsisaugoti nuo konfliktų.  

Aktyvusis klausymas yra vienas iš pagrindinių gero koučingo praktikos įgūdžių, klausantis būtina 
būti įsisąmoninusiu. Todėl verta atskirai akcentuoti, kad taptum tvirtu prevencijos nuo bet kokių 
bendravimo nesusipratimų pagrindu. 

 
 
• Kuris lygis labiausiai atspindi jūsų kasdienį bendravimą su kolegomis, šeimos nariais ir moki-

niais?  

• Gal galite jų to paklausti?

• Kada jaučiate, kad jus gerai girdi kiti?

Kai kitas žmogus kalba, mes nesiklausome, o paprasčiausiai laukiame 
pauzės, kad ateitų mūsų eilė kalbėti. Dažniausiai tokiame lygmenyje 
būname, kai esame konfliktinėje situacijoje, supykę arba nerimaujame. 

Nesiklausymas

Ribinis 
klausymasis

Teisiamasis 
klausymasis

Aktyvus 
klausymasis

KL
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SY
M

O
SI
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I

Kalbantį žmogų matome iš vidinės pusės, kas slypi už pasakytų 
žodžių. Mes dalyvaujame pokalbyje, jaučiame pašnekovą.  Tai aukštas 
klausymosi lygis, kuris padeda užmegzti artimus santykius. 

Klausydamiesi mes galvojame apie save. Pavyzdžiui, mūsų kolega 
pasakoja, kaip jam sekėsi pirmąją dieną naujajame darbe. Mes 
galvojame apie save, kaip jaustumėmės panašioje situacijoje, arba 
apie savo panašią patirtį. Taigi, kol galvojame, neišgirstame tų dalykų, 
apie kuriuos pasakoja pašnekovas.

Mes girdime, ką sako kitas asmuo, mes imame vertinti pateiktą 
informaciją net, jei žmogus dar nebaigė kalbėti, mes vertiname pagal 
savo patirtį ir ruošiame kalbą, kad pateiktume keletą patarimų ta 
tema.
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KOKS GALĖTŲ BŪTI AUKŠTESNIS KLAUSYMOSI LYGMUO NEGU AKTYVUSIS?

 10 grafikas. Keturios informacijos klausančios ausys

JEI ŽMOGUS SUGEBA KLAUSYTIS VISOMIS 4 AUSIMIS, JIS PASIŽYMI AUKŠČIAUSIU 
KLAUSYMOSI LYGIU – INTUITYVIUOJU LYGMENIU

 PRIEMONĖ,
PADEDANTI PASIEKTI INTUITYVIOJO KLAUSYMOSI LYGĮ

TUŠČIO POPIERIAUS LAPO ĮRANKIS

Tuščias popieriaus lapas reiškia visų savo išankstinių vertinimų, susijusių su kalbančiu žmogumi, 
atsisakymą; pavyzdžiui: jo gebėjimai, mąstymo būdas, ankstesnė patirtis, susijusi su tema, nesėk-
mės ir net laimėjimai, kai jūs jo klausotės!!!

Žinoma, tai yra didžiausias išbandymas, tačiau ir vienintelis būdas laimėti jo (jos) pagarbą ir da
ry ti tam įtaką! Įsidėmėkite, kad daugeliu atvejų žmonės mano, kad gali laimėti auditorijos pagarbą 
pademonstruodami savo įgūdžius, arba, kiek daug sėkmingos patirties, galios ir žinių jie turi. Deja, 
tai neveikia.

Jei dėl šio pasakymo jaučiatės blogai, arba jūsų reakcija yra priešinga, tiesiog pratimą, pavadintą 
„Mano geriausias gyvenimo mokytojas“, kuris yra pateiktas šios mokomosios medžiagos pirmojo 
skyriaus pirmosios dalies pabaigoje,  pakartokite dar kartą. Ir galvokite apie jį (ją) iš tos pozicijos, kaip 
jis (ji) klausėsi jūsų: ar tai buvo tuščio popieriaus lapo būsena, kuri tuo metu jam pasireiškė?

Susitelkimas į kalbos 
TURINĮ, jūs girdite 

kiekvieną smulkmeną ir 
galite perpasakoti visą 

istoriją.

Susitelkimas į kalbos 
EMOCIJAS, jūs suprantate, 

kaip kalbantis asmuo 
faktiškai jaučiasi.

Susitelkimas į SAVAS 
EMOCIJAS klausantis, 

gebėjimas klausytis kito 
žmogaus ir atpažinti, kaip, 

būdamas klausytojas, 
jaučiatės dėl to.

Kalbančio žmogaus 
INTENCIJŲ ir LŪKESČIŲ, 

susijusių su manimi, 
supratimas.
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„SOKRATO KLAUSINĖJIMO“  ĮRANKIS, DIDINANTIS TEMOS SUVOKIMĄ  
(kad pasiektumėte geriausius rezultatus, atsakymus užrašykite popieriuje)

 
            0               10 
                   
 

Nurodykite balo vertę nuo 0 iki 10, ar jums artimas pasakymas, kad savo mokiniams jūs esa te 
aukščiausiojo lygio klausytojas? Galite pasirinkti konkrečias nemalonias situacijas arba pagalvoti 
apie bendrąjį atvejį. 

• Kaip apibūdintumėte balą, kodėl įvertinote šiuo konkrečiu balu?

• Kodėl ne vienu balu žemesnis?

• Kodėl ne vienu balu aukštesnis?

• Kokį balą tikėtumėtės gauti?

• Kaip suprasite, kad tobulėjate, kokie bus gaunamo geresnio balo ženklai?

• Kaip jūsų mokiniai supras, kad esate intuityvusis klausytojas?

• Koks jums būtų mažas žingsnis į priekį?

• Kada ketinate tai padaryti?

• Pasirinkite žmogų, kuriam dabar galėtumėte papasakoti apie savo ketinimą žengti tą mažą 
žingsnį, ir laiką, kada ketinate tai pradėti. Paprašykite jo, arba jos kad būtų jūsų veidrodis, 
priminimas ir vertintojas.

• Ką darysite, kad šis žmogus pabaigoje jus puikiai įvertintų?

• Kokią naudą galite įžvelgti baigę šią praktinę užduotį?

 VAIZDO ĮRAŠAS

Vaizdo irašą žiūrėkite čia              

Aktyvus klausymasis
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsedpwcaxc0&feature=youtu.be
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3.2 2+1 VEIKSMINGOS KONFLIKTUS SPRENDŽIANČIOS STRATEGIJOS 
KLASĖJE 

Nėra nei neigiamos, nei teigiamos konfliktų reikšmės. Visais atvejais jie tampa patirties ir moky-
mosi šaltiniu.

Geras dalykas yra vykstančius konfliktus priimti kaip natūralius ir žmogaus emocijų apraišką.

Niekas nėra kaltas – nei mokytojas, nei kuris nors iš mokinių, dalyvaujančių konflikte. 

Ne, trūkumas – nereikia kovoti ir teisti, kas teisinga, o kas ne (žinoma, išskyrus smurto atvejus).

Toks požiūris pirmiausia padeda pritaikyti anksčiau pasiūlytą „tuščio popieriaus lapo“ strategiją. 

Tai nėra teisinga strategija konfliktui spręsti. Ji labiau primena tiltą konfliktams valdyti. Taigi, mes 
ją vadinami +1 strategija, nes ji yra svarbi sudedamojo dviejų toliau pateiktų valdymo strategijų dalis. 

3.2.1 1 STRATEGIJA – MOKYTOJAS KAIP KALBANTIS VEIDRODIS
Veidrodinis kiekvieno mokinio veiksmo atspindys

Mokytojas, būdamas „tuščias popieriaus lapas“, atkreipia dėmesį, ką kiekviena iš konflikto šalių 
ginčydamasi arba šaukdama, įžeidinėdama ir pan. nori pasakyti. 

Mokytojas turi nuspręsti, kurio ketinimus jis pirmiausia atspindės. Greičiausia jis pasirinks stipres-
nę šalį, kuri imasi energingiausių veiksmų.

Pabandykite išlikti ramūs ir tiesiog be jokių išankstinių nuostatų, nepateikite savo asmeninio 
požiūrio. Kalbėkite su stipresne  ir aktyvesne konflikto šalimi, tiesiog apibūdindamas jos arba jo 
veiksmus žodžiais: „Tomai, esi nusivylęs ir šauki ant Lauros, nes nori, kad ji žinotų, kad jautiesi blogai, 
nes ji atsisakė tau padėti su užduotimi. Tu šauki, nes nori, kad ir ji blogai jaustųsi. Atrodo, kad ji jau 
suprato tavo jausmus ir nėra taip pat patenkinta situacija.“

Atkreipkite dėmesį –mokytojo sakiniuose nėra įvardžio „aš“– į jo asmeninę nuomonę. Mokytojo 
balsas ir intonacija neturi būti pakelta arba raginanti reikšti asmeninę nuomonę.

Daugeliu atvejų toks mokytojo veiksmas padeda konflikto šalims nusiraminti ir atgauti gebėjimą 
suprasti vienas kitą per mokytoją, kuris neinterpretuos situacijos ir asmens neigiamai dėl netinkamo 
elgesio. 

3.2.2 2 STRATEGIJA – SPRENDIMAS, SUTELKTAS Į KOUČINGĄ
Sokrato klausimų derinys ir veidrodinio atspindžio strategijos  

Daugeliu atvejų, kai mokykloje įvyksta konfliktas, mokytojai paprastai išsako savo neigiamą 
požiūrį į tai, kas vyksta, paprašo nustoti, nes negerai konfliktuoti arba laikas į pamoką, arba mokykla 
nėra tinkama vieta, arba konflikto priežastis yra per maža, kad reikėtų į tai kreipti dėmesį. 

Viskas, kas paminėta, nesprendžia konflikto, tačiau numalšiną bangą, kuri vėliau grįš, o šalys pa-
sistengs, kad mokytoja skitą kartą jų nepamatytų. 

Viena iš veiksmingiausių alternatyvų yra padėti šalims rasti sprendimus. Sprendimui, pagrįstam 
koučingu, vėl reikia „tuščio popieriaus lapo“ ir atsisakyti asmeninės mokytojo patirties, susijusios su 
konflikto objektu ir kiekviena jo šalimi. 
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Pirmoji mokytojo reakcija į konfliktą turi būti klausimas: „Ar galiu padėti rasti sprendimą?“ Žino-
ma, visada yra rizikos, kad šalys dėl neigiamų emocijų gali paprasčiausiai sustoti ir išsiskirstyti, nutilti 
arba tiesiog atsakyti „NE“.

Jei taip nutinka, mokytojas turi toliau siūlyti savo pagalbą ir pabandyti su abiem šalimis susitarti 
dėl pokalbio laiko, pavyzdžiui, po pamokų. Šalys turi būti tikros, kad mokytojo siūlomas pokalbis 
nereikš kritikos dėl jų elgesio. 

Svarbi taisyklė, susijusi su sprendimais pagrįsta strategija, yra nediskutuoti apie konflikto priežas-
tis. Mokytojas yra tas, kuris klausinėja, kad padėtų šalims rasti atsakymus be jokių mokytojo pa-
tarimų. 

Pateiktus klausimus turi pasirinkti pats mokytojas, remdamasis savo intuicija ir empatijos įgū
džiais.

„Kiek iš 10, Tomai, esi patenkintas esama situacija?“ 

„Kas padėtų jums rasti sprendimą?“

„Kokios kliūtys neleidžia gyventi taikiai?“  

„Koks būtų pirmasis žingsnis į priekį?“

„Kokius būdus matote, kad pagerintumėte esamą situaciją?“

Atkreipkite dėmesį, kad visi pasiūlyti klausimai yra „atvirojo“ tipo. Nėra atsakymų „TAIP“ arba „NE“, 
kurie apsaugo šalis nuo priverstinių atsakymų, kokių gali tikėtis mokytojas. 

„KODĖL“ tipo klausimų taip pat rekomenduojama vengti, nes toks tipas beveik visada priverčia 
žmones GINTIS, mat KODĖL reiškia tam tikrą kaltę, kurią turite paaiškinti. 

Nėra auksinio itin gerų klausimų sąrašo. Klausimai turi atsirasti iš vidinių mokytojo pojūčių. Jei 
mokytojas yra „tuščias baltas popieriaus lapas“, jis užsirašys situacijos istoriją iš požymių. Taigi, kas-
kart jis yra labai smalsus. Vienintelis sprendimas gali būti susijęs su paties mokytojo kontrole, kad 
neimtų spręsti.

 Intuityvusis klausymas, teigiamos pastabos ir patarimai, gebėjimas neteisti konflikto šalims pa-
sirodo kaip kalbantis veidrodis, pateikiantis atviruosius klausimus, kad padėtų ieškoti patiems spren-
dimų, ir tikintis kiekvieno mokinio gebėjimu konfliktą išspręsti pačiam arba pačiai, – yra pagrindiniai 
sėkmingo tarpininkavimo sprendžiant bet kokios rūšies konfliktus elementai.

Ir žinoma, geriausias būdas nekonfliktuoti yra apsisaugoti nuo jų skiriant pakankamai laiko ir ku
riant patikimą, atvirą ir neteisiančią klasės bendruomenės aplinką per bendradarbiavimą ir aktyvų 
klausimąsi. 
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3.3 GRUPINIS BENDRADARBIAVIMAS SANTYKIAMS GRUPĖJE STIPRINTI

Yra daug būdų mokinius sukviesti tam tikram darbui grupėje. To tikslas – mokymasis, praktika, 
bendravimas, kūrybinis bendradarbiavimas. Visgi daugeliu atvejų mokytojai grupinį darbą taiko tik 
ne pamokų metu, linksminantis ir (arba) nerimtų mokomųjų dalykų metu. 

Mūsų patarimai būtų pabandyti tai panaudoti ir rimtiems mokomiesiems dalykams. Šioje 
medžiagoje rasite temą apie tai, kaip pakeisti kuriamą mokymo procesą. 

Ji yra susijusi su atsakomybės už mokinių mokymosi rezultatus perėjimu. Tai susiję su bendradar-
biavimu, kai mokiniai mokomąjį dalyką mokosi patys ir vienas su kitus dalinasi informacija (žiniomis). 

Mes rekomenduojame tokio tipo grupinį mokymąsi per jūsų pamoką kartais įtraukti į pačių mo-
kinių atsakomybę ir įvertinti, kaip tai padeda gerinti dienos mokymosi rezultatus, emocinę aplinką, 
bendravimą.
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3.4 GALUTINIAI SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI, PADEDANTYS GERIAU 
SUPRASTI TREČIOJO SKYRIAUS TEMAS

• Kurio klausymosi lygmuo yra naudingiausias sprendžiant konfliktus?

• Kaip apibrėžiate „tuščias popieriaus lapas“, jei kalbėtume apie bendravimą?

• Paaiškinkite, kaip „Kodėl“ tipo klausimai gali nepadėti spręsti konfliktų?

• Kokį ryšį mokytojo smalsumas turi su sėkmingu konfliktų klasėje valdymu?

• Kodėl grupinis mokymasis per sunkių dalykų pamokas turi labiau teigiamą poveikį negu taikant 
ne pamokų metų?

• Kaip Sokrato klausimai gali mokytojui padėti sėkmingai išspręsti konfliktus? 

VAIZDO ĮRAŠAS

Atsakymus į klausimus rasite pateiktame vaizdo įraše  

Savęs vertinimo testo atsakymai trečiojo skyriaus 
pabaigoje

https://www.youtube.com/watch?v=4HaI1pZI0L0&feature=youtu.be

