
  

  

Danija, Suomija, 

Vokietija, Lietuva 

 

 

Europos Komisijos parama rengiant šį 

leidinį nereiškia pritarimo turiniui, kuris 

atspindi tik autorių požiūrį. Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 

šiame dokumente esančios informacijos 

naudojimą. 

 

Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas 



  

1 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

ĮŽANGA .................................................................................................................................................... 2 
1. TYRIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS ................................................................................................... 5 

1.1. Mokytojui reikalingos savybės ir įgūdžiai ...................................................................................... 5 

1.2. Situacijos, kurios priverčia mokytojus nusivilti ir jaustis bejėgiškai .............................................. 5 

1.3. Iššūkiai ir galimybės susiduriant skirtingoms kartoms .................................................................. 6 

1.4. Mokinių nuomonės ....................................................................................................................... 8 

2.ŠIANDIENOS MOKYTOJŲ ĮGŪDŽIAI DĖL RYTOJAUS MOKINIŲ ........................................................... 9 
2.1. Koks yra mokytojas šiandien ir rytoj? ............................................................................................ 9 

2.2. Svarbiausių savybių ir įgūdžių 16-ukas ........................................................................................ 10 

2.3 Įgūdžių aprašymai, patarimai ir gerosios praktikos pavyzdžiai .................................................... 12 

2.3.1 Būdai, kaip tapti Komandos kūrėju ........................................................................................... 12 

ĮGŪDIS: Komunikabilumas ............................................................................................................. 12 

ĮGŪDIS: Motyvacija ........................................................................................................................ 15 

ĮGŪDIS: Planavimas ....................................................................................................................... 17 

ĮGŪDIS: Organizuotumas ............................................................................................................... 19 

2.3.2 Būdai, kaip tapti lyderiu ........................................................................................................ 21 

ĮGŪDIS: Lankstumas....................................................................................................................... 21 

ĮGŪDIS: Strūktūruotumas .............................................................................................................. 23 

ĮGŪDIS: Inovatyvumas ................................................................................................................... 25 

ĮGŪDIS: Sprendimų priėmimas ...................................................................................................... 26 

2.3.3 Būdai, kaip tapti nuomonės formuotoju .............................................................................. 28 

ĮGŪDIS: Kantrumas ........................................................................................................................ 28 

ĮGŪDIS: Humoro jausmas .............................................................................................................. 30 

ĮGŪDIS: Noras mokytis................................................................................................................... 32 

ĮGŪDIS: Patikimumas ..................................................................................................................... 34 

2.3.4 Būdai, kaip ugdyti socialinį sąmoningumą ir etišką sąžinę ................................................... 36 

ĮGŪDIS: Pozityvumas ..................................................................................................................... 36 

ĮGŪDIS: Bendradarbiavimas .......................................................................................................... 38 

ĮGŪDIS: Socialinių įgūdžių valdymas .............................................................................................. 40 

ĮGŪDIS: Problemų sprendimas ...................................................................................................... 43 

ŠALTINIAI ............................................................................................................................................... 45 
IŠVADOS ................................................................................................................................................. 53 
 

  



  

2 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

ĮŽANGA 

 

Projekto ir partnerių pristatymas 

WEDEVET projekto tikslas - ištirti, parengti ir sukurti gaires, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik 

kaip mokytojui, bet ir kaip lyderiui bei vadovui, dirbančiam su jaunimu, įvairiose mokymo(si) 

aplinkose, tame tarpe ir Imitacinėse Bendrovėse (IB). Projekto rezultatas - profesinio mokymo 

mokytojo įgūdžių aplankas. Tai yra pirmasis įrankis, leidžiantis profesinio mokymo institucijų 

mokytojams ugdyti supratimą apie komandos formavimą, lyderystę ir įtakos darymo įgūdžius mokant 

būsimus Europos Sąjungos specialistus. 

 

Projekto partneriai 

LIBA 

Asociacija „LIBA“, įsteigta 2015 m., yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti paramą Lietuvos 

imitacinių bendrovių tinklui. LIBA buvo sukurta aktyvių žmonių ir organizacijų, dirbančių su 

imitacinėmis bendrovėmis Lietuvoje. Pagrindinis asociacijos siekinys – skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą, bendradarbiaujant su Lietuvos ir Europos asociacijomis, dirbančiomis su verslumo ugdymu 

ir mokymosi visą gyvenimą koncepcija, profesinio mokymo ir kitomis institucijomis. 

 

IBC 

Institucija „International Business School (IBC)“ Danijoje yra viena iš 5 didžiausių profesijos mokymo 

įstaigų. Joje įsikūręs atskiras departamentas „SIMU Learning“, kuriame per pastaruosius 25 metus 

buvo išvystytos į praktiką orientuotos švietimo programos. Šios programos naudojamos visose šalies 

imitacinėse bendrovėse, kasdien apie 800 (150 tuo pačiu metu) vartotojų dirba savo virtualiose 

įmonėse, o daugiau nei 100 trenerių yra tiesiogiai susiję su pagrindine „SIMU Learning“ veikla. „SIMU 

Learning“ yra Danijos centrinis biuras pasauliniame imitacinių bendrovių tinkle. 

 

OSAO 

Švietimo įstaiga OSAO yra profesinio švietimo ekspertų bendruomenė Suomijoje, teikianti įgūdžius, 

reikalingus darbui ir nuolatiniam mokymuisi. OSAO teikia šiuolaikiško ugdymo paslaugas, 

atitinkančias darbo rinkos poreikius. Ugdymo procesas grindžiamas kiekvieno besimokančio 

individualiu mokymosi keliu. Kiekvieno mokinio mokymosi kelias iki įgyjamos profesinės kvalifikacijos 

skiriasi, atsižvelgiama į mokinio įgūdžius, savybes ir ankstesnę praktinę patirtį bei mokymąsi. 

Draugiškumas ir mokinių moralinis palaikymas yra svarbūs OSAO veiklos principai. 

Internacionalizacija taip pat vaidina svarbų vaidmenį įgyvendinant visas OSAO veiklas. Apie 8 500 

jaunuolių ir suaugusiųjų mokosi OSAO. Bendras darbuotojų skaičius yra 855. 

 

EUROPEN-PEN International (EUROPEN) 

EUROPEN-PEN International (EUROPEN) yra ne pelno siekianti asociacija, kuri koordinuoja ir remia 

Europos ir tarptautinius imitacinių bendrovių tinklus. Europos tinklą sudaro 17 teisiškai savarankiškų 

ne pelno siekiančių nacionalinių centrinių organizacijų, kurios kartu sudaro tūkstančius imitacinių 
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bendrovių, kasmet rengiančių šimtus tūkstančių praktikantų iš visos Europos, įskaitant daugelį 

didžiųjų Europos universitetų, taip pat universitetus už Europos ribų - tiek Amerikoje, tiek Azijoje. 

 

Imitacinių bendrovių (IB) metodika 

Šis projektas yra pagrįstas patirtimi, įgyta taikant praktikos imitacinėse įmonėse metodiką, 

naudojamą Europos ir pasaulio profesinio mokymo įstaigose.  

„Imitacinės bendrovės“ (IB) darbo aplinka imituoja tikrovę darbiniame gyvenime. Mokiniai dirba kaip 

įmonių valdymo komandos, planuoja ir įgyvendina IB verslo procesus bei priima sprendimus. Mokiniai 

Imitacinėse bendrovėse dirba pasiskirstę į komandas pagal skyrius, kuriuose jiems priskiriamos tam 

tikros pareigos ir pagal tai jie planuoja bei įgyvendina užduotis ir priima atsakomybę. Imitacinių 

bendrovių metodas nuolat kuria įrankius, orientuotus į problemų sprendimą ir darbu grįstą 

mokymąsi. Mokytojas, mokantis Imitacinėje bendrovėje šiek tiek skiriasi nuo tradicinio – Imitacinių 

bendrovių aplinkoje yra taikoma į mokinį orientuota metodika, akcentuojanti mokymąsi darant ir 

mokymąsi klystant. 

Profesinio mokymo įstaigų mokytojai tiki, kad mokiniai turi gauti galimybę praktiškai dirbti pagal 

profesiją, kurią ruošiasi įgyti. Tikras profesionalumas grindžiamas praktiniais įgūdžiais atlikti darbą ir 

ištaisyti klaidas. Ir tai ne tik teorija. Šie įsitikinimai nuo pat pradžių buvo „Imitacinių bendrovių“ 

pedagogikos pagrindas. 

 

Darbu grįstas mokymasis profesinio mokymo institucijose 

„Mokytojo įgūdžių rinkinys“ yra skirtas mokytojams ir IB vadovams, dirbantiems veikla ir praktika 

grįsto mokymo metodais profesinio mokymo srityje. Kadangi švietimo sistemos skiriasi nacionaliniu 

bei kartais ir regioniniu lygiu, šiame mokytojų įgūdžių aplanke bus kalbama apie praktika grįstą 

mokymo metodą, paaiškinant terminus, vartojamus tiek tarptautiniu, tiek šalies mastu. 

Be to, WEDEVET projekto partneriai pasirinko „Imitacinės bendrovės“ metodą kaip geriausią 

praktikos pavyzdį ir remsis juo „Mokytojo įgūdžių rinkinyje“. Šis metodas buvo pasirinktas todėl, kad 

„Imitacinė bendrovė“ (IB) buvo apdovanota aukščiausiu įvertinimu (3 žvaigždutėmis), taip pat 

European Training Faundation (ETF) pripažino „Imitacinę bendrovę“ kaip vieną geriausių jaunimo 

verslo valdymo įgūdžių ir verslumo ugdymo gerosios praktikos pavyzdžiu tarptautiniu mastu. 

Nepaisant to, „Mokytojo įgūdžių rinkinys“ turėtų būti suprantamas ir pritaikomas kaip lanksti 

priemonė, padedanti tobulinti mokytojų ir praktikos organizatorių įgūdžius visose praktinio mokymo 

srityse. 

 

Profesinio mokymo institucijos ir Imitacinės bendrovės mokytojo vaidmuo 

Imitacinės bendrovės mokytojas, kai mokymas(is) vyksta darbu grįsta metodika, turi prisiimti daug 

skirtingų vaidmenų. Priklausomai nuo situacijos, mokytojas turi būti dar ir vadovu, treneriu, 

mentoriumi. Tai gali tapti tikru iššūkiu mokytojui, todėl jam yra reikalingi įvairūs įgūdžiai, susiję su 

lyderyste, komandos formavimu, įtakos darymu ir socialiniu sąmoningumu. 
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„Mokytojo įgūdžių rinkinio“ struktūra ir jos panaudojimo būdai 

Šis rinkinys tai įrankis, skirtas įkvėpti ir formuoti įgūdžius. Rinkinys sudarytas iš 16 svarbiausiųjų  

įgūdžių, reikalingų jums, kaip vadovui, mokytojui ir mentoriui, aprašymų. Įgūdžiai yra suskirstyti į 4 

skirtingas kategorijas - kaip tapti komandos kūrėju, lyderiu, nuomonės formuotoju ir kaip skatinti 

socialinį sąmoningumą. 

Rinkinyje pateikta išsami informacija apie tai, kaip šiuos įgūdžius įgyti, šaltinių aplanke pateikiamos 

nuorodos į tolesnę informaciją. Informacija pateikiama taip, kad galite rinktis sutelkti dėmesį į vieną, 

du ar visus įgūdžius. 
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1. TYRIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS 

WEDEVET projekto partneriai sukūrė klausimyną ir klausė mokytojų apie jų požiūrį į mokymą. 

Mokytojų buvo paklausta, kodėl jie dirba mokytojais, kad būtų galima nustatyti pagrindines priežastis, 

kas motyvuoja rinktis šį darbą. Beveik visuose atsakymuose buvo nustatytas stiprus noras mokyti 

(ypač tarp jaunesnio amžiaus mokytojų) ir padėti mokiniams tobulėti ir būti sėkmingiems. Mokytojus 

motyvuoja tai, kad jie gali pasidalinti savo žiniomis ir aprūpinti jaunimą būtinais gyvenimo įgūdžiais. 

 

1.1. Mokytojui reikalingos savybės ir įgūdžiai 

Klausėme respondentų apie svarbiausias mokytojo 

savybes mokant ir bendraujant su mokiniais. Buvo 

pateiktos 24 savybės ir jų buvo klausiama, kurios 

aštuonios iš jų yra svarbiausios. Daugiausiai pasirinkimų 

sulaukę atsakymai buvo šie: lankstumas, kantrybė, 

struktūriškumas, pozityvumas, komunikaciniai gebėjimai, 

humoro jausmas, motyvacija, planavimo įgūdžiai. 

 

 

Taip pat klausėme, kokie yra svarbiausi mokytojo įgūdžiai mokant 

ir bendraujant su mokiniais? Dažniausiai minimi įgūdžiai buvo šie: 

Organizuotumas, inovatyvumas, motyvavimas, problemų 

sprendimas, vadovavimas, komunikavimas, kooperavimasis, 

lyderystė, socialiniai. 

 

 

Mokytojų darbe keliami skirtingi reikalavimai, kai kurie būtini darbui 

klasėje, o kiti už jos ribų. Mes paklausėme, kokių savybių ir įgūdžių jų 

organizacija reikalauja iš jų kaip mokytojų? 10 svarbiausių įgūdžių ir 

savybių yra: Organizaciniai, planavimo, kooperavimosi, problemų 

sprendimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, 

komunikavimo įgūdžiai, taip pat lankstumas, patikimumas ir 

stūktūriškumas. 

  

1.2. Situacijos, kurios priverčia mokytojus nusivilti ir jaustis bejėgiškai 

Norėdami sužinoti, kokie įrankiai ar metodai galėtų būti reikalingi, mokytojų paklausėme, kokiose 

situacijose jie jaučiasi bejėgiai ir nusivylę? Pagrindinis veiksnys, dėl kurio mokytojai jaučiasi bejėgiai 

ir nusivylę, yra mokinių motyvacijos stoka. Tokį atsakymą pasirinko net ketvirtadalis atsakiusiųjų. Tai 

pabrėžia mokytojų motyvacijos bei socialinių ir pedagoginių įgūdžių poreikį, net jei blogos 

motyvacijos priežastys iš dalies gali būti nesusijusios su mokykla. Kiti įvardinti atsakymai buvo, 
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pavyzdžiui, mokymosi sunkumai, psichologiniai iššūkiai, blogai veikianti IT įranga ir su ja susijusios 

paslaugos bei kitos įvairios priežastys. 

Norėjome išsiaiškinti, ar darbe susiduriama su problemomis, susijusiomis su kartų skirtumais, ar 

jaučiamas skirtumas kaip mokytojai mąsto ir kaip mokiniai suvokia informaciją. Kartų pokyčiai daro 

įtaką mokytojų požiūriui į įvairius dalykus ir pasaulį. 

 

1.3. Iššūkiai ir galimybės susiduriant skirtingoms kartoms 

 

1 lentelė. Kartų pasiskirstymas mokytojų darbo organizacijose pagal jų pačių vertinimą procentais: 

  

 

   

 

Apytiksliai apskaičiavus, galima daryti išvadą, kad „X“ (X-Generation) kartos mokytojai, kartu su 

keletu „kūdikių bumo“ (Baby Boomer) kartos mokytojų, moko „Z“ (Z-Generation) kartos jaunimą. 

Mokytojų grupėje taip pat yra dalis „Y“ arba kitaip, „tūkstantmečio“ (Y-Millenials), kartos atstovų, 

tačiau ji išlieka mažesnė. Svarbu suvokti skirtumą tarp „X“ ir „Z“ kartų ir jų skirtingą pasaulio 

suvokimą. Kokios vertybės yra svarbios ir kokių dalykų žmonės nori iš savo gyvenimo? Vienai kartai 

gali būti labai sunku suvokti kitos kartos požiūrį ar įsitikinimus. Tačiau vėlgi, suprasdami kito žmogaus 

nuomonę ir gerbdami ją be išankstinių nuostatų, du labai skirtingi pasauliai gali susijungti ir papildyti 

vienas kitą. Taigi, labai svarbu suprasti skirtingas kultūras, taip pat ir kartų kultūras. 

„X“ karta yra labiau atviri ir tiesmuki, nei „tūkstantmečio“ ir „Z“ kartos atstovai, todėl jie vertina 

atvirus ir sąžiningus pokalbius. Jiems nerūpi „mandagybės“ ar perdėtas draugiškumas. Tuo tarpu kai 

„tūkstantmečio“ atstovai yra šokiruoti sulaukę kritikos, „X“ kartos atstovų nereikia girti, nes juos 

labiau motyvuoja ieškoti būdų, kaip patobulėti. „X“ karta vertina darbo ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą, praleidžia mažiau laiko prie savo telefonų nei „tūkstantmečiai“ ar „Z“ karta, tačiau daug 

bendrauja el. paštu. Jie taip pat vertina bendradarbiavimą ir komandinį darbą, nes tai jiems yra 80-

ųjų ir 90-ųjų „Google“. „Z“ karta tikisi, kad darbdavys sukurs vertę darbuotojams ir galimybes žengti 

karjeros laiptais. Pirmuosius savo darbus jie laiko tik kaip kertinius akmenis savo karjeroje ir 

greičiausiai greitu metu jau planuos darbą pakeisti. 

Teacher Colleagues Students

Baby Boomer 26,09 % 4,35 % 8,70 %

X - Generation 47,82 % 65,22 % 0 %

Y - Millenials 21,74 % 26,08 % 17,39 %

Z - Generation 0 % 0 % 69,56 %

Other - what? 4,35 % 4,35 % 4,35 %
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„Tūkstantmečio“ kartos atstovams pinigai nėra tokia didelė motyvacijos priemonė, kaip „Z“ kartai. 

„Tūkstantmečiai“ ir „Z“ nesijaučia tokie prisirišę prie savo darbų kaip vyresnių kartų atstovai, todėl jų 

vadovai turėtų sukurti tokią vidinę kultūrą ir komandinę dvasią, kuri paskatintų norą pasilikti įmonėje. 

„Z“ kartos nariams skaitmeninės technologijos yra lyg įgimtas įgūdis, jie aktyviai naudojasi 

socialinėmis platformomis, todėl tikisi daug komentarų ir reikalauja daug galimybių įsitraukti į 

skirtingas veiklas.  
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1.4. Mokinių nuomonės 

Projekto susitikime Suomijoje partneriai taip pat apklausė kai kuriuos „Z“ kartos mokinius. Jie pateikė 

savo nuomonę apie tai, kokių įgūdžių, savybių jie tikisi iš mokytojo ir kas juos motyvuoja jų gyvenime 

ir mokymosi procese. 

 

  

Ko mokiniai tikisi iš 
mokytojų 
(įgūdžiai)?

Užsidegimas

Žinių suteikimas

Entuziazmas

Nuoširdumas

Pasitikėjimas/Patikimu
mas

Rūpestingumas

Pagarba

Internacionalumas

Vizijos turėjimas

Gebėjimas patarti

Užtikrintumas

Būvimas plačių pažiūrų

Humoras ir Rimtumas

Supratingumas

Bendrosios savybės 
reikalingos 

komunikacijai

Pagarba

Nuoširdumas

Asmeninės erdvės 
palaikymas

Dėmesio skyrimas

Suprantingumas

Universalumas

Pozityvumas

Energingumas

Gebėjimas 
susikoncentruoti

„Saugios“ erdvės 
komunikacijai 

sukūrimas

Kas motyvuoja
mokinius?

Geri pavyzdžiai

Patirtys/pavyzdžiai/atsil
iepimai iš realaus 

gyvenimo

Konkurencija

Rezultatai

Entuziastingi žmonės

Laimingi žmonės

Užsidegę žmonės

Tikslingas veiklos
organizavimas

Plačių pažiūrų žmonės

Artimi žmonės (šeima, 
draugai ir t.t.)
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2.ŠIANDIENOS MOKYTOJŲ ĮGŪDŽIAI DĖL RYTOJAUS MOKINIŲ 

2.1. Koks yra mokytojas šiandien ir rytoj? 

Mokytojai turėtų išmokti ugdyti mokinių transformuojančias kompetencijas: „…OECD projektas 

„Learning Compass 2030“ apibrėžia „transformuojančias kompetencijas“ kaip žinias, įgūdžius, požiūrį 

ir vertybes, reikalingus mokiniams, kad jie sugebėtų transformuoti visuomenę ir formuotų geresnę 

ateitį. Nustatyta, kad taip būtų kuriama nauja vertė, išsprendžiamos vyraujančios įtampos bei dilemos 

ir prisiimama atsakomybė “. 

Pavyzdys yra efektyviausia mokymo priemonė. Mokytojas 2021-aisiais mokydamas turėtų išreikšti 

aukštas žmogiškąsias vertybes, jei nori išauginti naujus specialistus, turinčius transformuojančių 

kompetencijų. 

 

Mokyklos negalės įveikti skaitmenizavimo, ekonominių, socialinių ir kitų problemų, jei mokytojai 

nebus šio proceso centre. Visi mokytojai (jaunesni ir vyresni) turi būti nuolat įtraukti į mokyklų 

tobulinimo ir mokinių ateities įgūdžių vystymo procesus.  

Profesinis mokytojų tobulėjimas turi būti vertinamas kartu su esminiais mokyklos organizavimo ir 

metodų pokyčiais. Daugumoje mokyklų įprastos pamokos buvo pakeistos tokiomis praktikomis kaip: 

• Į komandinį darbą orientuoti mokymai; 

• Lyderystės ugdymas; 

• Ugdymas kompetencijų, kurios vaidina svarbų vaidmenį, darant įtaką kitiems;  

• Socialinio sąmoningumo ir etiškos sąžinės ugdymas. 

Būtent todėl šiame Įgūdžių rinkinyje mes kalbėsime apie keturias pedagogo dimensijas. 

 

Pedagogas – Komandos kūrėjas 

Komandos kūrėjas vertina kiekvieno besimokančiojo unikalumą, kaip asmens ir kaip mokinio. 

Komandos kūrėjas leidžia mokiniams / besimokantiems dirbti kartu siekiant mokymosi tikslų. 

Komandos kūrėjas, ištikimas komandos ideologijai, supranta, kad komandos nariams sekasi ar 

nesiseka mokytis kaip komandai, o ne kiekvienam atskirai. Komandos kūrėjas palaiko komandas 

padėdamas joms sutelkti dėmesį į kiekvieno komandos nario stiprybes ir sugebėjimus. Jis taip pat 

priima komandas kaip vieną darbo grupę. Komandinis darbas yra svarbus mokymosi veiksnys, 

padedantis tolimesnėje mokinių karjeroje ir vystant jų verslumo įgūdžius. Komandos kūrėjas vertina 

Profesinio mokymo įstaigos mokytojas 2021

Mokyklos bendruomenėje mes esame LYGŪS. Mes visi turime 
intelektą, jausmus, lytį, seksualinę orientaciją ir namų kultūrą. Šie 
dalykai gali būti labai skirtingi, bet tuo pačiu ne tiek daug ir skirtis.

Pagarbus mokytojų 
elgesys sukuria 
saugią aplinką 

visiems.

Tarpkultūriškumas 
reiškia skirtingų 
kultūrų dialogo 

palaikymą.

Apibendrinimai ir 
stereotipai turėtų 

būti naudojami labai 
atsargiai.

Mes priklausome 
skirtingoms etninėms 
grupėms ir kultūroms. 

Mokykloje mes dirbame 
kartu.

Religijos ir tautybės 
neturėtų būti 
painiojamos.



  

10 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

komandinio darbo procesą kaip svarbų komandos pasiekimą, taip pat kitus pasiektus komandos 

rezultatus, susijusius su mokomo dalyko turiniu. 

 

Pedagogas – Lyderis 

Lyderis prisiima atsakomybę už savo darbą ir elgesį. Lyderis supranta, kad mokiniai išmoksta daugiau 

iš pavyzdžių, nei iš jiems pateiktų nurodymų ar patarimų. Lyderis gali perduoti sprendimų priėmimo 

galią, bet ne atsakomybę. Lyderis taip pat nulemia arba aktyviai dalyvauja sprendžiant ginčus ir 

konfliktus savo personalo / besimokančiųjų grupėje ir tai daro pagal grupės / organizacijos vertybes 

ir veiklos principus. 

 

Pedagogas – Nuomonės formuotojas 

Nuomonės formuotojas (influenceris) pasisako labiau už visuotines socialines vertybes nei už savo 

kultūros ir tautybės vertybes. Influenceriai šias vertybes išreiškia savo darbe. Jie taip pat aktyviai ieško 

mokymosi būdų, kurie ugdytų visos žmonijos supratimą ir vertinimą. 

 

Pedagogas - Socialinio sąmoningumo ir etiškos sąžinės puoselėtojas  

Socialinio sąmoningumo ir etiškos sąžinės puoselėtojas yra pasiruošęs priimti mokinių/ 

besimokančiųjų kritiką dėl dalykų, kurie kaip nors pašalina ar sukuria kitoniškumo jausmą. Tai gali 

būti įvairūs procesai, labai tikslios ar, atvirkščiai, tik numanomos vertybės, mokymo medžiaga ar 

tradicijos. Etiškai budrus pedagogas supranta, kad daugumoje savo, kaip pedagogo, veiksmų jis 

naudojasi galia. Pedagogas norės pasinaudoti šia galia taip, kad sprendimų priėmimo procesai būtų 

skaidrūs ir sąžiningi. Jei pedagogas sutinka su neįtraukiančiu ar nesąžiningu elgesiu, jis tuo pačiu 

padarys taip, kad toks elgesys taps priimtinu kitų akyse. 

 

2.2. Svarbiausių savybių ir įgūdžių 16-ukas 

Profesijos mokytojo įgūdžių rinkinyje, aprašomame 1 skyriuje - „Tyrimo rezultatų pristatymas“, 

pateikiami apklausos rezultatai ir daugiausia dėmesio skiriama 16 įgūdžių, kuriuos mokytojai ir IB 

vadovai pasirinko kaip svarbiausius mokytojo, trenerio ar vadovo vaidmeniui. Visi šešiolika įgūdžių 

yra išsamiai išnagrinėti ir aprašyti. Taip pat pateikta medžiaga, kaip vystyti ir tobulinti atitinkamus 

įgūdžius. 

Visi įgūdžiai yra tarpusavyje susiję ir daro įtaką vienas kitam. Tačiau svarbu ir naudinga aptarti 

kiekvieną įgūdį atskirai, kad būtų galima suteikti kuo geresnes mokymosi galimybes ir pasiekti kuo 

aukštesnius rezultatus. Labai svarbu nepamiršti, kad XXI amžius kelia įvairių iššūkių mokytojo 

profesijai ir mokančiojo vaidmeniui. Dėl padidėjusios globalizacijos, ketvirtosios pramonės 

revoliucijos, dirbtinio intelekto (AI) vystymosi ir skaitmenizavimo, mokymo pozicijoms reikalingų 

įgūdžių rinkinys išgyvena reikšmingus pokyčius. Mokytojo vaidmuo stipriai pasikeitė visose mokymo 

įstaigose - tiek vidurinėse mokyklose, tiek profesinio mokymo, tiek tolesnio mokymo įstaigose, tiek 

universitetuose. Praktika pagrįstoje mokymo ir mokymosi aplinkoje manoma, kad mokytojas tapo 

daugiau kaip lyderis, įgalintojas ar įtakos darytojas ir 20-ojo amžiaus į mokytoją koncentruotas 

mokymosi metodas nebėra taikomas. Todėl būtinybė nuolat tobulėti pedagogams auga, tačiau dažnai 
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taip pat kelia iššūkį, nes mokytojai paprastai turi per mažai laiko ir išteklių, kad galėtų sutelkti dėmesį 

į asmeninį tobulėjimą. 

Kadangi įvairių pareigybių darbų aprašymai skiriasi ir nuolat plečiasi, darbui reikalingi įgūdžiai turi būti 

labai lankstūs. Vadinasi, pedagogai eidami per savo profesinę ir asmeninę karjerą turi nuolat įgyti 

naujų žinių ir įgūdžių (Preparing Tomorrow’s Workforce for 4 IR” by Deloitte, p. 16). Tokiu būdu jie 

gali ugdyti ir vystyti savo praktikantų ir besimokančiųjų socialinį sąmoningumą ir etinę sąžinę. 

„Deloitte“ paskelbė mokslinį darbą „Rytojaus darbo jėgos paruošimas 4 IR“, kuriame apibrėžtos 

keturios pagrindinės įgūdžių kategorijos, į kurias reikia atsižvelgti rengiant ir išlaikant XXI amžiaus 

darbo jėgą: „Darbo jėgos parengimas“, „Žmogiškieji įgūdžiai“, „Techniniai įgūdžiai“ ir „Verslumas“ ( 

16 p.). Atsižvelgiant į tai, kad „techniniai įgūdžiai“ yra labiau susiję su darbu, kitos trys kategorijos 

apima šio projekto apklausos rezultatus t. y. svarbiausieji 16 įgūdžių, su kuriais galima išsamiau 

susipažinti „Mokytojo įgūdžių rinkinyje“. Įgūdžiai, tokie kaip bendravimas, kūrybiškumas, optimizmas 

ar laiko valdymas, yra labai tarpusavyje susiję įgūdžiai, leidžiantys mokytojams ir IB mokiniams tapti 

lankstesniems ir prisitaikyti prie naujos darbo aplinkoje, darbo vietų ir pokyčių. 

Todėl profesinio mokymo įstaigos mokytojo įgūdžių rinkinyje bus nagrinėjami šie šešiolika geriausių 

mokytojo įgūdžių: komunikabilumas, motyvacija, planavimas, organizuotumas, lankstumas, 

strūktūruotumas, inovatyvumas, sprendimų priėmimas, kantrumas, humoro jausmas, noras mokytis, 

patikimumas, pozityvumas, bendradarbiavimas, socialinių įgūdžių valdymas, problemų sprendimas. 

 

 

Visi šešiolika įgūdžių buvo išrinkti kaip reikšmingiausi ir naudingiausi bei labiausiai tobulinantys 

mokytojo profesiją. Kiekvienas įgūdis bus apibrėžtas naudojant atitinkamam įgūdžiui priskiriamą 

elgesį, veiksnius, kurie prisideda prie įgūdžių ugdymo, pavyzdžius ir pasiūlymus, kaip tobulinti 

kiekvieną įgūdį, bei geriausios pavyzdžius iš praktikos. 
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2.3 Įgūdžių aprašymai, patarimai ir gerosios praktikos pavyzdžiai 

2.3.1 Būdai, kaip tapti Komandos kūrėju 

Aprašymas: Kas yra Pedagogas, kaip Komandos kūrėjas?  

Jums reikia: 
Įgūdžiai 

 Būti komunikabiliam, norint sėkmingai dirbti su skirtingais 

žmonėmis; 
1. Komunikabilumas 

 Būti motyvuotam ir mokėti motyvuoti mokinius bei kolegas 2. Motyvacija 

 Gebėti planuoti užduotis ir nuolat stebėti tai, kas buvo, yra ir bus 

daroma 
3. Planavimas 

 Turėti gerus organizacinius įgūdžius ir išlikti ramiam sudėtingose 

situacijose 
4. Originalumas 
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Aprašymas 

Komunikacija yra pagrindinis įgūdis ir pats pagrindas žmonių sąveikai. Dažnai dėl 

komunikacijos (ir kitų) įgūdžių trūkumo gali kilti konfliktas. Todėl tvirti komunikaciniai 

įgūdžiai yra sveiko ir sėkmingo asmeninio bei profesinio gyvenimo pagrindas. Svarbu 

nepamiršti, kad komunikacijos įgūdžiai reiškia ne tik sakytinę kalbą, bet ir žmogaus kūno 

kalbą. 

Žiūrint į bendravimą kaip į įgūdį, tai apima daugybę parametrų, tokių kaip žodžių 

pasirinkimas, balso tonas ir garsumas, sintaksės sudėtingumas, kalbama kalba (gimtoji / 

besimokančioji), išsakytų komentarų laikas, kalbėtojo/ klausytojo požiūris ir judesiai, 

bendraujančių asmenų vaidmenys, erdvė, kurioje vyksta bendravimas ir kt. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 
 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 
 

Norint sėkmingai komunikuoti, būtinas: 

 Pozityvus bendravimas; 

 Atviras ir aiškus bendravimas; 

 Empatiškas bendravimas; 

 Atkaklumas. 

 

Individualūs veiksniai: amžius ir raidos 

stadija, emocinis intelektas, asmenybės 

bruožai, auklėjimas, išsilavinimas, 

interesai. 

Kultūros veiksniai: kalba, įsitikinimai, 

papročiai, kultūrinė padėtis, 

bendraamžių grupė. 
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Kontekstiniai veiksniai: bendraujančių 

asmenų vaidmuo / pozicija, erdvė, 

(dienos) laikas, aplinkoje, bendravimo 

priemonės (pvz, asmeniškai, internete, 

raštu ir kt.). 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
 

 atidžiai išklausykite visus 

dalyvaujančius; 

 stebėk savo kūno kalbą; 

 stenkitės nebūti labai emocingi; 

 padarykite pertrauką ar atsitraukite; 

 gerbkite tarpkultūrinius skirtumus; 

 gerbkite kartų skirtumus; 

 būkite kantrūs ir empatiški; 

 stebėkite kitų žmonių bendravimą; 

 apmąstykite teigiamus ir neigiamus 

aspektus; 

 prisipažinkite, jei kažko nežinote; 

 naudokite ramų tempą ir pauzes; 

 protingai naudokite retorikos 

priemones; 

 sąmoningai rinkitės žodžius; 

 palaikykite akių kontaktą. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 
 

A. Pavyzdys: TED pranešėjo Julien Treasure kalba apie „Sveiką“ komunikaciją: Atvirumas 

-būkite aiškus ir tiesus; Autentiškumas - būk savimi; Sąžiningumas: laikykis savo žodžio; 

Meilė: Linkėk jiems gero. J. Treasure pristato balso galią, kaip įrankį, kurį galima naudoti 

sakant viešą kalbą, kalbant prieš klasę ar tiesiog bendraujant. 

B. Imitacinės bendrovės kontekstas. Komunikacija Imitacinėje bendrovėje yra labai 

svarbi. Viena iš daugelio iniciatyvios ir vaisingos komunikacijos skatinimo būdų yra 

reguliarūs komandos susitikimai. Šie komandos susitikimai turėtų būti struktūruoti, kad 

išvengtume blaškymosi ir užsitęsusių pokalbių. Tačiau komandos susitikimai turėtų 

suteikti galimybę visiems kalbėti ir papasakoti, ties kuo jie šiuo metu dirba, ar susiduria 

su kokiais nors iššūkiais ir kokias kitas užduotis planuoja įvykdyti toliau. Taip pat 

turėtumėte atkreipti dėmesį į socialinę šių komandos susitikimų svarbą, pavyzdžiui, 

kiekvienas komandos susitikimas galėtų baigtis 10–15 minučių socialiniu turu, kurio metu 

būtų skiriamas laikas besimokantiems (mokiniams) pabendrauti tarpusavyje. Tai labai 

svarbu norint sukurti gerą komandos dvasią ir leisti IB vadovams stebėti besimokančiųjų 

elgesį. 
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C. Konfliktinė situacija. Dirbant su kitais žmonėmis konfliktai ir nuomonių išsiskyrimai 

yra neišvengiami - ir jei tai suvaldoma jautriai ir laipsniškai, tai gali turėti teigiamų 

rezultatų. Pavyzdžiui, jei praktikantų grupė aptaria tokią temą kaip nauja rinkodaros 

medžiaga ir jos dizainas, atsiranda daugybė nuomonių. Užuot vengus konfliktų, svarbu 

atsižvelgti į skirtingas nuomones ir paprašyti kiekvieno praktikanto nuomonės ir jos 

pagrindimo. Jei konfliktas įsiplieskia, gali būti naudinga trumpa pertrauka, kad mokiniai 

atvėstų ir ramiai apgalvotų situaciją. Labai svarbu, kad IB vadovai/ mokytojai valdytų 

konfliktą, prašydami išsakyti savo nuomones ir klausdami „kodėl“ apie visą situaciją „iš 

šono“ - tada tampa lengviau suprasti vienas kitą. 

  



  

15 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

ĮG
Ū

D
IS

: M
o

ty
va

ci
ja

 
Aprašymas 

Kas yra motyvacija? Kembridžo Žodynas apibūdina „motyvaciją“ kaip norą, priežastį ar 

entuziazmą ką nors padaryti. Taigi, jei kas nors nesupranta, kodėl jis/ ji turėtų kažką 

daryti ar atlikti užduotį, greičiausiai jis/ ji nebus motyvuotas dirbti. 

Motyvacijos priežastys gali būti įvairios: gali būti, kad asmuo yra asmeniškai 

suinteresuotas šia tema, gauna naudos atlikdamas užduotį, gauna pagyrimus už savo 

darbą arba motyvaciją įgauna palaikydamas draugą ar kolegą. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 
 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 
 

Norint motyvuoti kitus, dalijimasis savo 

asmenine patirtimi gali būti tinkamiausia 

priemonė. 

Švietimo srityje svarbu, kad besimokantieji 

žinotų savo užduočių priežastis ir galutinį 

tikslą. 

Tai galima pasiekti asmenine patirtimi ir 

istorijomis, pavyzdžiais, pagyrimais, 

pažymiais ir kt. būdais. Jei įmanoma, 

dėmesys turėtų būti sutelktas į vidinę 

motyvaciją. Mokytojai gali, pavyzdžiui, 

sužinoti savo besimokančiųjų tikslus ir norus 

bei vizualizuoti jų mokymosi kelią. 

Individualūs veiksniai: amžius ir 

vystymosi stadija, emocinis intelektas, 

asmenybės bruožai, asmeninė patirtis, 

nauda/ uždarbis gaunamas iš užduoties, 

asmeninis pasitenkinimas, tikslas. 

Kultūriniai veiksniai: kalba, įsitikinimai, 

papročiai, visuomenės/ socialinės 

aplinkos pagyrimai, statusas. 

Kontekstiniai veiksniai: nauda/ uždarbis 

iš užduoties, bendraamžių grupės, darbo 

struktūra ir padėtis, pažymiai, 

atlyginimas. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
 

 Atidžiai ir atidžiai klausykite, kad 

atskleistumėte savo mokinių norus ir 

tikslus; 

 Pateikite pavyzdžių; 

 Pateikite gaires, o ne sprendimą; 

 Sukurkite erdvę kūrybiškumui ir 

vaizduotei; 

Paprašykite kitų patirties ir asmeninių 

pavyzdžių; 

 Gerbkite tai, kad motyvacija gali būti iš 

įvairių šaltinių; 

 Vizualizuokite ir padėkite kitiems 

įsivaizduoti, kodėl užduotis yra 

naudinga; 

 Palikite vietos klaidoms; 

 Taikykite skirtingus metodus; 

 Vertinkite skirtingas pažiūras ir 

nuomones. 
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Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 
 

A. Situacija. Reikia išspręsti problemą, tačiau komanda įstringa savo darbuose ir 

praranda motyvaciją, nes sprendimo, atrodo, nėra šalia. Užuot darius spaudimą ar tiesiog 

pateikiant sprendimą kaip mokytojui, gera mintis galėtų būti padaryti pertrauką ir 

sąmoningai kelti nesusijusias, linksmas temas pokalbiui pertraukos metu. Tokiu būdu 

kiekvienas gali atsitraukti nuo problemos ir vėl pradėti iš naujo su nauju požiūriu. 

B. Praktinis pavyzdys. Priklausomai nuo užduoties ir tikslo, kūrybiškas požiūris į iššūkį 

gali būti labai motyvuojantis, taip pat naudingas mokymosi procesui ir rezultatams. 

Pavyzdžiui, tokie metodai kaip „Design thinking“, kai problemos sprendimas gali apimti 

piešimą, amatus; „brainstorm“, kai galimas sprendimas yra pristatomas, įgyvendinamas 

ir keletą kartų peržiūrimas, kas leidžia įsisavinti įvairius įgūdžius, pavyzdžiui, komandinį 

darbą, pagarbą, kūrybiškumą ir daugybę kitų, kurie gali padidinti motyvaciją. 

C. Imitacinės bendrovės kontekstas / Geroji praktika. Pačios Imitacinės bendrovės 

aplinka yra labai motyvuojanti dėl įvairių priežasčių. Pvz., Imitacinės bendrovės aplinka 

skiriasi nuo tradicinių klasių sąlygų ir leidžia besimokantiesiems atskleisti teisingą 

mąstyseną ir palikti į mokytoją orientuotą aplinką. Be to, kiekvienas besimokantis 

asmuo užima savo poziciją Imitacinėje bendrovėje ir prisiima atsakomybę už savo 

užduotis. Atsakomybės prisiėmimas motyvuoja besimokančiuosius kitaip, atimdamas 

dėmesį nuo egzaminų ir pažymių bei nukreipdamas jį į su darbu susijusių užduočių, 

projektų ir praktinės veiklos link. 
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Yra daugybė veiksmų, susijusių su planavimu - žmogus geba planuoti, kai gerai peržiūri 

užduotis ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Geri planuotojai visuomet ištyrinėja ir 

struktūruoja veiksmą ar įvykį. Jie žiūri į didesnį vaizdą iš šalies, o ne koncentruojasi į tai, 

kas vyksta dabar. Geri planuotojai bando numatyti, kas įvyks, ir nuspėti, su kokiomis 

problemomis gali susidurti. Jie dažnai vizualizuoja aplinką ir situacijas. 

Planavimo įgūdžiai taip pat apima galimybę susikurti vieną ar kelias strategijas, kuriomis 

siekiama tikslo. Iš anksto numatomos užduotys, priimami sprendimai ir planas 

išdėstomas laike. Kai kurie pagrindiniai klausimai galėtų būti „Ką reikia padaryti?“, 

„Kada ir kur tai turi būti padaryta?“, „Kaip tai įgyvendinti?“ arba „O kas, jei ...?“. Kalbant 

apie mokymosi aplinką, taip pat svarbu suplanuoti tam tikrą rutiną, kad būtų aišku, 

kokia tvarka galima automatizuojant pasikartojančias užduotis ir darbo eigą. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

Gerus planavimo įgūdžius turintys asmenys 

dažnai žvelgia į situaciją, įvykį ar užduotį kaip 

į visumą; 

Planuotojai yra labai struktūrizuoti žmonės ir 

puikiai vizualizuoja idėjas; 

Planuotojai geba matyti ryšį tarp užduočių, 

numatyti rezultatus ar galimas problemas; 

Planuotojai numato įvairias situacijas - jie ne 

sutelkia dėmesį į vieną planą, o stengiasi 

turėti keletą alternatyvų visiems įvykiams. 

Individualūs veiksniai: Amžius ir 

vystymosi stadija, emocinis intelektas, 

asmenybės bruožai, patirtis, savęs 

valdymas, laiko valdymas, žinios apie 

sąvokas ir naudingus įrankius. 

Kultūriniai veiksniai: Papročiai, švietimo 

sistemos, mokymai, ugdymosi kelias, 

auklėjimas. 

Kontekstiniai veiksniai: Komanda, su 

kuria dirbama, vaidmuo/pozicija grupėje 

ar komandoje. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

Siekiant užtikrinti gerą planavimą: 

 Pakeiskite aplinką, kad atskleistumėte 

įvairiapusišką mąstyseną; 

 Pasinaudokite rutina, tačiau žinokite, 

kada 

ją sulaužyti; 

 Būkite lankstus! 

 Palikite vietos kūrybai ir minčių 

šturmui; 

 Nekurkite nerealaus plano; 

 Įsivaizduokite blogiausią ir geriausią 

scenarijų. 
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 Įsivaizduokite galimus įvykius; 

 Jei užstrigsite, atsitraukite nuo 

situacijos; 

Leiskite sau pailsėti. 

 Skirkite laiko „Protų šturmui“, 

struktūrai ir planavimui.  

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

A. Situacija/ Geroji praktika. Klasikinė situacija, kai planavimo įgūdžiai yra labai svarbūs, 

yra renginio organizavimas. Iki to, kol galėsite iš tikrųjų imtis veiksmų (žr. Įgūdis: 

Organizuotumas), reikia suplanuoti renginį ir visas jo detales. Yra keletas geriausios 

praktikos pavyzdžių, kurie gali padėti tobulinti planavimo įgūdžius, pavyzdžiui, gerai 

žinomi darbų sąrašai, „smegenų šturmas“, „idėjų lentos“ ar „minčių žemėlapiai“. 

Naudojant vieną ar kelis iš šių metodų, gali būti lengviau rinkti idėjas ir jas suskirstyti. 

B. Situacija / Geroji praktika. Žmonėms dažnai kyla iššūkių, kai reikia suplanuoti daug 

žingsnių ir užduočių. Labai paprasti, bet labai naudingi metodai yra „Už-Prieš“ sąrašai, 

taip pat prioritetiniai sąrašai. Galbūt norėsite padaryti tai vaizdingiau, jei dirbate su 

komanda ir kiekvieną užduotį / temą rašote ant atskiro popieriaus lapo, iš vienos pusės, 

siekdami jas surūšiuoti, tačiau taip pat išlaikant užduoties lankstumą. 

C. Geroji praktika / Imitacinės bendrovės kontekstas. Mokymosi aplinkoje klaidos 

turėtų būti sveikintinos, nes mes visi geriausiai mokomės iš savo patirties ir klaidų. 

Tačiau taip pat svarbu išmokti išvengti numatomų problemų ir užkirsti kelią jų 

atsiradimui. Kitas paprastas, bet efektyvus metodas yra „Kas būtų, jei būtų“. Taip pat 

taikomas „Minčių šturmas“ ir kiti metodai, siekiant nustatyti, kas gali pasisukti bloga 

linkme įvairiais atvejais ir iš anksto numatyti pasekmes. Imitacinės bendrovės kontekste 

šį metodą galima pritaikyti asmenims, kurie užduotį atlieka pirmą kartą arba visiems 

komandos nariams darbuotojų susitikime. 
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Palyginti su įgūdžių „planavimo“ įgūdžiu, „organizuotumą“ galima apibūdinti kaip idėjų 

įgyvendinimą ar perkėlimą į veiksmus. Organizaciniai įgūdžiai apima iš anksto atlikto 

planavimo įvykdymą. Todėl organizaciniai įgūdžiai apima darbo eigą ir užduočių bei įvykių 

laiko valdymą. Pavyzdžiui, jei staiga reikia pritaikyti planą ar struktūrą, tenka įvertinti 

situaciją, spontaniškai nustatyti ar pakeisti prioritetus. 

Kalbant apie organizacinius įgūdžius, gali būti naudinga paklausti „kaip ir kada kažkas ką 

nors daro“ ir „kas tai daro“. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Išlikite ramus ir valdykite stresą; 

 Koreguokite savo planus; 

 Suvaldykite chaotiškas situacijas; 

 Priimkite objektyvius sprendimus; 

 Aptikite silpnybes; 

 Darykite apžvalgą; 

 Deleguokite ir nustatykite prioritetus. 

Individualūs veiksniai: amžius ir 

vystymosi stadija, emocinis intelektas, 

asmeniniai bruožai, patirtis, atsparumas 

stresui, fizinė būklė, darbo spaudimas 

Kultūriniai veiksniai: kalba, įsitikinimai, 

papročiai 

Kontekstiniai veiksniai: aplinka (karštis, 

triukšmas, įtemptos situacijos ir pan.), 

lūkesčiai organizatoriui. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

Norint turėti efektyvius ir progresyvius 

organizacinius įgūdžius: 

 Būkite kantrus, bet iniciatyvus; 

 Klausykite atsiliepimų; 

 Venkite būti pernelyg emocingi; 

 Aiškiai bendraukite; 

 Būkite lankstus; 

 Būkite orientuoti į detales, 

susidėliokite prioritetus; 

 Daugiafunkcinis darbas: nustatykite 

prioritetus arba deleguokite užduotis; 

 Laikykite savo darbo vietą švarią ir 

tvarkingą; 

 Imkitės iniciatyvos; 

 Išlikite ramūs ir pozityvūs. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

A. Situacija. Jūsų Imitacinė bendrovė ruošiasi mugei, kurioje bus demonstruojami 

konkretūs produktai, pristatomos naujos produktų linijos ir atstovaujama jūsų Imitacinei 

bendrovei. Buvo sukurtas darbų planas. Tačiau sužinoma, kad specialiai sukurtos 
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skrajutės ir brošiūros nespės atvykti iki mugės. Visi darbuotojai nusivilia, patiria stresą, 

nes bijo, kad tai gali turėti neigiamos įtakos dalyvavimui mugėje. Turėdami gerus 

organizacinius ir problemų sprendimo įgūdžius, galite visus nuraminti, atsitraukti nuo 

problemos ir pamąstyti. Galbūt verta pasiimti baltą popieriaus lapą arba išvalyti lentą ir 

surašyti mintis bei galvoti apie alternatyvas, užduodant klausimą: „Kokias kitas reklamos 

priemones galima naudoti norint pristatyti mūsų pasiūlymus?“ arba „Ar yra galimybė 

kitur atspausdinti brošiūras?“ arba „Ar galime tai paversti kažkuo teigiamu ir naudoti kaip 

„popieriaus vengimo – aplinkos tausojimo“ strategiją? “. 

B. Situacija. Dalyvaujate mugėje su savo IB komanda pristatydami savo įmonę ir jos 

produktus. Visas planavimas ir pasirengimas baigtas, atvyksta pirmieji lankytojai. Viskas 

vyksta sklandžiai. Nors jokių problemų kol kas nėra, geram organizatoriui ir komandos 

vadovui svarbu užtikrinti, kad viskas ir toliau vyktų sklandžiai. Skirkite laiko reguliariai 

viską patikrinti. Pasiklauskite pas savo kolegas, ar ko nors trūksta, ar viskas veikia. Taip 

pat patikrinkite, ar turite pakankamai medžiagos ir stendas atrodo tvarkingas. Jei diena 

yra ypač užimta, patartina parengti trumpą sąrašą, kuris padėtų sekti visas veiklas. 

C. Geroji praktika / Metodas. Yra keletas puikių įrankių ir metodų, kurie gali padėti 

pagerinti jūsų organizacinius įgūdžius. Tačiau įvairovė nereiškia, kad reikia naudoti juos 

visus - turėtumėte pabandyti išsiaiškinti, kas jums labiausiai tinka. Keletas dažnai 

nuvertinamų „klasikų“ yra: 

- Darbų sąrašai: paprasti punktai, ką reikia padaryti. 

- Prioritetų sąrašai: darbų sąrašas, kuriame kiekvienam punktui teikiate pirmenybę, 

palyginti su likusiais. Laikykitės sąrašo lankstumo. Kas gali būti jūsų prioritetas dienos 

pradžioje, dienos eigoje gali pasikeisti ir tai yra gerai. Skaitmeniniai sąrašai suteikia 

daugiau lankstumo nereikalaujant perrašyti, be to, juos paprastai galima pridėti prie 

kalendoriaus, pasidalinti su kolegomis, kas gali palengvinti bendravimą. 

- Minčių žemėlapiai: nors jie dažniausiai naudojami idėjoms struktūrizuoti, vizualūs 

žmonės mėgsta užduočių apžvalgą ir darbų sąrašus išdėstyti kaip minčių žemėlapį, 

viename puslapyje. 
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2.3.2 Būdai, kaip tapti lyderiu 

 

Aprašymas: Kas yra Pedagogas, kaip Lyderis? 

Jums reikia: 
Įgūdžiai 

 Būti lanksčiam ir priimti pokyčius; Lankstumas 

 Gebėjimo sukurti struktūrą iš chaoso;  Struktūruotumas 

 Būti inovatyviam ir įsiklausyti į kitų idėjas;  Inovatyvumas 

 Priimti sprendimus, pagrįstus informacija. Sprendimų priėmimas 
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Lankstumas yra asmenybės bruožas, apibūdinantis tai, kaip žmogus gali susidoroti su 

aplinkybių pokyčiais ir kaip naujai ir kūrybingai gali galvoti apie problemas ir užduotis. 

Turime būti lankstūs, kad galėtume spręsti iššūkius, su kuriais susiduriame kiekvieną 

dieną darbe, mokykloje ir namuose. Jei mums trūksta šio įgūdžio, rizikuojame įgyti 

psichinių ir fizinių problemų, tokių kaip stresas, nerimas ir depresija. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

Norit būti lankstiems, svarbu: 

 Žmonės, kurie yra lankstūs, gali 

prisitaikyti su savo požiūriu ir daryti kažką 

naujo; 

 Gebėti įvairiai reaguoti į skirtingas 

situacijas;  

 Būti aiškiam bendraujant. 

Individualūs veiksniai: atsparumas, 

asmeniniai bruožai, patirtis. 

Kultūriniai veiksniai: kolektyvinė 

visuomenė, dėmesys skiriamas grupei, o 

ne individui, atlaidi kultūra. 

Kontekstiniai veiksniai: darbo-

gyvenimo balansas. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
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Norėdami vystyti lankstumą: 

 Pasitikėkite savimi; 

 Sutelkite dėmesį į sėkmę, o ne į nesėkmę; 

 Klausykite savo vidinio kritiko; 

 Rūpinkitės savimi; 

 Įsitraukite; 

 Numatykite pokyčius; 

 Neužsibūkite rutinoje; 

 Teigiamai priimkite pokyčius; 

 Vadovaukite pokyčiams savo 

pavyzdžiu; 

 Apsvarstykite kitų žmonių rūpesčius; 

 Išlikite optimistišku; 

 Mokykitės klausytis. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

Būkite susidomėjęs. Užduokite daug klausimų. Stebėkitės, tyrinėkite ir apsvarstykite 

prieš teisdami ir spręsdami. 

Ieškokite palaikymo, neikite visur vienas. Pažvelkite į mentorius, draugus, trenerius, 

patikimus bendraamžius, profesionalius kolegas ir kitus žmones. 

Supraskite savo pačių reakciją į pokyčius. Turite aiškiai žinoti savo emocijas ir mintis 

apie pokyčius, kad galėtumėte būti atviri su kitais. 
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Jei esate laimingiausias, kai jūsų diena yra suplanuota, sudaryti darbų sąrašai ir griežtai 

suplanuotas tvarkaraštis, jums patinka gyventi struktūruotą gyvenimą. Kai kažkas yra 

struktūrizuotas, jis išdėstytas pagal konkretų planą. 

Tai leidžia maksimaliai padidinti savo produktyvumą, pagerinti našumą ir efektyviai 

pasiekti profesinius tikslus. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Nuoseklumas - kiekvieną kartą daryti tą 

patį. 

 Nuspėjamumas - tikėtis ar žinoti, kas 

nutiks;  

 Stebėjimas - pasekmės įgyvendinimas 

(„sakyk, ką galvoji, ir galvok, ką sakai“). 

 

Individualūs veiksniai: protinė galia, 

asmeniniai bruožai, planavimo ir 

organizuotumo įgūdžiai. 

Kultūriniai veiksniai: stiprios 

individualios bendruomenės. 

Kontekstiniai veiksniai: viskas, kas gali 

palaikyti ar griauti struktūrą, 

autonomija. 

 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 

Norint tapti struktūruotu: 

 Formuokite gerus įpročius; 

 Atlikite nedidelius pakeitimus, o ne 

didelius; 

 Nusistatykite priminimus; 

 Bendraukite su kitais; 

 Būkite pasiruošęs; 

 Gebėkite susitvarkyti savarankiškai; 

 Gerbkite tai, kad motyvacija gali kilti 

iš įvairių šaltinių; 

 Vizualizuokite ir padėkite kitiems 

įsivaizduoti, kodėl užduotis yra 

naudinga; 

 Palikite vietos klaidoms; 

 Išbandykite skirtingus metodus; 

 Vertinkite skirtingas pažiūras ir 

nuomones. 

 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 
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Kaip Imitacinės bendrovės vadovui, būtina būti struktūruotam, kad galėtumėte 

susidoroti su iššūkiais, su kuriais susidursite kiekvieną dieną. 

 Pirmiausia padaryk ką nors sau; 

 Tada duokite sau dvi valandas, kad galėtumėte išspręsti svarbiausias dienos užduotis; 

 Tuomet patikrinkite savo el. paštą; 

 Pereikite prie kitų svarbiausių dienos užduočių; 

 Pasidarykite pertrauką, atitraukite mintis; 

 Tada dar kartą patikrinkite savo el. paštą;  

 Prieš išvykdami sudarykite savo sąrašą. 
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Inovacija nebūtinai turi būti didelė idėja su 10 žingsnių planu, ji gali būti ir mažesnio 

masto, svarbu tai, kad ji teikia vertę. 

Inovacija yra procesas, kuriame dažnai dalyvauja keli žmonės, plėtojantys ir šlifuojantys 

idėją, kol ji bus paruošta įgyvendinimui. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Inovatyvus žmogus prieina prie 

problemos, įtraukdamas kitus, kad 

sukurtų geresnių idėjų ir tvirtesnių 

sprendimų.  

 Norint sukurti naujoves, nereikia bijoti 

nepasisekimo. Kartais idėja gali būti puiki, 

bet jūs neturite kaip ją įgyvendinti 

Individualūs veiksniai: geri klausymo ir 

bendravimo įgūdžiai, išsilavinimas, 

interesai, lankstumas, pasitikėjimas, 

problemų sprendimo įgūdžiai. 

Kultūriniai veiksniai: papročiai, 

kultūrinė kilmė. 

Kontekstiniai veiksniai: darbinė aplinka, 

vadovybė, komandinis darbas, šaltiniai. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

Norėdami vystyti inovatyvumą: 

 Nebijokite naujų idėjų; 

 Spręskite iššūkiais vizualiai mąstydami; 

 Kurkite pokyčių kultūrą; 

 Nuolatos tobulėkite;  

 Klausykitės; 

 Būkite lankstūs! 

 Palikite vietos kūrybai ir „Minčių 

lietui“; 

 Nesudarykite nerealaus plano; 

 Įsivaizduokite blogiausią ir geriausią 

scenarijų; 

 Skirkite laiko „Minčių lietui“, 

struktūravimui ir planavimui. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

 Pasirinkite kolegą, su kuriuo jaučiatės patogiai, ir pasipasakokite vieni kitiems. 

Paraginkite jį nenustoti išbandyti naujus dalykus, nesvarbu, ar tai būtų naujos vietos 

pietums bandymas, ar netradicinė idėja, ar tiesiog senamadiškas „Idėjų lietus“. 

Visada geriau (ir lengviau) kartu. 

 Smulkaus masto inovacijų nauda yra didžiulė. Pabandykite pakeisti mažus dalykus, 

pavyzdžiui, kaip pasirašote savo el. laiškus, kaip apdovanojate save už gerą darbą ar 

kaip pradedate susitikimus. 
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Sprendimų priėmimas apima veiksmų pasirinkimą iš dviejų ar daugiau galimų 

alternatyvų, siekiant rasti tam tikros problemos sprendimą. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Sprendimų priėmėjas dažnai yra 

analitikas, bandantis įžvelgti ar išspręsti 

problemas, kol jos dar netapo tikromis 

problemomis. 

 Geras sprendimų priėmėjas išsako visą 

turimą informaciją.  

 Sprendimų priėmėjas prognozuoja 

kiekvieno varianto rezultatus, kad priimtų 

geriausią sprendimą. 

Individualūs veiksniai: mokėjimas 

išklausyti, gebėjimas pamatyti visas 

galimybes, nebijoti klaidų, geri 

bendravimo įgūdžiai, mokėjimas 

deleguoti, išsilavinimas. 

Kultūriniai veiksniai: papročiai. 

Kontekstiniai veiksniai: patikima 

aplinka, kai nėra baudžiama už klaidas, 

kai leidžiama priimti reikšmingus 

sprendimus, hierarchija/ vaidmuo. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

Efektyviems sprendimams priimti: 

 Mokykitės iš klaidų; 

 Sutelkite dėmesį į savo sėkmę; 

 Pabandykite deleguoti; 

 Įvertinkite situaciją „prieš ir po“ 

sprendimo; 

 Praktikuokite konfliktų valdymą;  

 Atlikite tyrimus; 

 Būkite orientuoti į detales, 

susidėliokite prioritetus; 

 Daugiafuncionalumas: nusistatykite 

prioritetus arba perduokite užduotis; 

 Laikykite savo darbo vietą švarią ir 

tvarkingą; 

 Imkitės iniciatyvos; 

 Būkite ramus ir pozityvus. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

 Tai daugiau nei vien tik faktų ir įvairių sprendimų tyrinėjimas – jūsų asmeninė 

nuomonė taip pat gali pagerinti jūsų sprendimų priėmimą suteikiant pasitikėjimo ir 

įsitikinimo, kad priimate teisingą sprendimą. Nesvarbu, ar klausiate draugo 

mechaniko apie automobilio pirkimą, ar patikrinate vartotojų atsiliepimus prieš 

pirkdami naują virtuvės prietaisą, pagrįstos nuomonės yra naudingos. 
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 Pakeitę ką nors mažo ir įvertinę rezultatą, jūs galėsite praktikuoti sprendimų 

priėmimą ir argumentavimą be jokio didelio spaudimo. Tai gali būti kažkas mažo, 

pavyzdžiui, pradėti valgyti ką nors naujo pusryčiams. Išsiaiškinę, kokie yra jūsų 

variantai, galima apsvarstyti tokius dalykus kaip jūsų finansinė padėtis, laikas skirtas 

maistui pasigaminti, kaip dažnai norite tai valgyti, ar norite valgyti keliaudami ir daug 

kitų aspektų. 
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2.3.3 Būdai, kaip tapti nuomonės formuotoju 

 

Aprašymas: Kas yra Pedagogas, kaip nuomonės formuotojas? 

Jums reikia: 
Įgūdžiai 

Būti kantriam ir suteikti žmonėms laiko atsiverti įtakai; Kantrybė 

Turėti humoro jausmą, kurio pagalba galėtumėte lengvai susibendrauti su 

mokiniais; 
Humoro jausmas 

Būti profesionaliu savo dalykuose ir visada norėti sužinoti daugiau; Noras išmokti 

Elgtis taip, kad mokiniai pasitikėtų jumis, o jūsų tikslai turi būti orientuoti į 

juos. 
Patikimumas 
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Aprašymas 

Kantrumas - tai įgūdis, leidžiantis efektyviai dirbti su žmonių grupėmis, neprarandant 

savo nuomonės ir išlaikant ramybę, kartu įgyjant žmonių pasitikėjimą ir įvertinimą. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Pozityvus bendravimas; 

 Atvira ir aiški komunikacija; 

 Empatiškas bendravimas; 

 Tvirtumas. 

Individualūs veiksniai: amžius, 

asmeniniai bruožai, atviras mąstymas, 

individualumo vertinimas. 

Kultūriniai veiksniai: galios distancija ir 

kt. 

Kontekstiniai veiksniai: kantrumas gali 

būti taikomas kiekviename kontekste, 

net jei mokymosi tikslai yra aiškūs, jie 

vis tiek gali būti diskutuotini. 

Diskutuodami ir paaiškindami įvairių 

dalykų priežastis, žmonės gali geriau 

mokytis. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
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 Jūs galite išmokyti save būti geresniu klausytoju. Kaip sako patarlė, žmogus turi dvi 

ausis ir tik vieną burną. 

 Atlikite vaizduotės pratimą. Pagalvokite apie savo gyvenimo patirtį. Ar kada nors 

buvote tokioje situacijoje, kai niekas jūsų neišklausė, ar kažko nesupratote ir 

negalėjote gauti pagalbos? (Mokytojai kaip klausytojai); 

 Būdami klasėje, susikaupkite, pripažinkite savo emocijas ir situacijas, kada jaučiatės 

nekantriai. Tuomet savo veiksmus galite valdyti savo pačių pasąmonės pagalba. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

 Galite praktiškai įgyvendinti veiklą „Mokytojai kaip klausytojai“, pademonstruodami 

situaciją, kai vienas iš dalyvių nebus įtrauktas į diskusiją ar išklausytas. Aptarkite šią 

situaciją ir papasakokite apie savo ankstesnę patirtį. 

 Galimybė nutildyti mokytoją nuotolinėje pamokoje. Nuotolinės pamokos metu 

leiskite mokiniams nutildyti jūsų balsą, jei jie tam tikru metu jaučia, kad jiems yra 

per daug informacijos. Sekite reakcijas ir paprašykite, kad mokiniai pasisakytų, kaip 

jaučiasi. 
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Aprašymas 

Humoro jausmas yra įgūdis, leidžiantis žmogui atrasti linksmąsias puses įvairiuose 

dalykuose ir juokingai bei skoningai jas pateikti. Taip pat tai mokėjimas linksmai 

pasijuokti su kitais ir pačiu savimi. Humoro jausmas dažnai palengvina pokalbius ir 

žmonių pažinimą. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Situacijos suvokimas; 

 Kultūrinis ir socialinis supratimas; 

 Lankstus mąstymas;  

 Gebėjimas kontroliuoti save juokiantis. 

Individualūs veiksniai: asmeniniai 

bruožai, atviras mąstymas, savęs 

suvokimas. 

Kultūriniai veiksniai: hierarchija, galios 

distancija. 

Kontekstiniai veiksniai: humoras yra 

labai galingas, tačiau dviprasmiškas 

įrankis. Teisingai naudojant tinkamoje 

situacijoje, tai gali skatinti grupės glaudų 

ryšį ir bendradarbiavimą. Tačiau 

naudojamas neatsargiai gali įžeisti 

žmogų ar žmonių grupę. Mokytojui 

reikia elgtis labai atsargiai ir būti 

pavyzdžiu, ypač kai yra juokaujama apie 

religiją, tautybes, seksualines 

orientacijas ar yra šaipomasi iš kitų 

asmenų (pvz., mokinių).  

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 Juokis iš kažko, o ne kito asmens (nebent iš pačio savęs)!  

 Mokėkite pasijuokti iš savęs. Jei jūs sugebėsite pasijuokti iš savo klaidų ar pasiekimų, 

aplinkiniai taip pat atsipalaiduos ir sugebės pasijuokti kartu su jumis. 

 Pabandykite įsivaizduoti, kaip jaustumėtės dėl savo pokšto, jei jis būtų nukreiptas į 

jus ar jūsų veiksmus. Ar jums būtų juokinga ar nejauku? Jei antras variantas, 

apsvarstykite, ar verta apie tai juokauti ir ar tai apskritai yra juokinga. 
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Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

CV nuotrauka. Pasidarykite asmenukių ir paprašykite mokinių pasakyti, kurios iš jų 

atrodo profesionaliai, o kurios ne ir kodėl. Perdėkite savo veido išraiškas ir keiskite 

kameros kampus. Darykite nuotraukas, kur esate pavargę, pikti, mylintys, šaunūs, 

uždėkite kepurę, rodykite ženklus rankomis (pvz., V ženklą) ir t.t. Mokiniai gali juoktis 

kartu su jumis ir susieti nuotraukas su savo patirtimi. 
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Aprašymas 

Noras mokytis reiškia, kad jūs laikotės atviro ir pozityvaus požiūrio į naujus dalykus, 

informaciją, koncepcijas ir įgūdžius. Tai apima tiek jūsų pačių idėjų sugalvojimą, tiek 

kitų įgūdžių ir žinių gerbimą ir vertinimą. Norite sužinoti dalykus, kurie jums yra nauji, ir 

jūs žinote, kokių įgūdžių ir žinių jums trūksta. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 

 Smalsumas; 

 Pripažinti, kad gyvenimas yra ilgas 

mokymosi kelias; niekas nežino visko; 

 Noras tobulėti - tiek karjeroje, tiek kaip 

asmenybė, tiek kitose perspektyvose. 

Individualūs veiksniai: ambicijos, atviras 

mąstymas, asmeniniai gyvenimo tikslai, 

tikėjimas asmeniniu tobulėjimu. 

Kultūriniai veiksniai: hierarchija, 

švietimo sistema ir pagarba švietimui, 

galios distancija. 

Kontekstiniai veiksniai: Šiam įgūdžiui 

yra labai svarbus smalsumas. Labai 

dažnai tai yra pagrindinis variklis, 

skatinantis žmogų ieškoti naujos 

informacijos, įgūdžių ir metodų. 

Visuomenėse, kurios įgalina individualų 

žmogaus tobulėjimą, kurio neriboja 

hierarchinės kliūtys ar kultūriniai 

lūkesčiai, noras mokytis skatinamas 

ugdant švietimą ir suteikiant prieinamas 

mokymosi galimybes. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 

 Išeikite iš savo komforto zonos, išmokite naują kalbą ar naujų įgūdžių; 

 Gerbkite kitų įgūdžius ir žinias. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 
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Taikant grupinio darbo metodą, galima naudoti projektinę užduotį - IB karjeros 

programą: 

Grupinis darbas, kurio metu mokiniai tiria problemą, susijusią su jų karjera/ profesiniu 

keliu. Atlikdami tyrimą, jie turi atsižvelgti į šios problemos pasekmes žmogui, vietos 

bendruomenėms, tautoms ir pasauliui. Jie taip pat turi įvardinti, kas apie tai yra etiškai 

teisinga ir neteisinga.  

1) Mokiniams priskiriama po vieną „suinteresuotą asmenį“. 2) Suinteresuotųjų šalių 

nuomonės/ implikacijos renkamos ir pateikiamos kaip vienas pristatymas. 
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Aprašymas 

Būti patikimu reiškia patikimai elgtis. Patikimas žmogus yra nuoširdus ir sąžiningas 

žmogus, kuris daro tai, ką žada ir su kuriuo galite pasidalinti net nejaukia patirtimi, 

žinodami, kad jis/ ji to neišpasakos. Dažnai patikimumas siejamas su tam tikros 

profesijos ypatybėmis, pvz., policijos darbuotojais ar mokytojais. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Būti sąžiningam ir nemeluoti, nepaisant 

situacijos; 

 Prisiimti atsakomybę; 

 Gebėjimas pripažinti ir atskleisti tas 

puses, kurios prieštarauja jūsų pačių 

nuomonei ar įsitikinimams; 

 Gerbti ir pripažinti kitų pasiekimus. 

Individualūs veiksniai: sveika savigarba, 

teisingumas, pagarba kitiems, dorumas. 

Kultūriniai veiksniai: “Veidas” kaip 

sociologinė sąvoka, galios distancija.  

Kontekstiniai veiksniai: Patikimumas 

gali būti suvokiamas skirtingai, 

atsižvelgiant į situaciją ir kultūrą. Kai 

kuriose situacijose ar kultūrose gali būti 

tikimasi visiško lojalumo viršininkui, net 

jei tai prieštarauja socialinei etikai. Kitu 

atveju, kai esate patikimas, iš jūsų 

tikimąsi, kad atskleiskite galimus kitų 

aplaidumus ir laikysitės taisyklių bei 

etikos. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 Pagalvokite apie situacijas, kai jums gali tekti nesakyti tiesos ar elgtis prieš savo etiką. 

Kaip galėtumėte išvengti šių situacijų arba elgtis taip, kad išlaikytumėte savo 

principus ir išliktumėte darbingi? 

 Įsivaizduokite situaciją, kai jūsų draugė paklausia, ar jos makiažas yra gražus. Matote, 

kad jis siaubingas, bet nenorite įžeisti, sakydami tiesiai taip, kaip yra. Kaip galėtumėte 

pasakyti, kad makiažas nėra geras, tačiau taip, kad jos neįžeistumėte? 

 Veskite sąrašą, ką žadate padaryti ir jo laikykitės. Grįžkite pas žmones ir 

informuokite juos, kai atlikote tai, ką pažadėjote, arba įspėkite, kad vėluosite ir kada 

tai tikitės užbaigti. 
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Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

 

Mokiniai užduoda klausimą iš jūsų mokomojo dalyko temos. Jūs nežinote atsakymo. 

Galite sugalvoti pasakojimą apie tai, kad atrodytumėte kad žinote atsakymą, tačiau jūsų 

mokiniai greičiausiai įtars jūsų nenuoširdumą. Jei paaiškinsite, kad neatsimenate ir 

nežinote atsakymo, galite kitą kartą grįžti prie temos, kai ją išstudijuosite. Neturi būti 

gėda pripažinti, kad net mokytojas ne viską žino, ir dažnai toks prisipažinimas augina 

mokinių pasitikėjimą mokytoju. Taip pat galite priskirti mokiniui (-ams) užduotį - rasti 

atsakymą į šį klausimą. 
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2.3.4 Būdai, kaip ugdyti socialinį sąmoningumą ir etišką sąžinę

 

Aprašymas: Kas yra Pedagogas, kaip Socialinio sąmoningumo ir etiškos 

sąžinės puoselėtojas? 

Jums reikia: 

Įgūdžiai 

Teigiamas požiūris, kuris neužgožia mokinių savarankiškumo bei skatina 

natūralų mokymosi stilių; 
Pozityvumas 

Bendradarbiauti, kuriant efektyvų komandinį darbą darbo vietoje, kuris 

padeda grupei judėti sėkmės link; 
Bendradarbiavimas 

Skatinti laimės ir pasitenkinimo jausmus bei pozityvesnį požiūrį į gyvenimą 

pasitelkiant socialinių įgūdžių valdymą ir tobulinimą; 

Socialinių įgūdžių 

valdymas 

Veikti nebijant sunkumų, prisiimti atsakomybę ir identifikuoti, analizuoti bei 

spręsti problemas. 

Problemų 

sprendimas 
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Aprašymas 

Pozityvumas - tai galimybių padaryti teigiamą pokytį atradimas, buvimas arba 

tendencija būti pozityviu ir turėti optimistišką požiūrį. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Klausymas, ką sako kiti; 

 Savo stipriųjų pusių puoselėjimas; 

 Iniciatyvumas, kolegų motyvavimas ir 

palaikymas; 

 Įvertinimo ir pozityvumo reiškimas tiek 

žodžiais, tiek be žodžių; 

 Dėkingumas už didelius ir mažus dalykus 

gyvenime; 

 Optimizmas, bandant rasti šviesos žybsnį; 

 Prisitaikymas visose situacijose; 

 Savo kalbos ir kūno kalbos apsvarstymas. 

Individualūs veiksniai: amžius, 

vystymosi stadija, emocinis intelektas, 

išsilavinimas, patirtis, asmeniniai 

bruožai, įsitikinimai, dvasinė būsena, 

papročiai ir kt. 

Kontekstiniai veiksniai: galimybė augti ir 

gyventi pozityvioje aplinkoje. 
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Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 Atskirkite faktus nuo grožinės literatūros. Pirmasis žingsnis mokantis sutelkti dėmesį 

į teigiamą dalyką yra žinojimas, kaip sustabdyti neigiamą savęs nuteikimą. Kuo 

daugiau jūs galvojate apie neigiamus dalykus, tuo daugiau galios jiems suteikiate. 

Dauguma mūsų neigiamų minčių yra būtent tai - mintys, o ne faktai. 

 Identifikuokite pozityvumą. Pirmiausia turite šiek tiek padėti savo klajojančioms 

smegenims, sąmoningai pasirinkdami ką nors pozityvaus, apie ką galvoti. Bet kokia 

teigiama mintis padės nukreipti jūsų smegenų dėmesį. 

 Ugdykite požiūrį grįstą dėkingumu. Tai galite padaryti kasdien skirdami laiko, kad 

sutelktumėte dėmesį į teigiamus dalykus. Kiekvieną kartą, kai patiriate neigiamų ar 

pesimistinių minčių, naudokite tai kaip ženklą, kad reikia „perjungti pavaras“ ir 

pagalvoti apie kažką teigiamo. Laikui bėgant teigiamas požiūris taps gyvenimo būdu. 

 Neigiamoje situacijoje atraskite optimistinį požiūrį. Vienas iš paprasčiausių, bet 

efektyviausių būdų sukurti pozityvesnę perspektyvą yra kuo dažniau užduoti tokius 

klausimus: „Kas šioje situacijoje yra teigiamo ar pozityvaus?“, „Kokią galimybę galima 

rasti šioje situacijoje?“ 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

Susipažinę ir atlikę praktines užduotis, mokiniai galės geriau pažinti savo asmenybę, 

įvardyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, atpažinti emocijas, išmokti jas valdyti. 

Galimi metodai: pokalbis, diskusijos, individualus darbas, darbas grupėse, suvaidintos 

situacijos. 
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Aprašymas 

Gebėjimas bendradarbiauti - tai padėti ar padaryti tai, ko žmonės prašo, ir tai padaryti 

kartu su kitais, siekiant bendro tikslo. Veiksmingas komandinis darbas darbo vietoje 

padeda organizacijai siekti sėkmės. Bendradarbiavimas yra vienas iš pagrindinių 

komandos narių įgūdžių. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 
 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 
 

 Nuoširdus susitelkimas į bendrą tikslą; 

 Būvimas lanksčiu įvairiose situacijose, 

iššūkių sprendimas neparodant per daug 

streso ar spaudimo ženklų; 

 Užduočių atlikimas prioriteto tvarka, o ne 

būtinai tokia, kokia jos būtų pateiktos; 

 Pilnas susikoncentravimas į tai, kas 

sakoma; 

 Dosnus patarimų ar pamokymų dalijimas 

komandos nariams, net jei tai nėra viena 

iš jūsų darbo funkcijų; 

 Būti palaikančiu ir pagarbiu kitiems; 

 Savo klaidų pripažinimas. 

Individualūs veiksniai: asmenybės 

veiksniai, atviras mąstymas, savęs 

suvokimas. 

Kultūriniai veiksniai: hierarchija, galios 

distancija. 

Kontekstiniai veiksniai: humoras yra 

labai galingas, tačiau dviprasmiškas 

įrankis. Teisingai naudojant tinkamoje 

situacijoje, tai gali skatinti grupės 

glaudų ryšį ir bendradarbiavimą. Tačiau 

naudojamas neatsargiai gali įžeisti 

žmogų ar žmonių grupę. Mokytojui 

reikia elgtis labai atsargiai ir būti 

pavyzdžiu, ypač kai yra juokaujama apie 

religiją, tautybes, seksualines 

orientacijas ar yra šaipomasi iš kitų 

asmenų (pvz., mokinių). 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
 

 Visada atminkite, kad visi grupės nariai turi jaustis gerbiami ir vertinami. Šio fakto 

pripažinimas ir skirtingų nuomonių bei patirties įvertinimas padės siekti tikslo. 

Pasirūpinkite, kad visi grupės nariai turėtų galimybę kalbėti, užduoti klausimus ir 

dalyvauti, tuomet grupė geriau funkcionuos. 

 Praktikuokite aktyvų ar dėmesingą klausymą. Aktyvus klausymasis yra būtinas norint 

tvirto bendravimo su grupės nariais. Būti aktyviu klausytoju reiškia, kad 
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susikoncentruojate ne tik į sakomus žodžius, bet ir į žodžių reikšmę bei atsižvelgiate į 

kalbėtojo požiūrį. 

 Sakykite teigiamus atsiliepimus. Teigiamas atsiliepimas yra pasakyti ką nors gero apie 

kažką ar ką nors, vengiant per daug vartojamų pagyrimo žodžių, tokių kaip gerai (-as), 

puikiai (-us), nuostabiai (-us) ir pan. Pasirinkdami konkrečią pagirtiną detalę, 

išvengsime nesusipratimų, kai kitas narys ar nariai gali pagalvoti, kad jūs visiškai pilnai 

palaikote vieną ar kitą idėją. Taip pat svarbu pasakyti, ką konkrečiai žmogus padarė 

gerai.  

 Kai esate sutrikęs, jums reikia daugiau informacijos ar paaiškinimo - klauskite. Kvailų 

klausimų nėra. Dažnai jaučiamės nejaukiai, kai klausiame to, ką, atrodo, visi kiti 

supranta. Tačiau visada geriau paprašyti paaiškinimo. Iš tikrųjų, net jei manote, kad 

ką nors suprantate, galite paklausti ir pasitikslinti. Galbūt gavus atsakymą pagilinsite 

ar įprasminsite savo mintis. Be to, naudos turės ir nariai, turėję klausimų, bet 

neuždavę. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 
 

Išsiaiškinę savo talentus ir pomėgius, mokiniai galės praktiškai pritaikyti konkrečius 

būdus / metodus, kurie ugdo verslumo ir lyderystės įgūdžius. 

Galimi metodai: „Protų mūšis“, darbas grupėse, savarankiškas darbas, diskusija, 

praktiniai pratimai „Parduok daiktą“ arba „Parduok paslaugą“, grupinis darbas. 

Užduotis „Parduok daiktą“ arba „Parduok paslaugą“: 

Mokiniai yra suskirstomi į 4 grupes, gauna objekto pavadinimą, jo nerodo kitoms 

grupėms. Per 15 minučių jie turi sutelkti visus talentus, kad parduotų tą daiktą / paslaugą 

kitoms grupėms. Grupių prekių / paslaugų pardavimas turėtų užtrukti iki 10 minučių. 

Šioje užduotyje galima panaudoti su verslumu ir lyderyste susijusius įgūdžius, taip 

lavinamas mokinių kūrybiškumas ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Parduodama prekė: virdulys, rašiklis, televizorius, rankinė, termosinis puodelis ir kt. 

Galimos paslaugos: masažas, fotosesija, drabužių dizainerio paslaugos, vairavimo 

instruktorių paslaugos, stilisto konsultacija. 

Priemonės: lipnūs lapeliai. 
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Aprašymas 

Socialiniai įgūdžiai naudojami komunikacijoje ir bendraujant tiek žodžiu, tiek be žodžių - 

gestais, kūno kalba ir savo asmenine išvaizda. Šių įgūdžių valdymas yra būtinas, nes 

daugelis žmonių sunkiai susitvarko su socialiniais įgūdžiais, ir tai nutinka dėl įvairių 

priežasčių. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Plėtodamas socialinius įgūdžius žmogus 

tampa charizmatiškesnis, o žmonės 

labiau linkę bendrauti su charizmatiškais 

žmonėmis, nes charizmatiški žmonės jais 

labiau domisi (arba bent jau taip atrodo). 

 Susitapatinimas su žmonėmis ir galimybė 

dirbti didelėse grupėse natūraliai lavina 

bendravimo įgūdžius. 

 Efektyvus bendravimas. Jei žmogus moka 

elgtis su žmonėmis, jis gali lengviau 

išvengti buvimo su žmonėmis, kurie jam 

mažiau patinka. 

 Didėjančios karjeros perspektyvos. 

Dauguma darboviečių vertina socialinius 

įgūdžius, o pelningiausios pozicijos dažnai 

reikalauja patirties, bendraujant su 

darbuotojais, žiniasklaida ir kolegomis. 

 Laimės bendrąja prasme didėjimas. 

Sutarimas su žmonėmis ir žmonių 

supratimas padės atverti daugybę 

asmeninių ir su karjera susijusių durų. 

Šypsena ir „labas“ socialinėje situacijoje 

gali užmegzti draugystę. 

Individualūs veiksniai: moralinio 

vystymosi stadija, asmeniniai bruožai, 

šeimos ir bendraamžių įtaka. 

Kultūriniai/socialiniai veiksniai: 

visuomenėje egzistuojančios ir priimtos 

vertybės, normos ir standartai. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 
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 Elkitės kaip socialus asmuo. Priimkite sprendimą kalbėtis su naujais žmonėmis ir 

pradėti pokalbius net tada, kai dėl to jaudinatės. 

 Užduokite atvirus klausimus. Užduokite klausimus, kurie reikalauja platesnio 

atsakymo nei „taip“ ar „ne“, ir galite atverti duris į tolimesnį pokalbį su kitu asmeniu. 

 Paraginkite kitus kalbėti apie save. Dauguma žmonių tai labai mėgsta. 

 Kurkite asmeninius tikslus. Net mažo tikslo nustatymas yra darbo su strategijomis, 

kurios pagerins socialinį gyvenimą, pradžia. 

 Dosniai dalinkite komplimentus. Komplimentai gali būti puikus būdas atverti duris į 

pokalbį. 

 Skaitykite knygas. Rinkoje yra daugybė knygų, kurios gali padėti išmokti specifinių 

socialinių įgūdžių. 

 Praktikuokite geras manieras. Geros manieros labai padeda tobulinti socialinius 

įgūdžius. Pratinkitės elgtis mandagiai, rodyti dėkingumą ir pademonstruoti geras 

manieras prie stalo. 

 Atkreipkite dėmesį į kūno kalbą. Neverbalinis bendravimas yra labai svarbus. 

Atsižvelkite į jūsų vartojamos kūno kalbos tipą. 

 Sekite naujausius įvykius. Skaitykite apie dabartines tendencijas ir naujienas, kad 

turėtumėte apie ką pasikalbėti su žmonėmis. Stenkitės vengti bet kokio pernelyg 

prieštaringo dalyko, pavyzdžiui, politikos, religijos ir kitų jautrių temų. Kalbėkite apie 

naujienas, kurios gali būti aktualios, tai gali būti puikus būdas pradėti pokalbį ir padėti 

laikytis neutralių temų. 

Pastebėkite ir pakeiskite neigiamas mintis. Neigiamos mintys apie socialines sąveikas 

gali tapti kliūtimi realizuojant save. Pastebėkite neigiamas mintis, kurios jus tempia 

žemyn, ir pakeiskite jas realistiškesnėmis bei pozityvesnėmis mintimis ir taip 

pagerės jūsų gyvenimo kokybė. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktiko 

Mokymo procese naudojami žaidimai skirstomi į „ledlaužius“, kurie skirti mokinių grupei 

išjudinti, jų energijai didinti, pereiti nuo vienos temos prie kitos, ir verslo bei simuliacinius 

žaidimus. Šių žaidimų turinys mažai susijęs su realiomis situacijomis, tačiau jo rezultatai 

ar užduoties atlikimas turi didelę pažintinę ar taikomąją vertę. Tai įvairūs žaidimai 

motyvacijos, bendravimo, lyderystės temoms. 
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Praktinis pratimas „Mano marškinėliai“. 

Reikalingos priemonės: popieriaus lapai su „marškinėliais“ kiekvienam dalyviui, 

marškinių priekinė pusė nupiešta vienoje, o galinė – kitoje lapo pusėje. Spalvoti pieštukai 

ir flomasteriai. 

Pratimo procesas. Nurodymai mokiniams: „Daugelis iš mūsų dėvi marškinėlius su 

piešiniais ar užrašais. Jei piešinys yra ant krūtinės, jį mato žmonės, kurie ateina iš priekio, 

su kuriais bendraujame ir pan. Nugaroje esančius piešinius ar užrašus mato žmonės, 

esantys už mūsų. Paprastai nematome, ar jie žiūri į mūsų nugarą, ar pastebi, kas ten 

pavaizduota. 

Dabar pieškite piešinius, simbolius, užrašus ant gautų lapų. Priekyje pieškite tai, kas 

atspindi tai, ką kiti žmonės žino apie jus, jūsų „socialinį mane“. Ant savo marškinėlių 

nugaros nupieškite „paslėptą mane“ - ko kiti žmonės apie jus nežino, ką vengiate rodyti 

kitiems. Įsikurkite patogiai, kad niekas jūsų netrukdytų. Atidžiai rinkitės pieštukus, nes 

taip pat galite spalvomis koduoti savo informaciją. 20 minučių piešimui. Jei kam trūksta 

laiko - galite pridėti porą minučių. Piešinius geriausia aptarti ratu. Mokinys pateikia 

nupieštus piešinius ir pasakoja apie juos tiek, kiek gali. Galima užduoti papildomus 

klausimus. Tuomet aptariama, ką ir kodėl buvo lengviau nupiešti, kaip pristatyti savo 

piešinį, ką sužinojote apie save iš kitų, kaip jaučiatės ir pan. 

Pabaigoje: 

Bendraujant savivertė tampa realesnė. Dalijimasis informacija apie save padeda geriau 

save pažinti. Taip pat labai svarbu sugebėti išgirsti ir išklausyti tiek teigiamą, tiek 

neigiamą aplinkinių nuomonę apie save. Turime išmokti gerbti save ir savo 

individualumą, leisti sau svajoti apie mums priimtiną ir mus tenkinančią profesiją. 

Nepaisant įvairių veiksnių, kurie mus vienaip ar kitaip veikia, mes esame savo ir savo 

profesijos kūrėjai ir vertintojai. Todėl mūsų savivertė priklauso nuo to, ką norime 

sukurti. 
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Aprašymas 

Problemų sprendimo įgūdžiai yra savybės, leidžiančios žmonėms įvertinti įvairių tipų 

situacijas ir ramiai prieiti prie išvadų. Problemų sprendimas yra logikos, taip pat 

vaizduotės panaudojimas situacijos supratimui ir protingam sprendimui sugalvoti. 

Problemų sprendimo gebėjimai yra susiję su keletu kitų įgūdžių. 

Su šiuo įgūdžiu susijęs elgesys 

 

Veiksniai, prisidedantys prie šio įgūdžio 

ugdymo 

 Analitinis mąstymas stebint ir tiriant 

problemą ar temą. 

 Šoninis (lateralinis) mąstymas. Mąstymas 

naudojant netiesioginį ir kūrybišką požiūrį 

pasitelkiant argumentus, kurie nėra iš 

karto akivaizdūs. 

 Protingų sprendimų priėmimas, ypač 

kasdieniuose reikaluose, išlikimas ramiu ir 

nuovokiu net sunkiose situacijose. 

 Prisitaikomumas ir lankstumas. Šios dvi 

savybės dera kartu. 

 Nuolat būti pasiruošusiu ir gebėjimas 

inicijuoti veiksmus. 

 Gebėjimas greitai atsigauti po sunkumų. 

 Įtaka - gebėjimas kitus priartinti prie savo 

mąstymo be jėgos ar prievartos. 

Individualūs veiksniai: temperamentas ir 

kitos asmeninės savybės, bendravimo 

įgūdžiai, patirtys iš praeities. 

Kontekstiniai veiksniai: santykis tarp 

savęs ir kito asmens ar grupės, 

vaidmenys ir lūkesčiai, galia ir pozicijos. 

Patarimai ir pavyzdžiai, kaip ugdyti šį įgūdį 

 Žinokite, kaip apibrėžti problemą. Siekite daugiau sužinoti apie tai, kodėl, jūsų 

manymu, ši problema atsirado. Dažnai žmonės tai sunkiai įgyvendina.  

 Supraskite savo vaidmenį sprendžiant problemą ir tai, kaip galite paveikti sprendimą. 

 Pažvelkite į galimas problemos priežastis. Būtinai gaukite kitų žmonių, kurie 

pastebėjo problemą ir kuriuos ji veikia, nuomonę. 

 Nustatykite, kokios yra problemos sprendimo alternatyvos.  

 Ieškokite problemos sprendimo būdų kartu su kitais. 



  

44 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

 Raskite būdą problemai išspręsti. Pasirinkite geriausią variantą, kuris yra realiausias 

ir išspręs problemą ilgalaikėje perspektyvoje. 

 Sudarykite veiksmų planą. Apsvarstykite visus veiksmus, išteklius, darbų eigą bei 

aptarkite tai su kitais. 

 Stebėkite plano įgyvendinimą. Ar jūs gaunate tai, ko tikėjotės? Ar sprendimas buvo 

realus? Ar planas daromas pagal grafiką, o gal jį reikia pakoreguoti? 

 Patikrinkite, ar problema tikrai yra išspręsta. 

 Užsirašykite savo pastabas. Pasižymėkite, ko jūs išmokote. 

Pavyzdžiai: Imitacinės bendrovės kontekstas, situacijos, geriausios praktikos 

Kūrybinis problemų sprendimas yra metodas, kuris sujungia valdymą ir laisvę. Tai taip 

pat užtikrina, kad procese bus nagrinėjami pagrindiniai problemų sprendimo aspektai, 

panašumai ir skirtumai. Kūrybinis problemų sprendimo metodas iš esmės reiškia 

problemų sprendimą nagrinėjant šiuos septynis žingsnius: 

1. Problemos pradinis taškas. 

2. Faktų paieška. 

3. Problemos nustatymas. 

4. Idėjų paieška. 

5. Sprendimo paieška. 

6. Susitarimas. 

7. Veiksmų plano parengimas. 

Kiekviename etape galime pritaikyti žinomus metodus ir technikas. Kūrybinis problemų 

sprendimas yra lankstus metodas, iš kurio gaunama ir kuriuo pagrįsta daug kitų metodų. 

Tai reiškia, kad kūrybiškas problemų sprendimas yra ne tik problemų sprendimo 

metodas, bet ir mokymo sistema. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai kūrybinis problemų 

sprendimo metodas taikomas grupėse. Tačiau šis metodas taip pat gali duoti gerų 

rezultatų dirbant individualiai. 

Praktinė mankšta. Nubraižyti grupinį piešinį tema „Jei kūrybiškumas būtų gyvūnas, kas 

tai būtų?“ Aptarkite kodėl. Paprašykite nupiešti atskiras dalis – vienas dalyvis nupiešia 

galvą, sulanksto lapą kaip akordeoną ir perduoda jį savo kaimynui, kiti dalyviai toliau 

piešia kūno dalis (iki juosmens, kojų), nežiūrėdami į ankstesnį piešinį. Paskutinis dalyvis 

sugalvoja kartu nupiešto padaro vardą. 
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

TED Talk „Discovering how 
we can learn to 
communicate more 
effectively“ 

Šiame vaizdo įraše Julien Treasure pateikia 
būdų, kaip mes galime naudoti savo balsą, 
gestus ir pan. Ir kaip galime efektyviau 
bendrauti ir priversti žmones norėti mūsų 
klausytis. 

Anglų 

Nuoroda: www.ted.com/talks/julian_treasure 
how_to_speak_so_that_people_want_to_listen?Kalba=en 

„The importance of good 
communication in the 
workplace“ 

Straipsnyje pateikiamos įžvalgos, kodėl 
bendravimas yra svarbus darbo aplinkoje, 
taip pat pateikiami pasiūlymai, kaip pagerinti 
bendravimą darbo vietoje. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-
and-retention/importance-good-communication-
workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20 
Communication,to%20address%20as%20an%20employer 

„Communication and 
Effective Teaching“ 

JAV nacionalinė medicinos biblioteka, 
Nacionalinis sveikatos institutas, pristato 
lengvą požiūrį į bendravimą klasėje. Kodėl tai 
taip svarbu? Kas priklauso komunikacijai kaip 
įgūdžiui? 

Anglų 

Nuoroda: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/ 
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

“3 Types of Motivation that 
can Inspire You to Do 
Anything” 

Brianna Steinhilber nagrinėja įvairius 
motyvacijos tipus ir šaltinius, kurie padeda 
suprasti, kodėl besimokantieji (ir kiti) yra 
motyvuoti, ar jiems gali trūkti motyvacijos. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-
do-anything-ncna781826 

„The Need for Purposeful 
Learning & Working“ 

TED kalboje „Motyvacijos galvosūkis“ Danas 
Pinkas parodo, kaip svarbu įžvelgti tikslą, kad 
galėtume atrasti kažką naujo. Užduoties, 
pratimo ar iššūkio priežastis yra labai svarbi 
sėkmingam mokymosi keliui. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation 

„21 Simple Ideas To Improve 
Student Motivation“ 

Straipsnyje pateikiamas 21 pasiūlymas, kaip 
pagerinti besimokančiųjų motyvaciją. Idėjos 
yra paprastos ir lanksčios, jas galima 
pritaikyti įvairiose mokymosi aplinkose. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-
student-motivatio/ 

  

http://www.ted.com/talks/julian_treasurehow_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en
http://www.ted.com/talks/julian_treasurehow_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/
https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/


  

46 

 

Profesinio mokymo įgūdžių lavinimas – ateities 

mokinių vedimas sėkmės link 

ĮG
Ū

D
IS

: P
la

n
av

im
as

 

Šaltinis Aprašymas Kalba 

„10 Tips for Managing Time 
Effectively“ 

Kodėl svarbu turėti, mokėti ir mokyti gerus 
laiko valdymo įgūdžius? Kokių patarimų 
galima laikytis norint pagerinti savo laiko 
planavimą ir rodyti pavyzdį? 

Anglų  

Nuoroda:  https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php  

“A Way to Plan If You’re Bad 
at Planning” 

Sužinoti, kaip planuoti, ypač jei organizavimo 
srityje esate pradedatysis, gali būti nemaloni 
patirtis. Štai keletas Harvardo verslo 
apžvalgos pasiūlymų, kaip būti geru 
planuotoju. 

Anglų 

Nuoroda:  https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning  

“6 Rules to be Effective at 
Planning and Organizing” 

Šiame straipsnyje galite rasti šešias taisykles, 
padedančias efektyviau planuoti, ir galite 
pasimokyti iš pateiktų pavyzdžių. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-
organizing/ 
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

“Best To-Do List Apps” 

Pateikiamas sąrašas su geriausiomis darbų 
sąrašų sudarymo programėlėmis ir parodomi 
jų pranašumai. Šias programėles gali būti 
naudinga turėti mobiliajame telefone. 

Anglų  

Nuoroda:  https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/ 

“Top Organizational Skills 
Employers Value with 
Examples” 

Paaiškinimas apie skirtingus organizacinių 
įgūdžių tipus ir ryšį su kitais svarbiausiais 
įgūdžiais. Čia galite sužinoti, kurie yra 
labiausiai susiję ir svarbiausi, ir kaip juos 
parodyti darbdaviams. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.thebalancecareers.com/organizational-ĮGŪDISs-list-2063762  

“Organizational Skills for 
Your Resume” 

Organizaciniai įgūdžiai yra itin svarbūs 
daugeliui darbdavių, todėl būtina juos 
parodyti savo gyvenimo aprašyme. Štai 
keletas pavyzdžių, kaip perteikti savo 
organizacinius įgūdžius. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-ĮGŪDISs-
resume-examples  

  

https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php
https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning
https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/
https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/
https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762
https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples
https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„The Power of Flexible 
Thinking“ 

Interviu su autoriumi: Leonard Mlodinow Anglų 

Nuoroda:  https://www.scientificamerican.com/article/the-power-of-flexible-thinking/ 

„Mastering a Flexible Mind“ Patarimai, kaip tapti lankstesniu žmogumi. Anglų 

Nuoroda:  https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-
6423347d2147  

„5 Ways to Increase Your 
Emotional Flexibility“ 

5 būdai, kaip vystyti lankstumą Anglų 

Nuoroda:  https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-
2337481   
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„How To Create More 
Structure In Your Life“ 

Tinkaraščio įrašas, kaip savo gyvenime 
sukurti daugiau struktūros. 

Anglų 

Nuoroda:  https://theblissfulmind.com/create-more-structure-in-life/  

„5 Ways Successful People 
Structure Their Day“ 

Žurnalas „Forbes“ siūlo 5 būdus, kaip 
struktūruoti savo gyvenimą 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-
people-structure-their-day/#21a832bcf5fa  

„How to Structure Your 
Remote Work Day When 
Working From Home“ 

Patarimai, kaip išlaikyti struktūruotą dieną 
dirbant iš namų. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.digitalnomadsoul.com/structure-your-remote-work-day/    

 

 

 

 

 

https://www.scientificamerican.com/article/the-power-of-flexible-thinking/
https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-6423347d2147
https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-6423347d2147
https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-2337481
https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-2337481
https://theblissfulmind.com/create-more-structure-in-life/
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-structure-their-day/#21a832bcf5fa
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-structure-their-day/#21a832bcf5fa
https://www.digitalnomadsoul.com/structure-your-remote-work-day/
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„10 Types of Innovation: The 
Art of Discovering a 
Breakthrough Product“ 

Informacija apie 10 skirtingų inovacijų tipų. Anglų 

Nuoroda:  https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-
discovering-a-breakthrough-product/   

„10 Ways You Can Innovate 
at Work Every Single Day—
No Matter How "Boring" 
Your Job Title“ 

Tinklaraščio įrašas su pasiūlymais, kaip 
galima praktikuoti darbą su inovacijomis ir 
būti inovatyviam kasdien. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-
single-dayno-matter-how-boring-your-job-title  

„What is innovation: why 
almost everyone defines it 
wrong“ 

Įvairių inovacijos apibrėžimų apžvalga. Anglų 

Nuoroda:  https://digintent.com/what-is-innovation/   
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„How to Become a Better 
Decision Maker“ 

Patarimai, kaip geriau priimti sprendimus. Anglų  

Nuoroda:  https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-
better-decision-maker    

„Decision-making process“ Sprendimo priėmimo žingsnių aptarimas. Anglų 

Nuoroda: https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/  

„5 Tips for Better Decision 
Making“ 

Patarimai geresniems sprendimams. Anglų 

Nuoroda:  https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-
choice/201806/5-tips-better-decision-making  

 

  

https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/
https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://digintent.com/what-is-innovation/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-decision-maker
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-decision-maker
https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-tips-better-decision-making
https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-tips-better-decision-making
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„Why Patience is so 
important“ 

Tinklaraščio įrašas, paaiškinantis, kodėl 
kantrumas yra svarbus ir kaip jis gali 
teigiamai paveikti jūsų gyvenimą. 

Anglų 

Nuoroda:  https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-
b83050a88419  

„Having Patience as a 
Teacher: How to Cope with 
Inevitable Pet Peeves“ 

Straipsnyje pateikiami metodai, kaip 
mokytojams išlikti kantriems. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-
inevitable-pet-peeves1711.html  

„Skills you need – helping 
you develop life skills“ 

Vienas iš kantrumo apibrėžimų ir informacija 
apie tai, kaip tai išsiugdyti savyje. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.ĮGŪDISsyouneed.com/ps/patience.html  
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„There Are Nine Different 
Types Of Humour. Which 
One Are You?“ 

Humoras gali būti skirtingas savo išraiška ir 
stiliais. Šiame straipsnyje pateikiami devyni 
skirtingi požiūriai į humorą. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-
types-of-humour-which-one-are-you_a_23036626/  

„Developing a Sense of 
Humour“ 

Šiame straipsnyje pristatomi kitų humoro 
jausmo požiūrių pranašumai, svarba. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.ĮGŪDISsyouneed.com/ps/developing-humour.html   

„Humor“ 
Straipsnyje pasakojama apie humorą iš 
psichologinės perspektyvos. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.psychologytoday.com/intl/basics/humor  

 

 

 

 

https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-b83050a88419
https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-b83050a88419
https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-inevitable-pet-peeves1711.html
https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-inevitable-pet-peeves1711.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/patience.html
https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-humour-which-one-are-you_a_23036626/
https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-humour-which-one-are-you_a_23036626/
https://www.skillsyouneed.com/ps/developing-humour.html
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/humor
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„Willingness To Learn: 
Definition & Guide To 
Improve It“ 

Aprašymas ir būdai, kaip auginti norą 
mokytis. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.businessphrases.net/willingness-to-learn/  

„An Adult’s Guide to Social 
Skills, for Those Who Were 
Never Taught“ 

„Forbes“ straipsnis apie noro mokytis svarbą 
ir investavimą į save. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-
to-learn-is-the-key-to-success/ 

„Exploring teachers’ will to 
learn“ 

Tyrimas, kuriame diskutuojama apie 
mokytojų norą mokytis. Šiame tyrime 
daroma prielaida, kad noras mokytis turi 
atsirasti dar prieš mokytojams užsiimant 
realia mokymosi veikla. 

Anglų 

Nuoroda:  https://dspace.library.uu.nl/bitstream/ 
handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y  
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„Hey Educators, Are You 
Trustworthy? Four Ways to 
Gauge Trust in Schools“ 

Jennifer Abrams rašo apie patikimumą 
mokytojo požiūriu.  

Anglų 

Nuoroda:  https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-
four-ways-to-gauge-trust-in-schools  

„How to Build Trust with 
Students“ 

Janelle Cox straipsnis apie pasitikėjimą ir 
kaip jį skatinti klasėje.  

Anglų 

Nuoroda: https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-build-trust-students1808.html  

„The Importance of Trust“ 
Straipsnis apie pasitikėjimo kultūrą ir 
pasitikėjimo reikšmę švietime. 

Anglų 

Nuoroda:  https://teachforall.org/news/importance-trust   

 

 

  

https://www.businessphrases.net/willingness-to-learn/
https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-is-the-key-to-success/
https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-is-the-key-to-success/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-ways-to-gauge-trust-in-schools
https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-ways-to-gauge-trust-in-schools
https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-build-trust-students1808.html
https://teachforall.org/news/importance-trust
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

“How to Stay Positive: 11 
Smart Habits” 

11 geriausių, protingiausių ir efektyviausių 
įpročių, kurių autorius išmoko daugiau nei 
dešimtmetį. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.positivityblog.com/how-to-stay-positive/  

„How to Tap Into the Power 
of Positivity“ 

Kaip atrodo, žmogaus protas nėra pajėgus 
nemąstyti, bent jau pasąmonėje. Mūsų 
protas visada užimtas mintimis, norime to ar 
ne, ir jos daro įtaką kiekvienam mūsų 
veiksmui. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-
positivity.htmls  

„9 Core Behaviors Of People 
Who Positively Impact The 
World“ 

Žmonės, turintys tikslo jausmą, yra 
nesustojantys, susikaupę, atsidavę ir tarsi su 
„vidine šviesa“ - jų negalima atbaidyti ar 
atitraukti nuo to, kas, jų manymu, yra 
priežastis, kodėl jie dabar yra šioje planetoje. 
Šis prasmės ir tikslo pojūtis suteikia jiems 
neišsenkančio veržlumo ir nurodo orientyrus 
gyvenimo kelyje. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-
people-who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41  
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“How to Be Cooperative” Dirbant su žmonių grupėmis būtina dalytis 
įgūdžiais, gabumais ir, svarbiausia, mokytis 
kompromisų. 

Anglų 

Nuoroda:  https://careertrend.com/how-2105053-be-cooperative.html  

„20 Qualities of Effective 
Cooperative Leaders“ 

20 pageidaujamų bendradarbiaujančio 
lyderio savybių (nors visas jas surasti viename 
asmenyje būtų sudėtinga, tačiau mes tikimės 
rasti daugumą iš jų). 

Anglų 

Nuoroda: http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-
effective-cooperative.html  

„Importance of Cooperation 
in the Workplace“ 

Bendradarbiavimas darbo vietoje daugeliui 
įmonių gali tapti jos sėkmės ir nesėkmės 
priežastimi. Darbo vietoje, kurioje gausu 
bendradarbiavimo, asmenys savo noru 
įsitraukia į atvirą bendravimą.  

Anglų 

Nuoroda:  https://woman.thenest.com/importance-cooperation-workplace-14647.html   

 

https://www.positivityblog.com/how-to-stay-positive/
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-positivity.htmls
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-positivity.htmls
https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41
https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41
https://careertrend.com/how-2105053-be-cooperative.html
http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-effective-cooperative.html
http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-effective-cooperative.html
https://woman.thenest.com/importance-cooperation-workplace-14647.html
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

„Social Skills Training for 
Adults: 14 Best Guides to be 
Better Socially“ 

Yra daug išteklių, skirtų vaikų socialinių 
įgūdžių mokymui. Šis šaltinis yra skirtas 
suaugusiųjų socialinių įgūdžių mokymui. 

Anglų 

Nuoroda:  https://socialpronow.com/blog/social-ĮGŪDISs-training-adults/  

„An Adult’s Guide to Social 
Skills, for Those Who Were 
Never Taught“ 

Gaila, kad nedaugelis iš mūsų buvo mokomi 
pagrindų, kaip konstruktyviai bendrauti 
tarpusavyje. Jei ir tu to nebuvai mokomas, 
šis šaltinis tau padės. 

Anglų 

Nuoroda: https://www.nytimes.com/2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-social-
ĮGŪDISs.html  

„Social Skills Training For 
Adults“ 
 

Autorius dalijasi atradimais, kas, jo manymu, 
apima efektyvų suaugusiųjų socialinių įgūdžių 
mokymą. 

Anglų 

Nuoroda:  https://getthefriendsyouwant.com/social-ĮGŪDISs-training-for-adults/  
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Šaltinis Aprašymas Kalba 

“Problem Solving Skills: 
Definition, Steps, and 
Examples” 

Penki žingsniai, dažniausiai naudojami 
sprendžiant problemas, su jais susiję įgūdžiai 
ir pavyzdžiai, kur kiekvienas žingsnis 
aprašomas skirtingais karjeros aspektais. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-ĮGŪDISs-with-
examples-2063764   

„Problem-Solving Skills: 
Definitions and Examples“ 
 

Kai darbdaviai kalba apie problemų 
sprendimo įgūdžius, jie dažnai mini gebėjimą 
įveikti sunkias ar netikėtas situacijas darbo 
vietoje ir sudėtingus verslui keliamus 
iššūkius.  

Anglų 

Nuoroda: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-
solving-ĮGŪDISs  

„Problem solving“ 
Šiame šaltinyje paaiškinamas problemų 
sprendimo sudėtingumas. 

Anglų 

Nuoroda:  https://www.ĮGŪDISsyouneed.com/ips/problem-solving.html   

 

  

https://socialpronow.com/blog/social-skills-training-adults/
https://www.nytimes.com/2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-social-skills.html
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https://getthefriendsyouwant.com/social-skills-training-for-adults/
https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764
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IŠVADOS 

Šis dokumentas buvo pateiktas įvertinti profesinių mokyklų mokiniams, mokytojams, vadovams. Po 

išsamios grįžtamojo ryšio analizės išvados yra daugialypės. Respondentai nurodė, kad šiame aplanke 

pateikiami įgūdžiai leidžia mokytojams pasiekti šiuolaikinius mokymo standartus, o gebėjimai yra 

gerai aprašyti ir suteikia puikių nuorodų į papildomą informaciją ir medžiagą. Ne vienas pastebėjo, 

kad buvo įdomu skaityti apie skirtingas kartas ir būdus ir kaip mokytojai gali ir turi suprasti kartų 

skirtumus. 

Išreikštas aiškus pageidavimas šio dokumento versijos internete, projekto partneriai, atsižvelgdami į 

šį pageidavimą sukūrė internetinę versiją, kurią galima rasti internete, adresu 

www.wedevet.penworldwide.org. 

 

 

 

http://www.wedevet.penworldwide.org/

