
Erasmus+: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange
 of Good Practices – Strategic Partnerships for adult education

 [Agreement N° 2017-1-AT01-KA204-035007]

PARAMOS VADOVAS 
BYMBE 

IO6



PARAMOS VADOVAS 

BYMBE 

IO6 

Erasmus+: KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi  

gerąja patirtimi tikslais – Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje 

[Sutarties Nr. 2017-1-AT01-KA204-035007] 



1 

Informacija apie projektą 

Projekto pavadinimas Jaunų mamų grąžinimas į mokymąsi 

Projekto akronimas: BYMBE 

Projekto numeris: Nr. 2017-1-AT01-KA204-035007 
Pareiškėjas       
(Projekto koordinatorius) 

Frauen imBrennpunkt, Austrija 

Projekto partneriai CESIE, Italija 

Bimec Ltd., Bulgarija 

Socialinių inovacijų fondas, Lietuva 

Exchange House International, Airija 

Magenta Consultería Projects S.L.U., Ispanija 

Informacija apie dokumentą 

Pavadinimas: BYMBE Paramos vadovas 

Autoriai: Dalia Puente; Sandra Fernández; Lara Penin 

Versija: 

Data: 2019.03.12 



2 

Turinys 

ĮVADAS ............................................................................................................................................................................... 4 

PARAMOS VADOVAS DARBUI SU JAUNOMIS MAMOMIS ........................................................................................... .............6 

KAIP PALAIKYTI RYŠĮ SU JAUNOMIS MOTINOMIS ..................................................................................................................................... 8 

1. PARAMOS VEIKLOS ........................................................................................................................................................ 9 

1.1. INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS ............................................................................................................................................ 10 

1.1.1. Pagrindiniai specialisto įgūdžiai konsultacijų metu: ............................................................................................. 11 
1.1.2. teigiamas paskatinimas ........................................................................................................................................ 11 
1.1.3. Tolesnės konsultacijos ........................................................................................................................................... 12 
1.1.4. Konsultacijų planas: .............................................................................................................................................. 12 

A) Stebėjimas .................................................................................................................................................................................... 13 
B) Galimos problemos vertinimas ..................................................................................................................................................... 14 

1.2. VEIKLOS MOTINAI IR VAIKUI ................................................................................................................................................. 15 

1.2.1. Grįžtamasis ryšys .................................................................................................................................................. 16 
1.2.2. Tėvystės modelio kūrimas ..................................................................................................................................... 19 
1.2.3. Teigiamas paskatinimas ....................................................................................................................................... 21 
1.2.4. Kaip įveikti nesėkmes, su kuriomis vaikas susiduria mokykloje ............................................................................ 24 

1.3. TARPUSAVIO PARAMA ........................................................................................................................................................ 26 

1.3.1. Bendra paramos grupė ......................................................................................................................................... 26 
1.3.2. Veiklos grupėje ...................................................................................................................................................... 28 

A) Laisvalaikis .................................................................................................................................................................................... 28 
B) Atsipalaidavimas ir streso valdymas ............................................................................................................................................. 30 

2. SKUBIOS PAGALBOS JAUNOMS MOTINOMS VEIKLOS .................................................................................................... 32 

2.1. KRIZIŲ INTERVENCIJA .......................................................................................................................................................... 32 

2.2. PATARIMAI KONSULTANTUI ................................................................................................................................................... 33 

2.3. TEIGIAMAS PASKATINIMAS .................................................................................................................................................... 34 

2.4. KAIP TEIKTI PAGALBĄ KRIZINĖJE SITUACIJOJE ..............................................................................................................................34 

2.4.1. Kaip teikti pagalbą krizinėje situacijoje, iškilus grėsmei palikti studijas .............................................................. 34 
2.4.2. Kaip teikti pagalbą krizinėje situacijoje, susijusioje su asmenine dalyvės situacija .............................................. 36 

A) Smurtas artimoje aplinkoje ........................................................................................................................................................... 37 
B) Krizės šeimoje ............................................................................................................................................................................... 37 

3. PARAMA IEŠKANT DARBO ............................................................................................................................... .............39 

3.1. DARBO PAIEŠKOS MOKYMAS ............................................................................................................................................ 39 

3.1.1. DARBO PAIEŠKOS MOKYMO VEIKLOS ................................................................................................................... 40 
A) Gyvenimo aprašymas (CV) ............................................................................................................................................................ 40 
B) Motyvacinis laiškas ....................................................................................................................................................................... 43 
C) Pokalbis dėl darbo ........................................................................................................................................................................ 45 

3.1. INDIVIDUALIZUOTI SOCIALINĖS ĮTRAUKTIEMS BŪDAI ....................................................................................................................... 47 

3.2. LINKEDIN PROFILIS IR DARBO PAIEŠKAI SKIRTOS SVETAINĖS ...............................................................................................................47 

3.3.1. Darbo užklausa naudojant naujas technologijas .................................................................................................. 47 
3.3.2. Profiliai socialiniuose tinkluose: LinkedIn .............................................................................................................. 48 
3.3.3. Kiti įdarbinimo tinklai ............................................................................................................................................ 48 
3.3.4. Patarimai, ką mes pateikiame savo internetiniame profilyje ieškant darbo ......................................................... 49 



3 

4. ŠIUOLAIKINĖS DARBO PAIEŠKOS PRIEMONĖS ................................................................................................................ 50 

4.1. VAIZDO ĮRAŠO KŪRIMAS KARTU ........................................................................................................................................... ....50 

4.2. VIZUALUS ISTORIJOS PASAKOJIMAS ........................................................................................................................................... 51 

5. PRIEDAS  ...................................................................................................................................................................... 54 

5.1. ABIPUSĖ PARAMA ................................................................................................................................................................. 54 

5.2. VEIKLOS, SKIRTOS PASITIKĖJIMO SAVIMI STIPRINIMUI ..................................................................................................................... 54 

5.3. UŽDUOTYS, SKIRTOS UGDYTI EMOCINĮ INTELEKTĄ ......................................................................................................................... 55 

5.4. ĮGALINIMAS IR MOTYVAVIMAS .................................................................................................................................................. 57 



4 

Įvadas 

Šis paramos jaunoms mamoms vadovas sukurtas pagal projektą „BYMBE - Jaunų mamų 

grąžinimas į mokymąsi“. Projektas BYMBE yra bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos 

programą „Erasmus+“ - KA2 - Strateginės partnerystės suaugusių švietimo srityje; projekto 

metu parengtos mokymo priemonės, skirtos socialiniams darbuotojams, mokytojams ir 

konsultantams dirbti su jaunomis  siekiant išlaikyti jaunas NEET (niekur nesimokančias ir 

nedirbančias) nuo 15 iki 25 metų amžiaus motinas, grįžusias į švietimą ar mokymą ir darbo 

rinką. 

Pagrindinis projekto BYMBE tikslas - padėti moterims, kad jos įgytų 

išsilavinimą/specialybę. Todėl labai svarbu, kad kiekviena dalyvė jaustųsi palaikoma per visą 

procesą, siekiant, kad būtų išvengta naujo „iškritimo“. 

Vienas iš projekto tikslų yra sukurti pagrindinę paramos priemonę, skatinančią 

motyvaciją, įveikti galimas krizes, siūlyti individualų konsultavimą ir išvengti naujų „iškritimų“ 

iš mokymosi sistemos, siekiant, kad dalyvės liktų mokykloje, įgytų išsilavinimą ir taip padidintų 

savo galimybes darbo rinkoje ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. 

Šiame vadove nurodytos būtinos priemonės bei intervencijos kryptys, kurių reikia šiam 

tikslui pasiekti. 

Kad būtų galima atlikti veiksmingą intervenciją, būtina žinoti ekonominę aplinką ir 

socialinę aplinką, kurioje šios moterys gyvena. 

Apskritai tai yra moterys, turinčios nedaug ekonominių išteklių, daugeliu atvejų jos jau 

patiria socialinę atskirtį arba socialinės atskirties riziką. Taip pat dažnai jos neturi šeimos 

paramos arba ta parama labai menka. Paprastai tokiose šeimose išsilavinimas nėra 

vertinimas, nes nemanoma, kad tai yra pagrindinė priemonė kuriant ateitį, be to, tokios 

moterys paprastai neturi palaikymo iš artimiausios socialinės aplinkos. 

Dėl šios priežasties įgyvendinant projektą visos suinteresuotosios šalys turi atsižvelgti į 

tai, kad daugeliu atvejų su šiomis moterimis dirbantys specialistai negalės pasikliauti jų 
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socialiniu tinklu, kaip teikiančiu dalyvėms paramą, tačiau gal net priešingai – tai gali būti 

trukdantis veiksnys. 

Projekte dalyvaujantys specialistai, atsižvelgdami į šiuos veiksnius, turės padėti 

dalyvėms spręsti iškylančius sunkumus bei krizines situacijas, kurios gali kilti studijų metu. 

Šiuo atžvilgiu išeities taškas visada turėtų būti prielaida, kad kiekvienas asmuo yra 

atsakingas už savo veiksmus ir sprendimus. Dėl šios priežasties, profesionalų ir dalyvių 

veiksmai visada turi būti derinami tarpusavyje. Dalyvių savarankiškumas visada turi būti 

skatinamas ir jų sprendimai turi būti gerbiami. 

Profesionalų ir dalyvių santykiai turi būti lygiaverčiai, remiantis abipuse pagarba. Tai  

niekada neturėtų būti hierarchinis santykis. 

Ispanijos partneris šiame projekte, MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SLU, įgyvendina 

su šiuo projektu susijusią veiklą ir yra atsakingas už šio vadovo parengimą. 

„Magenta Consultoría Projects“ SLU turi didelę patirtį dirbant su asmenimis, 

patiriančiais socialinę atskirtį, taip pat patirtį kuriant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

mokymo programas ir ypatingą dėmesį skiriant profesiniam mokymui ir suaugusiųjų 

švietimui. 

Mūsų patirties dėka gerai žinome sunkumus, su kuriais galime susidurti įgyvendinant 

tokias priemones praktikoje ir žinome, kokie ištekliai yra prieinami, siekiant tuos sunkumus 

išspręsti. 



6 

PARAMOS VADOVAS DARBUI SU JAUNOMIS MAMOMIS 

Šis paramos vadovas buvo sukurtas kaip praktinis leidinys, kuriame pristatomi 

praktiniai metodai, skirti darbui su jaunomis motinomis,  joms vėl pradėjus mokytis, 

padedantys įveikti krizę, abejones ar kitas problemas, susijusias su grįžimu į mokslus.  

Metodika apima įvairias veiklas, kurių bus imtasi, siekiant išvengti “iškritimo” iš 

mokymosi ir motyvuoti jaunas mamas kad baigti studijas. 

Leidinys suskirstytas į tris skirtingas sritis, kurios viena kitą papildo. 

§ Paramos veikla: individualus konsultavimas

§ Skubi pagalba įvairiose krizių situacijose

§ Parama ieškant darbo

Šios trys paramos sritys yra svarbios dėl specifinės jaunų motinų situacijos, ir dėl to, su

kokiais sunkumais jos gali susidurti; siekiama jaunas mamas įgalinti, ugdyti jų pasitikėjimą 

savimi (kaip minėta ankstesnėse metodikose). Todėl šio vadovo ir visų ankstesnių gairių 

tikslas yra pasiūlyti holistinį požiūrį į jaunų motinų patiriamą situaciją, teikiant paramą ne tik 

jaunoms mamoms, bet ir atsižvelgiant į aplinkybes, kurioje jos gyvena. 

Šia prasme specialistai turi dirbti remdamiesi sisteminiu požiūriu, kur manoma, kad 

asmuo (šiuo atveju jaunos mamos) yra susijęs su socialine aplinka, kurioje gyvena ir esami 

tarpasmeniniai ryšiai gali įtakoti jų pasirinkimus, taigi, palaikymas yra būtinas tinkamam 

asmens vystymuisi.  

Remiantis šiuo požiūriu, labai svarbu sukurti tokią aplinką, kurioje jaunas žmogus 

jaustųsi saugus ir suprastas, bei, prireikus, galėtų kreiptis pagalbos ir ją gauti. 

Nėštumas paauglystėje reiškia įprastos paauglių gyvenimo raidos pokyčius, todėl apie 

tai svarbu kalbėti. Ši situacija paskatina jauną moterį apgalvoti savo tikslus, buvimą pasaulyje, 

kintančius vaidmenis, savo įvaizdį ir santykių su savo aplinka bei šeima pokyčius. Visa tai 

sąlygoja psichologinius pokyčius.  Taigi, jaunoms mamoms reikalingas nuolatinis palaikymas, o 

socialinė parama padeda kurti naujas įveikimo strategijas. 
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Remiantis sisteminiu požiūriu taip pat rekomenduojama dirbti ir su jaunos moters 

paramos sistema, kad būtų galima rasti būdų, kaip skatinti motinystės priėmimą, sumažinti 

nerimo ir šeimos konfliktų lygį, skatinti susitarimus ir dialogą. Nors socialinis darbuotojas arba 

socialinę pagalbą teikiantys asmenys gali ir toliau teikti paramą, idėja yra ta, kad jauna 

moteris ir jo šeimos nariai, susikuria savireguliavimo mechanizmą, kuris skatina jų autonomiją 

sprendžiant vidinius ir tarpasmeninius konfliktus. 

Dėl to būtina atsižvelgti į aplinką, kurioje kiekviena jauna mama yra: gali būti, kad ji vis 

dar gyvena su savo šeima, arba ji gyvena savarankiškai, arba gyvena su savo partneriu; būtina 

atkreipti dėmesį į nėštumo situaciją, be kita ko, įprastas problemas, kurios gali kilti, taip pat 

socialines ir ekonomines problemas. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad šeima turi prisitaikyti 

prie naujos padėties, kuri reikalauja tam tikro adaptacinio laikotarpio, kurio metu gali vykti 

tam tikras jaunos mamos ir žmonių, su kuriais ji gyvena, atitolimas, arba pernelyg didelis 

noras apsaugoti, o taip pat galima kritika ir reikalavimais susiję su tuo, koks elgesys yra 

tinkamas. 

Taigi konsultantams, norint sėkmingai dirbti su jaunomis mamomis, svarbu žinoti 

minėtus aspektus bei atsižvelgti į dalyvių poreikius bei asmeninius interesus ir lanksčiai taikyti 

šiame vadove pristatytą metodiką. 

Pav. nr.1 – Maslow poreikių hierarchija 

Savęs 
aktualizavimas: 

noras pilnai 
relizuoti save 

Savigarba/pagarba: 
Pasiekimo ir 

pasitikėjimo jausmas 

Socialiniai poreikiai: siejimosi 
su kitais žmonėmis poreikai, 

meilė, draugai 

Saugumo poreikiai: saugumas 

Fiziologiniai poreikiai: maistas, vanduo, 
miegas, šiluma. 

Baziniai poreikiai 

Savi-aktualizacija needs 

Psichologiniai poreikiai 
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Kaip palaikyti ryšį su jaunomis motinomis  

Pagrindinė idėja yra integruoti darbo metodus į dalyvių kasdienį gyvenimą, šiuo 

požiūriu, jauni žmonės, su kuriais profesionalas dirba, naudojasi savo mobiliaisiais telefonais 

kaip ryšio priemone, šiuo atžvilgiu WhatsApp, „Telegram“ ar „Facebook“ Messenger arba 

kitos panašaus tipo programos tapo kasdieniu įrankiu jaunų žmonių gyvenime. 

Konsultantai gali naudotis šiomis komunikacijos priemonėmis siekiant palengvinti 

bendravimą bei lengviau susisiekti su jaunomis mamomis, dalyvaujančiose projekto veiklose 

tiek grupėje, tiek individualiai. 

Šio tipo įrankių integravimas ir naudojimas neturėtų būti keistas darbuotojui, nes idėja 

yra pritaikyti darbo metodus prie jaunų žmonių realybės. Tokios pranešimų siuntimo 

programos yra įprastas būdas, kuriuo jauni žmonės bendrauja, todėl tai yra ir būdas palaikyti 

ryšį su jais. 

Konsultantų, kurie dirba su jaunomis mamomis, veiklos etapai: 

1. Paskirkite susitikimo laiką. 

2. Šiame susitikime paaiškinkite poreikį sukurti tarpusavio bendravimo grupę, skirtą dalyvių 

tarpusavio bendravimui (netgi viena iš dalyvių gali būti paskirta atsakingu asmeniu, jei yra tam 

poreikis), arba kaip priemonės kreiptis pagalbos iškilus poreikiui (tam atvejui turėsite duoti 

savo telefono numerį). 

2. Sutarkite dėl akivaizdinių susitikimų per vienus metus laiko su 1-2 mėnesių pertraukomis 

(po šio laikotarpio vertinsite rezultatus ir poreikį pratęsti darbą). 
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1. PARAMOS VEIKLOS

Socialinė pagalba – tai trumpalaikė parama, kurią teikia šios srities profesionalai. 

Pagalbos intensyvumas priklauso nuo individualių paramos gavėjo poreikių. Socialinė pagalba 

yra pagrįsta pasitikėjimu. Ši pagalba yra teikiama individualiai, atsižvelgiant į žmogaus 

poreikius ir tikslus. 

Teikiant socialinę pagalbą, konsultacijos turi būti orientuotos į paramos gavėjo 

individualių įgūdžių ir gebėjimų ugdymą bei pokyčių įgyvendinimą. 

Socialinė pagalba skatina asmeninį žmogaus vystymąsi bei savarankiškumą pokyčių 

procese. 

Šie veiksniai ankščiau aptarti kituose projekto produktuose1, tačiau juos būtina žinoti: 

Pagrindiniai socialinės pagalbos veiksniai 

Parama Derybų procesas Dalyvių 

savarankiškumas 

Gebėjimų ir 

potencialo suvokimas 

Teikti nuolatinę paramą 

pokyčių metu, siekiant, jog 

dalyvės jaustų, jog yra 

palaikomos. 

Tarp profesionalo ir 

dalyvių turi būti sukurti 

lygiaverčiai santykiai. 

Kiekviena moteris yra 

atsakinga už savo pokyčių 

procesą. 

Asmens savarankiškumas 

turi būti visuomet 

vertinamas ir gerbiamas 

teikiant pagalbą.  

Gerinant gebėjimų ir 

potencialo suvokimą bus 

didinamas dalyvių 

pasitikėjimas savimi. 

Socialinės pagalbos ribos 

Paternalizmas Nelygiaverčiai 

santykiai 

Dalyvių kontrolė Nematomumas Pernelyg didelė 

empatija 

Tai sukuria 

priklausomybę ir 

riboja 

savarankiškumą. 

Profesionalai negali 

nustatyti savo 

kriterijų. Jie turi 

žmogui patarti, 

Profesionalai negali 

kontroliuoti dalyvių 

gyvenimų. 

Profesionalai gali tik 

Profesionalai 

neturėtų elgtis taip, 

kad dalyviai jaustųsi 

„nematomi“, 

Profesionalai privalo 

aiškiai suvokti 

bendravimo su 

dalyviais ribas. 

1 Peržiūrėkite IO3 “METODŲ, SKIRTŲ MOTYVUOTI NIEKUR NEDIRBANČIAS IR NESIMOKANČIAS (NEET) JAUNAS MAMAS, 
RINKINYS” ir IO4 “BYMBE ORIENTAVIMO VADOVAS”. 
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konsultuoti, 

nukreipti. 

Profesionalas negali 

primesti savo 

nuostatų, kadangi 

tai sukels dalyvio 

nepasitikėjimą ir 

paskatins jį 

pasitraukti iš 

proceso.  

padėti dalyviams 

pokyčių proceso 

metu. 

kadangi tokiu atveju 

dalyviai gali nenorėti 

įsitraukti į veiklas. 

Svarbu suprasti, kad 

moteris yra 

“klientas”, o ne 

“draugas”. 

 

Šiame vadove yra pateikiami trys paramos įgyvendinimo būdai: 

- Individualios konsultacijos (pagal poreikį) 

- Veiklos skirtos motinai ir vaikui 

- Bendraminčių palaikymas 

1.1. Individualios konsultacijos 

Individualios konsultacijos yra viena iš pagrindinių veiklų, kurių metu sukuriamas ryšys 

tarp konsultanto ir projekto mokymų dalyvio. Tačiau sukūrus tarpusavio ryšį, taip pat svarbu jį 

išsaugoti.  

Individualių konsultacijų metu svarbu sukurti erdvę apmąstymams, jų metu dalyviams 

turi būti sudarytos galimybės pasidalinti abejonėmis, baimėmis, išsakyti poreikius ir aptarti 

rūpimus klausimus.  

Dalyvės turės susikūrusios pranešimų (bendravimo) grupę, kurioje galės palaikyti ryšį. 

Jei dalyvei prireiktų skubios pagalbos, ši grupė veiktų kaip platforma jai gauti. Taip pat ši 

grupė gali būti naudinga dalyvėms, atsiradus nenumatytoms situacijoms. 

Individualios 

konsultacijos 

Laikotarpis Susitikimų per mėnesį skaičius  

1 metai 1 ar 2  

 

Pagrindinis konsultacijų tikslas yra suteikti moterims priemones ir metodus, kurie leistų 

joms įveikti kliūtis gyvenime. 
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1.1.1. PAGRINDINIAI SPECIALISTO ĮGŪDŽIAI KONSULTACIJŲ METU: 

• Kalba turi būti paprasta ir aiški. Labai svarbu palaikyti tinkamą bendravimą su 

dalyvėmis. Taip pat svarbu, jog dalyvaujančios moterys suprastų ką joms sako ir bando 

perteikti specialistas. Konsultacijų metu naudojant specifinius terminus ar žodžius, 

dalyvės gali nesuprasti esmės ar netinkamai interpretuoti informaciją. Esant 

nesusipratimams dalyvės gali nuspręsti nebedalyvauti programoje. 

• Empatija: gebėjimas įsivaizduoti save kito pozicijoje. Labai svarbu, kad specialistai 

dirbantys su moterimis jaustų joms empatiją. Taip specialistas galėtų greičiau pasiekti 

pokyčių. 

• Naudoti aktyvaus klausymosi techniką (žiūrėti IO32): tai yra itin svarbu norint surinkti 

visa informaciją, kuri reikalinga konsultantui. Aktyvaus klausimo metu būtina ne tik 

girdėti, bet ir suprasti ką žmogus sako bei gilintis į jo žodžius. Aktyviam klausymui 

reikalinga empatija ir klausymosi įgūdžiai. 

Kitas labai svarbus komunikacijos aspektas yra vieta, kurioje yra bendraujama. 

Bendravimas turi vykti ramioje aplinkoje (be triukšmo), kurioje dalyvės jaustųsi patogiai, o 

proceso niekas nepertraukinėtų. Jei susitikimas vyks biure, visi ant stalo esantys dokumentai 

turi būti pašalinti, nes kitaip gali susidaryti įspūdis, kad specialistas nėra susitelkęs į 

pašnekovą. Be to, patalpoje turi būti geras apšvietimas ir ventiliacija. 

Individualių konsultacijų metu svarbu motyvuoti dalyves ir teigiamai jas paskatinti.  

1.1.2. TEIGIAMAS PASKATINIMAS 

Teigiamas skatinimas yra metodas, kurio metu naudojamas maloni paskata, norint 

paskatinti tam tikrą elgesį, siekiant pripažinti pasiekimus ir skatinti tokio elgesio pakartojimą. 

Naudojant teigiamo skatinimo metodą tikėtina, kad tam tikras poelgis bus pakartotas. Kitaip 

tariant, teigiamas paskatinimas yra maloni paskata („apdovanojimas“) atlikus tam tikrą 

veiksmą bei konkretaus veiksmo kartojimo skatinimas. 

Visų šių metodų įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį dalyvėms. Jos jaus paramą, 

padidės jų savigarba bei motyvacija. 

                                                             
2   Peržiūrėkite IO3 “METODŲ, SKIRTŲ MOTYVUOTI NIEKUR NEDIRBANČIAS IR NESIMOKANČIAS (NEET) JAUNAS MAMAS, 
RINKINYS”. 
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Teigiamo skatinimo privalumai: 

ü Padidina tam tikro elgesio dažnumą. 

ü Gali būti naudojamas siekiant kurti naujus elgesio modelius.   

ü Gali būti naudojamas dalyvių stipriųjų pusių identifikavimui. Taip pat gali padėti kurti 

tvirtą savigarbą, kuri padės dalyvėms išmokti susidoroti su nesėkmėmis ir nusivylimu. 

ü Didina dalyvių pasitikėjimą savimi ir padeda pasitikėti savimi iškilus problemoms. 

ü Pagerina imlumą. 

1.1.3. TOLESNĖS KONSULTACIJOS 

Tolesniam darbui svarbu apgalvoti klausimus, kuriuos specialistai užduos dalyvėms. 

Užduodant klausimus svarbu asmeniui palikti pakankamai erdvės išsakyti savo rūpesčius ir 

interesus. 

Klausimai, užduodami konsultacijų metu, turėtų atskleisti dalyvių gyvenime esančias 

kliūtis ir problemas, tokiu būdu galima būtų rasti būdą kaip išspręsti iškilusias problemas, 

nustatyti dalyvių stipriąsias puses, kuriomis svarbu remtis įveikiant kliūtis ir problemas. 

Specialistas dirbantis su dalyvėmis turėtų ne tik užduoti joms klausimus, bet ir atlikti 

užduotis bei naudoti įvairius testus, kad pasiektų numatytą tikslą.   

Reikalingų konsultacijų skaičius negali būti numatytas iš anksto, kadangi jis gali 

priklausyti nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, tempo, klausimų ar pasitikėjimo. Dėl šios 

priežasties specialistai turi įvertinti kiekvieno dalyvio raidą ir poreikius kiekvienos 

konsultacijos metu. 

1.1.4. KONSULTACIJŲ PLANAS: 

Ankstesniuose projekto produktuose, tokiuose kaip IO3 “METODŲ, SKIRTŲ 

MOTYVUOTI NIEKUR NEDIRBANČIAS IR NESIMOKANČIAS (NEET) JAUNAS MAMAS, RINKINYS”, 

IO4 “BYMBE ORIENTAVIMO VADOVAS„ buvo išanalizuoti specialūs metodai ir priemonės, 

kuriuos naudodami specialistai galėtų aktyviai dalyvauti, remti ir padėti jaunoms mamoms 

grįžti mokytis bei kurti individualius mokymosi planus. „BYMBE ĮGALINIMO VADOVAS“, 

individualus konsultavimas skirti pagerinti socialinius įgūdžius, savikontrolę, konfliktų 

sprendimo ir planavimo gebėjimus.  
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IO6 sesijose daugiausiai dėmesio yra skiriama palaikymui, siekiama užtikrinti, kad 

jaunos mamos „neiškristų“ iš švietimo sistemos. Šios sesijos yra būtinos norint, kad dalyvės 

jaustų paramą viso proceso metu. Tai padėtų jaunoms mamoms likti ugdymo procese, įveikti 

iškilusias problemas ir įgyti išsilavinimą. Šių sesijų metu, dalyvės galės garsiai išsakyti savo 

baimes, abejones ir klausimus, o specialistai galės joms padėti, stebėti jų raidą ir prireikus 

įdiegti prevencines priemones, tęsiant praėjusių modulių metu pradėtą darbą. Šių 

konsultacijų metu taip pat galima pasiūlyti individualias darbo gaires, kurios padėtų jaunoms 

mamoms įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Konsultacijų metu svarbu: 

A Stebėti situaciją siekiant įvertinti, ar viskas vyksta gerai ar susiduriama su kliūtimis. 

B Jei specialistas nustato galimą problemą, reikia įvertinti jos pobūdį. Tikslui pasiekti, specialistai 

gali naudoti ankstesniuose vadovuose nurodytus metodus arba šio vadovo priede. 

 

A)  Stebėj imas 

Norint tęsti individualias konsultacijas, svarbu analizuoti jau pasiektus tikslus. Šiam 

tikslui įgyvendinti gali būti naudinga toliau nurodyta veikla. 

1 veikla: Palaikomoji konsultacija (Individuali) 

Pirmas žingsnis 

Labai svarbu, kad konsultacijų metu dalyvės nebūtų įsitempusios ir pasitikėtų 

specialistu. Esant teigiamoms emocijoms žmonės lengviau dalinasi savo idėjomis, jausmais bei 

rūpesčiais. Kiekvienos dalyvės konsultacijos turi būti individualios, pritaikytos prie dalyvės 

tempo bei poreikių. 

Gairės 

Dalyviai turi laisvai reikšti savo mintis. Pasakojančios moterys neturėtų būti 

pertraukiamos, išskyrus tuos atvejus, kai reikia pokalbį nukreipti kita tema. 

Rekomenduojama vengti uždaro tipo klausimų, nors specialistai privalės užduoti 

konkrečius klausimus, siekiant užbaigti situacijos analizę bei siekiant sužinoti dalyvės socialinę 

aplinką ir esamą situaciją.  
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Specialistai privalo vengti išankstinės nuomonės. Moterys dalyvauja savanoriškai, o 

specialistai turi joms padėti be išankstinio nusistatymo. 

Be to, konsultantai turi pritaikyti savo kalbą prie dalyvių kalbos. Jie turėtų vengti 

specifinių žodžių, kurie dažnai suprantami tik specialistams. Taip pat svarbu vengti pasakymų, 

kurie gali tapti įžeidimu ar sukelti nemalonią situaciją.  

B)  Galimos problemos vert in imas 

1 Išsiaiškinti ir analizuoti problemą  

Ar galiu kaip nors padėti? 

2 Apgalvoti galimą sprendimo būdą  

Mąstykite netradiciškai 

2 veikla: Mano dabartinė situacija 

Ši užduotis padės dalyvėms išsiaiškinti, kuri iš toliau nurodytų keturių gyvenimo sričių 

yra joms svarbesnė. Šios užduoties tikslas – išsiaiškinti poreikius, numatyti tikslus ir veiklos 

planą, kuriais vadovaujantis galima būtų pakeisti esamą situaciją. 

Atliekant šią užduotį, dalyvėms išdalinami klausimynai, kuriuos naudojant paprasčiau 

analizuoti savo gyvenimą.  

Klausimai 

1 Kiek aš esu patenkinta savo dabartiniu gyvenimu? 

2 Kiek aš esu patenkinta savo dabartiniu šeimos gyvenimu? 

3 Kiek aš esu patenkinta savo darbinės veiklos sritimi? 

4 Kiek aš esu patenkinta savo socialiniais santykiais? 

5 Kaip tarpusavyje siejasi anksčiau minėtos sritys? 

Apgalvojus kiekvieną klausimą, konsultantai kartu su dalyvėmis analizuoja atsakymus, 

norint nustatyti ir įvertinti aspektus, kuriuos reikia keisti. 
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1.2. Veiklos motinai ir vaikui 

Šeima sudaro esminį socialinį ir kultūrinį kontekstą vaiko vystymęsi ir ugdyme. 

Kiekvienoje šeimoje yra individualios vertybės, normos ir taisyklės. 

 Kiekviena šeima yra skirtinga, todėl ir išsilavinimas kiekvienoje šeimoje yra vertinamas 

skirtingai. Dėl šios priežasties labai svarbu kurti bendravimo ir elgesio taisyklių normas, 

siekiant paskatinti teigiamą tėvų ir vaikų elgesį. 

Šeima yra itin svarbi vaikų vystymosi laikotarpiu: 

a) Emocinis vystymasis ir savigarba. Skirtingų tyrimų rezultatai patvirtino, kad šeimos 

santykių kokybė yra svarbesnė šeimos gerovei nei šeimos dydis ar sudėtis. Šeimoje 

vaikai vystosi, formuojasi, joje jie įgauna pasitikėjimo savimi bei savęs suvokimą, 

kuriuos naudoja kasdieninėse situacijose, konfliktuose ir stresinėse situacijose. 

Nepriklausomai nuo šeimos sudėties, jos nariai gali kurti tvirtus, teigiamus santykius, 

kurie skatina šeimos gerovę ir vaikų psichinę sveikatą. 

b) Psichologinė branda ir asmenybės ugdymas. Šie du elementai laikomi pagrindiniais 

kasdieniniame gyvenime. Per savo gyvenimą vaikams teks susidurti  su įvairiais 

iššūkiais, prisiimti atsakomybę ir įsipareigojimus. Tai padės jiems susikurti gyvenimą 

pilną įvairių pasiekimų ir integruotis į bendruomenę.  

c) Vertybių ir kultūros perdavimas. Tai padeda sukurti ryšį tarp praeities (jų senelių ir 

prosenelių) ir ateities (jų vaikų). Pagrindiniai trijų kartų (senelių, tėvų ir vaikų) 

jungiamieji elementai yra meilė, kurią jie jaučia vienas kitam, ir vertybės bei taisyklės, 

kuriomis vadovaujamasi šeimos nariai. 

d) Emocinė parama.  Tai yra pagrindinis elementas, kuris padeda įveikti sunkumus ir 

kliūtis. Labai svarbu, kad mamos būtų emociškai prieinamos savo vaikui ir žinotų kaip 

reaguoti į vaiko jausmus ir rūpesčius su kuriais jis gali susidurti. Specialistai gali 

susitelkti į dalyvių ugdymą, akcentuoti kaip jos turėtų reaguoti įvairiose situacijose.  

Remiantis šiais elementais galima teigti, kad šeima yra itin svarbi vaiko ugdyme.  
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Jauniausieji šeimoje yra linkę kartoti aplinkinių elgesį. Jei vaikas yra ugdomas aplinkoje, 

kur išsilavinimas nėra svarbus ar būtinas, arba nėra laikomas geresnės ateities užsitikrinimo 

priemone, šis vaikas įprastai nebus linkęs stengtis mokykloje. Be to, jei vaiką supančioje 

aplinkoje manoma, kad žmogus turi kuo anksčiau pradėti dirbti, tikėtina, kad jis dirbs menkai 

apmokamą darbą, kuriame nėra reikalingas profesinis išsilavinimas, atsisakys tolimesnių 

studijų vos baigę privalomą ugdymo programą. 

Dėl šios priežasties, projekto dalyvių mokymasis ir siekis įgyti išsilavinimą, teigiamai 

paveiks jų vaikus, jos parodys pavyzdį savo vaikams. 

Grįžimas į švietimo sistemą taip pat paveiks ir jaunas mamas supančią aplinką. Moterys 

dalyvaujančios BYMBE projekte savo pavyzdžiu skatins vaikus nemesti mokslų. Jos įkvėps 

vaikus siekti žinių ir paskatins juos siekti gerų rezultatų. Dalyvėms taip pat galės papasakoti 

savo vaikams apie savo patirtį, paaiškinti priežastis dėl kurių jos nutraukė mokslus ir kokį 

poveikį tai turėjo jų gyvenimui. Dėl šios priežasties tarp motinos ir vaiko užsimegs tvirtesnis 

ryšys, jie geriau pažins vienas kitą ir supras kokius rezultatus lemia mokslų nutraukimas. 

Siekiant sustiprinti tai, itin svarbu, kad mama su vaiku vykdytų veiklas kartu. Mamos ir 

vaiko užsiėmimai kartu daro teigiamą įtaką ir stiprina tarpusavio ryšį. 

Šių veiklų metu: 

a) mokomasi teikti grįžtamąjį ryšį; 

b) kuriamas tėvystės modelis; 

c) stiprinamas motinos – vaiko ryšys. 

1.2.1. GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

Aktyvus jaunų mamų dalyvavimas švietimo sistemoje daro teigiamą įtaką. 

Besimokančių motinų vaikų savigarba yra aukštesnė, toks teigiamas pavyzdys skatina juos 

siekti geresnių rezultatų mokykloje bei sustiprina motinos – vaiko ryšį. Tačiau svarbiausias 

aspektas – kuriamas teigiamas požiūris į mokslus. Dalyvių sugrįžimas į švietimo sistemą 

padidins jų įsitraukimą į vaikų ugdymą: motinos skiria daugiau dėmesio vaiko pažangai, stebi 

jų pasiekimus, elgesį ir padeda atlikti namų darbus.  
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Visi paminėti aspektai yra labai svarbūs, kadangi jie padidins dalyvių motyvaciją tęsti 

studijas, jos įgis daugiau žinių ir pagerins savigarbą. Taip pat augs jų savarankiškumas, nes 

padėdamos savo vaikams ruošti namų darbus, jos jausis naudingos, reikalingos ir vertingos. 

1 veikla: “Atlikime namų darbus!”  

Šią veiklą turi atlikti mama ir vaikas. 

Kai dalyvės sūnus ar dukra ruošia namų darbus, motina turėtų būti kartu ir stengtis 

padėti. 

Ši veikla leis mamoms jaustis reikalingoms bei padidins jų motyvaciją bei savigarbą. 

Taip pat vaikai matys mamos rūpestį. Ši veikla labiau motyvuos tiek motiną, tiek vaiką bei 

skatins juos siekti geresnių rezultatų. 

Taip pat rekomenduojama mamai mokytis kartu su vaiku, taip sukuriant glaudesnį ryšį. 

Tai skatina glaudesnį mamos ir vaiko bendravimą, didina pasitikėjimą vienas kitu. Dėl šios 

priežasties vaikas mamą laiko tuo žmogumi, į kurį galima kreiptis prireikus pagalbos.  

Patarimai mokymuisi kartu: 
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Veikla nr.:2: “Skaitymas, rašymas ir piešimas”  

Šią veiklą turi atlikti atskirai motinos ir jų vaikai, o ši veikla yra ypač naudinga, kai vaikai yra maži. Skaitymas ir 

klausymas: Jei vaikas vis dar yra kūdikis arba per mažas, kad galėtų atlikti namų darbus, motina gali garsiai 

skaityti ir įrašyti tai, ką ji skaito besimokydama. Motinos balsas nuramins vaiką. Tokiu būdu mama praleidžia 

laiką su savo vaikais, o įrašo galės pasiklausyti ir vėliau, atlikdama buities darbus ar keliaudama į ugdymo įstaigą.   

Piešimas: jeigu vaikas yra per mažas, kad galėtų kartu atlikti namų darbus, motina gali jam paaiškinti, kad daro 

kažką labai svarbaus ir kad jis / ji gali jai padėti. Tada mama gali paprašyti savo vaikų nupiešti kažką, kas yra 

susiję su jos studijomis. Pavyzdžiui: 

- Jei jauna mama studijuoja istoriją, ji gali paprašyti savo vaiko „padėti“ paprašydama nupiešti karalių, 

karalienę ar pilį. Ji taip pat gali apibūdinti trumpą sceną ir paprašyti, kad vaikas tai nupieštų. 

- Jei ji studijuoja techninius brėžinius ar meną, motina gali paprašyti vaikų piešti panašius dalykus.   

- Ši veikla taip pat gali būti modifikuojama įtraukiant įvairias medžiagas ir užsiėmimus, tokius kaip: dažymas, 

paprašyti vaiko parašyti žodžius skirtingomis spalvomis, naudoti skirtingų tipų kartonus, korteles ir pan. 

Paruoškite erdvę, 
kurioje nėra trikdžių:  

TV, mobilaus telefono, 
ar muzikos. 

Mokykitės kasdien toje 
pačioje vietoje to pačiu 

laiku. 

Mokymosi procesą 
suplanuokite –nuo ko 

pradėsite 
Pradėkite atlikdami 

sudėtingesnes 
užduotis ir užbaikite 

lengvesnėmis 

Mokykitės kasdien 

Darykite pertraukas 
tarp vienos veiklos ir 

kitos 

Apdovanokite save, 
kai pasiekiate 

rezultatus 

Atsiminkite: užsirašinėkite, ką turite atlikti 
namų darbams. 
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- Kitas variantas yra paprašyti vaiko ieškoti susijusių vaizdų savo skaitymo knygose. Pavyzdžiui, jei jauna 

motina mokosi muzikos, ji gali paprašyti savo vaiko ieškoti instrumentų vaizdų ir vėliau juos jai parodyti. 

Tokiu būdu vaikai jaučiasi motyvuoti, nes jie „padeda“ savo mamai, atlikdami kažką svarbaus; tokiu būdu vaikai 

yra užimti kol jų mama mokosi ir taip išmoksta susitelkti bei mato pavyzdį, kaip mama atlieka namų darbus. 

Veikla nr.:3 “Pastatykime mokymosi sieną” 

Šią veiklą atlieka motinos ir jų vaikai. Ji gali būti atliekama ir su mažais vaikais, ir vyresniais vaikais. 

Mama vaikams turėtų paaiškinti, kad ketina statyti “mokymosi” sieną, t.y. vietą, kurioje jie ketina tą savaitę 

mokytis. Jie turėtų pasiruošti erdvę, kur mokysis. Ant sienos galima pakabinti kamštinę lentą, kur jie gali klijuoti 

daiktus, užrašus ir diagramas. Jeigu neįmanoma įtaisyti tokios lentos, galima naudoti juostą, reikiamų užrašų 

klijavimui ant sienos. 

Kiekvieną savaitę jauna mama turėtų naudoti mokymosi erdvę vis ją atnaujinant, priklijuojant lentoje ką nors, 

pvz.: ko reikia norint išmokti pamokas ateinančiomis dienomis, pasižymėti egzaminų datas, pristatymus ar 

projektus. Jeigu vaikas yra mažas, motina gali paprašyti jo nupiešti ar nuspalvinti susijusia tema, ką ji mokosi ir 

taip pat priklijuoti lentoje. Jeigu vaikas yra tokio amžiaus, kuomet gali atlikti namų darbus, tuomet ir jo /jos 

atliktas užduotis galima klijuoti lentoje. Mama ir vaikas taip pat gali naudoti korteles, nes jos puikiai tinka kaip 

vaizdinės priemonės aktyviam mokymosi procesui. 

1.2.2. TĖVYSTĖS MODELIO KŪRIMAS  

Sukūrus tėvystės modelį tikimasi, kad motinos taps sektinu pavyzdžiu savo vaikams. 

Maži vaikai mokosi stebėdami juos supantį pasaulį, o ankstyvame amžiuje vaikai ypač 

lengvai pasiduoda suaugusiųjų įtakai. Šis procesas vyksta net ir vyresniame amžiuje: į 

viduriniosios vaikystės amžių įžengę vaikai ir paaugliai vis dar stebi suaugusiuosius, iš jų 

mokosi ir juos imituoja. Motinos rodo pavyzdį savo vaikams, todėl jos turėtų skatinti savo 

vaikus mokytis. Labai svarbu, kad vaikai matytų, jog jų mamos reguliariai lanko mokymo 

įstaigą ir patys toliau mokytųsi namuose.  

Todėl, sugrįžusios mokytis, motinos turi rodyti teigiamą pavyzdį: 

- skirti laiko mokymuisi namuose; 

- įsitraukti į mokymosi procesą ir parodyti susidomėjimą; 

- reguliariai lankyti mokymo įstaigą. 

Tokiu būdu motinos sukurs modelį, kuriuo jų vaikai galės sekti ir kurį galės imituoti. 

Galbūt būtų naudinga grupėje aptarti klausimą, ar šios moterys turi vietą ir laiko, kurį galėtų 
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skirti mokymuisi. Jei mamoms reikia rūpintis vaikais, suderinti motinystę ir mokymąsi gali būti 

sunku. Diskutuodami šia tema, konsultantai susipažins su moterų situacija ir turės galimybę 

joms padėti pakoreguoti kasdienį gyvenimą, kad jaunos mamos rastų būdą suderinti 

motinystę ir mokslus. Keletas rekomendacijų mamoms, grįžusioms į mokymosi procesą: 

- Įsitikinkite, kad esate nusistačiusi įprastą dienos režimą ir planuojate savo veiklas į priekį. 

Turint įprastą dienos režimą, galima įvesti tvarką, laiku atlikti visus darbus ir suteikti 

vaikams saugumo jausmą. Be to, nuoseklus dienos režimas yra labai svarbus kūdikiams: 

jis padeda stebėti mažylių „vidinį laikrodį“ ir laiku patenkinti bazinius jų poreikius, tokius 

kaip pietų miegas, miegas, maistas, tuštinimasis ir pan. Taip pat vaikus dažnai gąsdina 

nežinomybė, todėl turėdami įprastą dienos režimą jie jausis saugūs ir galės nuosekliai jo 

laikytis. Kai motina į savo kasdienį gyvenimą įtraukia konkrečius veiksmus, ji suteikia savo 

vaikui galimybę sužinoti, kas yra svarbu. Kai vaikas žino, ko tikėtis ir pastebi įprastas 

veiklas šeimoje, jis pradeda suvokti, kas yra svarbu. Taip sustiprėja bendros šeimos 

vertybės, įsitikinimai ir interesai. Vis dėlto, svarbu susikurti tokį režimą, kuris būtų 

naudingas pačiai mamai ir jos šeimai bei mamos aplinkai ir poreikiams.  

- Planuokite laiką. Laiko planavimas yra metodas, kurį naudodama jūs planuojate savo 

visos dienos veiklas, įskaitant maitinimą, laiką mokslams, darbui, laiką namų ruošos 

darbams bei laiką sau. Laiko planavimas yra svarbus norint išmokti geriau paskirstyti savo 

laiką ir išsiaiškinti, kuriose srityse savo brangų laiką švaistote veltui arba nepakankamai 

išnaudojate ir tokiu būdu galėtumėte geriau jį planuoti. Į laiko planavimo grafiką reikėtų 

įtraukti tokias veiklas kaip, pavyzdžiui: laiką, per kurį turite susiruošti ryte, laiką, kurį 

praleisite vonioje, laiką skirtą maitinimui, pietų miegui, miegui, namų ruošos darbams, 

valgio gamybai bei namų tvarkymui, laiką mokslams, šeimai bei laiką lauko žaidimams. Jei 

dėl specifinių motinos poreikių arba aplinkos, kurioje ji gyvena planuoti laiko yra 

neįmanoma, reikia paprašyti, kad mama būtinai nusistatytų laiką, kurį kiekvieną dieną 

galėtų skirti mokslams. Jauna mama turėtų pasirinkti tokį laiką, kuris atitiktų jos poreikius, 

pavyzdžiui: laiką po pietų, kai gali lengvai užkąsti grįžusi iš mokymo įstaigos, laiką anksti 

ryte, kol vaikai dar miega arba vėlai vakare, kai jie jau nuėjo miegoti. Svarbu, kad mama 

nusistatytų realų laiką, kurį kasdien galėtų skirti mokslams ir kuris atitiktų jos poreikius.  
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- Kitas rekomendacijas reikėtų pateikti atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pavyzdžiui, 

jei jauna mama reguliariai nelanko mokymo įstaigos, reikėtų išsiaiškinti tokio elgesio 

priežastis: gali būti, kad priežastys yra susijusios su šeima, galbūt mama negali atvykti į 

mokymo įstaigą, galbūt ji patiria patyčias arba jaučiasi taip, lyg būtų atsidūrusi ne vietoje. 

Atsižvelgdamas į jaunos mamos poreikius, specialistas turėtų išanalizuoti situaciją ieškoti 

atitinkamus sprendimo būdų.  

Vis dėlto, būtų idealu, jei kas nors iš jaunos mamos aplinkos sutiktų kelioms valandoms 

pažiūrėti jų vaikus, kad jaunos moterys visą savo dėmesį galėtų skirti mokymuisi, tačiau 

svarbu nepamiršti, jog tokia galimybė ne visada yra įmanoma.  

Veikla nr. 4: „Įsipareigojimai“ 

Mamos turėtų įsipareigoti lankytis susitikimuose su savo vaikų mokytojais, taip pat, jei 

to reikia – susitikimuose su kitais tėvais bei individualiuose susitikimuose su mokytojais.  

Taip jos turės motyvacijos dalyvauti įstaigos siūlomose veiklose.  

Šie susitikimai su kitų vaikų tėvais gali būti puikus būdas susipažinti su kitomis 

motinomis ir tėvais bei integruotis į besimokančiųjų bendruomenę. Be to, jeigu tėvai užmezga 

ryšius su kitais tėvais, jie gali sudaryti savaitės tvarkaraštį, kad jų vaikai susitiktų vieni su kitais 

ir galėtų kartu mokytis ir atlikti namų darbus. Taip vaikai pamatys, kad daryti namų darbus yra 

svarbu ir kad ši veikla yra svarbi tiek jiems patiems, tiek kitiems vaikams bei tėvams. Taip pat 

šie susitikimai gali padėti kitoms mamoms skirti daugiau laiko mokslams. Būtų puiku, jei 

pavyktų pakeisti nusistovėjusią tvarką ir padaryti taip, kad kasdien vis kita mama galėtų 

paimti vaikus. Specialistas gali pasiūlyti šią idėją ir aptarti ją su mamomis, atsižvelgiant į 

konkrečias kiekvienos dalyvaujančios moters aplinkybes arba aptarti šią idėją grupėje.  

Svarbu, kad jaunos mamos dalyvautų kiekviename susitikime ir aptartų savo vaikų 

mokymosi pasiekimus su jų mokytoju: svarbu, kad vaikai matytų, jog jų mamos aktyviai 

įsitraukią į šį procesą.  

1.2.3. TEIGIAMAS PASKATINIMAS 

Teigiamas paskatinimas sustiprina elgesio formavimosi ir pasireiškimo tikimybę, todėl 

labai svarbu teigiamą paskatinimą naudoti visoje programoje nuolat ir tiesiogiai.  
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Veikla nr. 5: „Veiksmas/Apdovanojimas – Sutartis“ 

Viena iš siūlomų užduočių yra veikla pavadinimu „Veiksmai, kuriuos atlikus laukia 

apdovanojimas.“ Tai yra bendri motinos ir vaiko veiksmai arba veikla, kurią nori atlikti ir 

mama, ir vaikas.  Pavyzdžiui: 

• eiti į parką; 

• eiti į paplūdimį;  

• bet koks kitas laisvalaikio užsiėmimas, kurį mėgsta ir mama, ir vaikas.  

Šia veikla reikia užsiimti laisvu laiku ir ji visada turi būti atlygis už kokią nors su 

mokymusi susijusią veiklą, pavyzdžiui: išlaikytus egzaminus, atliktus namų darbus arba geresnį 

vaiko elgesį klasėje. 

Šis apdovanojimas turi būti apibrėžtas susitarimui ir svarbu jo laikytis, - skirti 

apdovanojimą, jeigu yra laikomasi susitarimo/veiksmo, kuris yra nurodytas sutartyje.  

Sutarties pavyzdys: 

Sutartis 

Mes,  ______________________________ ir ______________________________________, 

susitariame, kad už sėkmingai išlaikytą __________________________ egzaminą eisime  

_________________________________, kad pasidžiaugtume šiuo pasiekimu.  

Parašas:      Parašas: 

Šią sutartį galima keisti atsižvelgiant į tikėtinus vaiko pasiekimus ir asmeninius 

kiekvieno vaiko interesus.  

Keletas PATARIMŲ: 

1. Motyvuokite vaikus 

Prieš sudarant šią „Veiksmo/apdovanojimo“ sutartį, svarbu, kad vaikai suprastų, jog 

mokytis yra labai svarbu ir būtų motyvuoti nepriklausomai nuo to, ar gaus atlygį arba prizą, ar 

ne. 

2. Nešantažuokite vaikų 



 

 

 

23 

Nežadėkite vaikui dovanos mainais už konkretų tikslą, pavyzdžiui: labai gerus pažymius, 

perkėlimą į aukštesnę klasę arba prašymą „iš visų dalykų turėti 8-10 [A arba B].“ Nors tėvų 

ketinimai yra patys geriausi, tokiais būdais jie savo vaikų neskatina mokytis – jie juos 

šantažuoja. Svarbu vaiką apdovanoti taip, kad atlygiu jis galėtų džiaugtis kartu su jumis, kad 

sustiprėtų jūsų tarpusavio ryšys ir vaikas prasmingai praleistų laiką. Nesiūlykite vaikui 

materialių dalykų.  

3. Apdovanokite už įsipareigojimus, o ne už rezultatus 

Vaikus reikėtų skatinti ir apdovanoti už tai, kad jie laikosi įsipareigojimų ir rodo 

pastangas. Jei norite apdovanoti savo vaiką, turėtumėte tai padaryti dėl to, kad jūsų vaikas 

mokosi ir lanko mokyklą, o ne vien dėl to, kad jis gavo gerą pažymį. Savo vaiką turėtumėte 

apdovanoti už tai, kad jis: 

• susidūrė su pirmaisiais sunkumais ir nepasidavė; 

• laiku nuėjo į mokyklą; 

• yra mandagus, draugiškai ir pagarbiai elgiasi su mokytojais, mokyklos darbuotojais ir 

klasės draugais; 

• yra atsakingas ir nesiblaško: atsisako įdomių užsiėmimų, kad atliktų namų darbus.  

Dėl visų šių priežasčių vaikas turėtų savimi didžiuotis – tai yra svarbu jo vystymuisi ir 

brendimui.  

4. Pasiūlykite simbolinę dovaną 

Jei tėvai nusprendžia vaikui padovanoti dovaną kaip atlygį už pasiekimus, dovana 

turėtų būti simbolinė: nedovanokite vaikui pinigų, kokios nors brangios dovanos arba 

dovanos, kurios pats vaikas prašė. Geriau suorganizuokite veiklą gamtoje, kuria vaikas norėtų 

užsiimti, nusiveskite jį į koncertą arba praleiskite laiką kartu su vaiku ar jo draugais. Kitaip 

tariant, reikia rasti būdą, kaip įdomiai ir smagiai praleisti laiką kartu, pozityviai užbaigti mokslo 

metus ir naujus mokslo metus pradėti dar ryžtingiau.  
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1.2.4. KAIP ĮVEIKTI NESĖKMES, SU KURIOMIS VAIKAS SUSIDURIA MOKYKLOJE 

Svarbu pabrėžti, jog vaikas neturėtų savęs vertinti pagal pažymius, kuriuos gauna. 

Reikia vaikui paaiškinti, kad jeigu jam nesiseka mokykloje, tai nereiškia, jog jam nesiseka ir 

gyvenime. Būtina kalbėtis su vaiku, aiškintis, kas ir kodėl buvo ne taip bei pagalvoti, ką galima 

padaryti, kad kitą kartą jam sektųsi geriau.  

Kai vaikai mokykloje gauna prastus pažymius, tėvai dažniausiai į tai reaguoja agresyviai, 

yra nusivylę savo vaikais ir jais nepasitiki, todėl taiko vaikams bausmes ir apribojimus, 

pavyzdžiui: neleidžia savo vaikams naudotis išmaniaisiais telefonais arba žaisti vaizdo žaidimų.  

Tokiu atveju kyla pavojus, kad vaikams mokykla asocijuosis su nesėkmėmis, jie prastai 

save vertins bei savyje jaus kaltę ir gėdą dėl to, kad nepateisino tėvų lūkesčių.  

Susidūrus su sunkumais reikėtų suprasti, kad negalima savęs vertinti pagal pažymius, 

kuriuos gauname. Svarbu, kad tai suvoktų ir vaikai, ir jų mamos. Jaunos mamos turi suprasti, 

jog tai, kad jos „iškrito“ iš mokymosi sistemos ir vėl į ją sugrįžo, nereiškia, kad joms 

nepasisekė. Lygiai taip pat mamos turėtų galvoti ir apie savo vaikus: jei vaikams nesiseka 

mokykloje, mamos turėtų tai suprasti ir juos palaikyti.  

Norint išspręsti šias situacijas, labai svarbu bendrauti tarpusavyje: kai vaikams kas nors 

nesiseka, mamos turi atvirai ir sąžiningai pasikalbėti su savo atžalomis, kad išsiaiškintų 

„nesėkmės“ priežastis. Kalbantis su vaiku negalima jo užsipulti ir jo menkinti – mama turi 

parodyti, kad jos meilė vaikui yra besąlygiška.  

Patarimai, kaip įveikti nesėkmes  

Sprendžiant problemą labai svarbu, kad žmogus išliktų ramus. Dažnai tėvai, peržiūrėję 

savo vaikų įvertinimus pažymių knygelėse ir pamatę, kad atžaloms nesiseka tam tikri mokomieji 

dalykai, būna labai pikti, jaučiasi nusivylę ir išsigandę. Tokio tėvų nerimo priežastis yra ta, kad jie 

tiki, jog pažymiai yra rodiklis, kuris parodo, kokia gyvenimo kryptimi eina jų vaikai. Svarbiausia 

išlikti ramiems ir nepykti, geriau atidėti pokalbį ir palaukti, kol pyktis atlėgs. Taip pat svarbu 

nedramatizuoti situacijos.  

Kitas žingsnis – ramiai pasikalbėti su vaiku ramioje ir saugioje aplinkoje. Jaunos mamos 

turėtų paklausti savo vaikų, kodėl jie mano, kad jiems nepasisekė ir klausytis savo atžalų. 

Vaikai gali kaltinti mokyklą, savo šeimą, mokymosi laiką ir pan. Svarbu pabandyti išsiaiškinti 
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tikrąsias nesėkmės priežastis: galbūt vaikai nepakankamai mokėsi, ko nors nesuprato, patyrė 

mokymosi sunkumų, turėjo sveikatos problemų, problemų su klasės draugais arba galbūt 

buvo išorinių veiksnių, kurie trukdė vaikams mokytis ir t.t. 

Kalbėdama su savo atžala jauna mama turėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

- Paprastai pažymys yra testo iš konkrečios temos rezultatas, testo kurį asmuo laikė tam 

tikru metu, todėl šis konkretus įvertinimas iš tikrųjų neatspindi viso vaiko mokymosi 

proceso ir tikrai neparodo, kad vaikas nieko nežino arba kad jam visiškai nesiseka.  

- Jei tėvai savo vaiką vertina pagal vertinimo skalę nuo 0 iki 10-ies, jie daro žalą vaiko 

savigarbai ir rizikuoja prarasti ryšį su vaiku.  

- Neteiskite ir nežeminkite savo vaiko, neklijuokite jam etikečių. 

- Vertinkite vaikų sugebėjimus: visi vaikai yra skirtingi. Mokykloje paprastai nėra 

atsižvelgiama į kiekvieno mokinio stipriąsias ir silpnąsias puses – kriterijai visiems yra 

vienodi, išskyrus atvejus, kai vaikas turi kokių nors mokymosi sutrikimų ir jam reikia 

sudaryti individualų mokymosi planą.  

- Vertinkite pastangas. Jei mama mato, kad jos vaikas stengiasi, būtinai turi jį paskatinti, 

kad vaikas ir toliau stengtųsi bei paieškoti kitų būdų, kaip sustiprinti savo atžalos 

mokymąsi. 

- Vertinkite padarytą pažangą. Net jei vaikui nesiseka, galbūt galima aiškiai matyti, kad jo 

mokymosi procesas pagerėjo, o žinios patobulėjo. Svarbu tai įvertinti ir pasiūlyti 

skatinimo priemones.  

Jei reikia, mama turėtų pasikalbėti su mokyklos darbuotojais: jie gali padėti nustatyti 

problemą ir rasti problemos sprendimo būdą. 

Taip pat svarbu parengti planą, kuriuo remiantis būtų galima spręsti šias problemas. 

Nesiimkite veiksmų viena – į plano rengimo procesą įtraukite ir vaikus: jeigu vaikas ieškos 

sprendimo būdų, jis aktyviau imsis veiksmų. Venkite bausmių. Nebauskite savo vaikų, 

neribokite jų laisvės ir nedrauskite vaikams daryti to, kas jiems patinka. Jei vaikams yra 

taikomos pernelyg griežtos bausmės, jie patiria pažinimo ir emocinių sutrikimų: tampa 
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priešiškai nusiteikę, nervingi bei turi asmenybės sutrikimų. Taip pat mažėja vaikų 

produktyvumas pamokų metu. Kita vertus, nustačius tinkamus auklėjimo metodus ir kalbantis 

su vaiku apie jo elgesio pasekmes, o ne taikant bausmes, galima pasiekti teigiamų rezultatų: 

tokiu būdu galima lengviau atkurti emocinius ryšius, sustiprinti vaiko pasitikėjimą savimi bei 

skatinti vaiką iki galo siekti užsibrėžto tikslo.  

Galiausiai, jauna mama turi išreikšti palaikymą ir aiškiai parodyti savo vaikui, kad juo 

pasitiki. Tai žinodamas vaikas tvirčiau laikysis įsipareigojimų ir labiau savimi pasitikės.  

Svarbu, kad jauna mama, susidūrusi su mokymosi sunkumais, pati laikytųsi šių taisyklių. 

Svarbu, kad moteris atsižvelgtų į savo pastangas, įvertintų padarytą pažangą bei nevertintų 

savęs pagal pažymius, kuriuos gavo. Taip pat jauna mama turėtų išanalizuoti situaciją ir imtis 

efektyvių priemonių problemoms spręsti, pavyzdžiui: nusistatyti ilgesnį mokymosi laikotarpį, 

lankyti konsultacijas, pasikalbėti su mokytojais, paprašyti skaitymui skirtos medžiagos, imtis 

papildomo darbo ir t.t.  

1.3. Tarpusavio parama 

Specialistas gali organizuoti grupės susitikimus, kad sustiprėtų moterų tarpusavio ryšys. 

Parama – tai visi veiksmai, kurių imamasi esant poreikiui. 

Tarpusavio parama yra labai svarbi: ja siekiama pagerinti paramos grupei priklausančių 

žmonių emocinę ir socialinę gerovę bei padėti jiems pasiekti norimus tikslus. 

Paramos grupėje bus vykdomos 2 veiklos kryptys: 

1 kryptis Bendra paramos grupė 

2 kryptis Grupėje vykdomos veiklos 

1.3.1. BENDRA PARAMOS GRUPĖ 

Šios paramos programos tikslas – sukurti organizuotą paramos tinklą, kuriame moterys 

galėtų dalyvauti savarankiškai ir turėtų savo vietą, kurioje galėtų spręsti pagrindines 

problemas, pasidalinti panašiomis abejonėmis, baimėmis ir problemomis, su kuriomis 

susiduria ir kiti žmonės bei nejaustų atskirties. 
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Šis paramos tinklas yra susijęs su savikontrole, atsakomybe, sprendimų priėmimu ir 

savarankiškumu bei temomis, prie kurių norės prisidėti kiekviena jauna mama.  

Susitikimų dažnumą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į dalyvių poreikius ir ypatybes. 

Rekomenduojama kiekvieną mėnesį suorganizuoti bent po vieną grupės susitikimą, tačiau jei 

specialistas mato, kad grupėje yra gera sinergija, motyvuojanti aplinka ir dalyvės vienos kitas 

palaiko, jis gali susitikimus rengti ir dažniau (pvz., du kartus per mėnesį).  

Vis dėlto, jei po pirmųjų užsiėmimų specialistas nustato, kad jauna mama yra 

pakankamai savarankiška ir gerai įsisavina mokymo metodiką, galima suplanuoti grupės 

susitikimus taip, kad tarp užsiėmimų būtų ilgesnis laiko tarpas (pavyzdžiui, kas 5 ar 6 savaites). 

Labai svarbu, kad šie susitikimai būtų organizuojami lanksčiai ir būtų suplanuoti atsižvelgiant į 

grupės poreikius, sinergiją bei konkretų mokymosi procesą.  

Ši paramos arba bendros pagalbos grupė bus sukurta bendro vadovavimo pagrindu, 

siekiant išvengti vieno pagrindinio asmens vadovavimo ir individualizmo. Tai reiškia, jog visų 

programoje dalyvaujančių moterų statusas bus vienodas ir jos pačios nevadovaus 

užsiėmimams: grupės susitikimus turėtų prižiūrėti specialistas (socialinis darbuotojas, 

konsultantas arba instruktorius). Jis taip pat turėtų netoleruoti jokio vienų dalyvių pranašumo 

prieš kitas dalyves.  

1 veikla: Nerimą keliantis žodis 

Šios užduoties tikslas – suteikti grupės narėms galimybę pagalvoti apie problemas, 

kurios vienaip ar kitaip veikia jų kasdienybę.  Tai – savirefleksiją skatinantis užsiėmimas. Ši 

veikla suteiks jaunoms mamoms galimybę pasvarstyti, kokie veiksniai ir aplinkybės daro įtaką 

jų gyvenimui bei padės moterims aiškiau suvokti realybę: suteiks joms galimybę išsiaiškinti, ką 

galima pakeisti. Šios veiklos metu jaunos mamos taip pat turės galimybę pasidalinti savo 

mintimis ir nuomone apie pasirinktas temas su savo kolegėmis ir supras, kad yra ne vienos.  

1. Suskirstykite grupę į 2 pogrupius. 

2. Kiekviena grupelė turės sugalvoti 3 arba 4 žodžius, kurie, jų nuomone, daro svarbią įtaką jų 

gyvenimui ir turės užrašyti šiuos žodžius ant popieriaus lapo.  

3. Po to jaunos mamos turės sukurti šūkį, panaudodamos žodį, kurį užrašė ir trumpai 

paaiškinti, kokią įtaką šis žodis daro jų kasdieniam gyvenimui.  
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4. Diskusija: kiekviena grupė visiems bendrai pristatys savo darbo rezultatus. Visos grupės 

narės išsakys savo mintis apie tai, ką parašė.  

Patarimai konsultantui: 

1. Konsultantas turėtų paaiškinti, kad žodžiai gali būti teigiami arba neigiami. 

2. Šūkiai yra tiesiog skambi frazė, susijusi su minėtu žodžiu bei sukelianti asociacijas jaunų 

mamų gyvenime. 

3. Konsultantas jaunoms mamoms turėtų užduoti šiuos klausimus: 

§ Kaip jaučiatės kalbėdama apie šį žodį garsiai? 

§ Ar jūsų žodis yra neigiamas, teigiamas ar turi ir teigiamą, ir neigiamą reikšmę? Kodėl? 

§ Kaip manote, koks žodis būtų priešingas jūsų žodžiui? Kokios emocijos jums kyla? 

1.3.2. VEIKLOS GRUPĖJE 

Bendros veiklos bus vykdomos tarpusavio paramos grupėje. Šios veiklos bus 

suskirstytos į dvi dalis: 

Laisvalaikį 

Atsipalaidavimą ir streso valdymą 

A) Laisvala ik is  

Kitas esminis motyvacinis darbo su moterimis aspektas – laisvalaikiui skirta erdvė, 

kurioje jaunos mamos gali negalvoti apie darbą ir kasdienybę ir turi galimybę užsiimti tuo, kas 

joms patinka. Ši veikla jaunoms mamoms siūloma kaip atlygis už pastangas.  

Laisvalaikis – tai laikotarpis, kurio metu užsiimame veikla, kuri yra visiškai nesusijusi su 

darbu. Šios veiklos tikslas – užimti savo mintis tuo, kas mums patinka ir sumažinti stresą, kurį 

patiriame kasdieniame gyvenime. Laisvalaikis yra geriausias laikas atskleisti kūrybiškumą, 

parodyti asmeninį požiūrį ir įgūdžius bei skirti laiko pabuvimui su savo mintimis 

(intrapersonaliniams santykiams) ir bendravimui su kitais (interpersonaliniams santykiams). 

Laisvalaikio užsiėmimus turėtų pasirinkti pačios dalyvės. Šie užsiėmimai negali būti 

privalomi arba paskirti: dalyvės turėtų pačios nuspręsti, kokia veikla jos nori užsiimti. Tai gali 

būti sportas, kelionės arba „laikas sau.“  
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Patarimai, kaip skatinti laisvalaikio užsiėmimus 

Kodėl svarbu rasti laiko laisvalaikiui? Specialistai turėtų motyvuoti ir skatinti jaunas 

mamas užsiimti tam tikra laisvalaikio veikla bei paaiškinti, kokią įtaką laisvalaikis daro šių 

moterų sveikatai ir jų kasdieniam gyvenimui. 

§ Laisvalaikis mums suteikia galimybę geriau psichologiškai funkcionuoti: žinodami, kad 

užsiimsime veikla, kuri mums teikia malonumą, turime daugiau motyvacijos nepasiduoti 

ir įveikti sunkumus, su kuriais susiduriame. 

§ Laisvalaikis padeda smegenims atsipalaiduoti ir lengviau išspręsti problemas: kai kuriam 

laikui pamirštame savo problemas ir apie jas negalvojame, galime į jas pažiūrėti kitu 

kampu. 

§ Laisvalaikio metu galime stiprinti fizinę sveikatą: daugelis žmonių savo laisvą laiką skiria 

sportui, užsiima joga arba veikla, kuri padeda atsikratyti streso ir įtampos.  

§ Laisvalaikis stiprina motyvaciją ir pasitikėjimą savimi. 

§ Laisvalaikio veiklos gali būti: socialinės ir kultūrinės veiklos (kinas, seminarai, kelionės), 

užsiėmimai grupėse (laikas su šeima, knygų klubai, žaidimų naktys, treniruotės, žygiai ir 

kt.), individuali veikla (skaitymas, tapyba, muziejų lankymas, fotografija), veikla lauke 

(baseinas, lauko treniruokliai, pasivaikščiojimai, dviračių sportas ir t.t.), sportas ir kita 

mąstymą lavinanti veikla.  

2 veikla: „Veikla, kuria norėčiau užsiimti, yra…“ 

Visada prisiminkite, kad laisvalaikis yra savanoriška veikla: konsultantai niekada 

neturėtų daryti dalyvėms spaudimo arba versti jas užsiimti kokia nors laisvalaikio veikla.  

Patarimai specialistams: 

1) Šio užsiėmimo metu dalyvės turėtų užrašyti 3 veiklas, kurios joms patinka (5 minutės). 

2) Po to dalyvės po vieną perskaito tai, ką parašė. 

3) Konsultantas užsirašo visus dalyvių atsakymus. 

4) Gali būti, kad kai kurios dalyvių veiklos kartosis. 

5) Dalyvės turės atlikti bent po vieną veiklą, kurią paminėjo. 

6) Patartina, kad kartais visos dalyvės kartu užsiimtų kokia nors laisvalaikio veikla.  
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B) Atsipalaidavimas ir  streso valdymas 

Stresas yra tam tikro spaudimo, kurį asmuo patiria iš aplinkos ir į jį reaguoja, rezultatas; 

problemų kyla tuomet, kai reikia pasiekti efektyvesnių rezultatų nei esame įpratę, todėl 

patiriame stresą.  

Žmonių atsakas į stresą gali padėti neutralizuoti neigiamą streso poveikį, tačiau šis 

atsakas gali būti nepakankamas, o tai reiškia, jog neigiamas streso poveikis gali padidėti. 

Padėtis gali pablogėti, kai atsiranda kaupimosi efektas. Šis reiškinys atsiranda tada, kai 

prie stresinės situacijos prisideda nemažai svarbių kasdienių įvykių, kurie sukelia papildomą 

stresą ir dar labiau padidina pirminio streso poveikį.  

Svarbu, kad dalyvės išmoktų suvaldyti ir kontroliuoti stresą, nes šis reiškinys gali 

neigiamai paveikti visas jaunų mamų gyvenimo sritis ir sprendimus.  

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, jaunas mamas būtinai reikia skatinti dalyvauti 

užsiėmimuose, kurie joms padėtų išmokti atpažinti savo emocijas ir jas valdyti bei padėtų 

moterims išmokti atsipalaidavimo metodų.  

Užsiėmimų grupėse pabaigoje dalyvės mokomos atsipalaidavimo ir streso valdymo.  

Atsipalaidavimo metodai. Šių metodų tikslas – padėti dalyvėms atpažinti savo emocijas 

bei išspręsti įvairias situacijas.  

Atsipalaidavimo pratimai: Jakobsono progresyvioji raumenų relaksacija  

Pavyzdys (vaizdo 

įrašas): 

https://www.youtube.com/watch?v=t3uK039WdaM 

Dalyvėms pasiūloma patogiai įsitaisyti ir paklausyti atpalaiduojančios muzikos. Po to 

dalyvės turi atlikti žemiau nurodytus veiksmus: 

1. Pradėkime nuo kaktos. Suraukite kaktą taip stipriai, kaip tik galite. Maždaug 5 sekundes 

stebėkite įtampą, kuri yra susikaupusi jūsų kaktos raumenyse. Iš lėto atsipalaiduokite; 

stebėkite, kaip atsipalaiduoja jūsų kaktos raumenys: stebėkite, kaip jaučiate, jog jūsų 

kaktos raumenyse nebėra įtampos. Visiškai atsipalaiduokite ir tokioje būsenoje pabūkite 

bent 10 sekundžių.  
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2. Po to užmerkite akis ir stipriai jas suspauskite. Turėtumėte jausti įtampą, kuri yra 

susikaupusi abiejuose jūsų akių vokuose, vidiniuose ir išoriniuose abiejų akių vokų 

kraštuose. Lėtai atpalaiduokite akis tiek, kiek galite, kol akys bus pusiau atmerktos. 

Atkreipkite dėmesį į šių pojūčių (įtampos ir atsipalaidavimo) skirtumus.  

3. Pereikite prie nosies ir lūpų. Suraukite ir atpalaiduokite nosį. Įtempkite lūpas ir jas 

atpalaiduokite. Įsitikinkite, kad įtampą išlaikote maždaug 5 sekundes, o atsipalaidavimo 

fazė trunka ne mažiau nei 10 sekundžių.  

4. Tą patį padarykite su kaklu. Įtempkite kaklą tiek, kiek galite. Laikykite jį įtemptą. Lėtai 

atpalaiduokite kaklo raumenis. Sutelkite visą savo dėmesį į tai, kokį skirtumą tarp 

įtampos ir atsipalaidavimo jaučiate. Mėgaukitės maloniu atpalaiduojančiu pojūčiu. 

5. Pakelkite ranką, kiek įmanoma labiau sugniaužkite kumštį. Stenkitės, kad visa jūsų ranka 

būtų kiek įmanoma tvirtesnė. Po truputį nuleiskite ranką ir ją atpalaiduokite. Lėtai 

ištieskite ranką ir padėkite ją ant šlaunų. Tuos pačius veiksmus pakartokite su kita ranka.  

6.  Tokius pačius veiksmus atlikite su savo kojomis. 

7. Po to palenkite nugarą į priekį ir stebėkite įtampą, kuri kaupiasi jūsų nugaros viduryje. 

Atlenkite alkūnes atgal ir įtempkite kuo daugiau raumenų. Grįžkite atgal į pradinę padėtį 

ir atpalaiduokite rankas. Padėkite rankas ant šlaunų. Dar kartą pastebėkite 

atsipalaidavimo pojūtį ir dar kurį laiką taip pabūkite. 

8. Stipriai įtempkite pilvo raumenis. Pakartokite įtampos ir atsipalaidavimo pojūčius, 

išpūsdami pilvo raumenis.   
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2.  Skubios pagalbos jaunoms motinoms veiklos 

2.1. Krizių intervencija  

Krizė yra „būsena, kai asmuo jaučiasi sutrikęs ir dezorganizuotas, bei jam būdingas 

nesugebėjimas spręsti kasdienines situacijas naudojant įprastus problemų sprendimo būdus” 

(Slaikeu, 1988). 

Krizę galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: 

− Vystymosi krizės: susijusios su asmens vystymusi ir jas galima numatyti. 

− Su aplinkybėmis ar situacijomis susijusios krizės: susijusios su nenuspėjamais įvykiais. 

Teorijos, susijusios su sąvoka “krizė”: 

• Čarlzo Darvino evoliucijos teorija. 

• Teigiamas individo vystymasis ir pasiekimai dėl motyvacijos (Kuri gali atsirasti ištikus 

krizei). Rogers (1961) ir Maslow (1954) teorijos. 

• E.Eriksono (1963) Asmenybės raidos teorija teorija.  

• Šiame leidinyje krizė suprantama kaip susijusi su tam tikromis situacijomis, kuriose 

atsidūrė asmuo ir kuriose jam/jai reikia pagalbos. 

Krizių intervencija čia suprantama kaip tikslinga pagalba, nedelsiai reaguojant kaip 

atsakas į tam tikrą įvykį, kai asmeniui reikia pagalbos. 

Krizių intervencija yra tiesioginė pagalba ir yra labai veiksminga sprendžiant įvairias su 

įtampa susijusias problemas. 

Tai daugiausia siekimas sumažinti patiriamą streso lygį, susijusį su reikšmingu įvykiu 

asmens gyvenime, kuris destabilizuoja įprastą pusiausvyrą. Siekiama įgalinti asmenį stiprinant 

adaptacijos ir atsparumo stresui gebėjimus. (23). 

Krizių intervencija apima du pagrindinius aspektus: 

                                                             
7  "Modelos y Métodos de Intervención en Trabajo Social", Juan Jesús Viscarret Garro, Alianza Editorial, Year 2007., Madrid. 
Page 130.  
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a) Pirmas - skirtas emocinei išraiškai ir jos apdorojimui, žalos įvertinimui ir socialinės 

paramos tinklų aktyvavimui; 

b) antras aspektas - tai krizės integravimas į asmens gyvenimą, į sprendimų priėmimo 

procesą. 

Dėl dalyvių esamo socialinio ir ekonominio konteksto, jų gyvenimo situacijos ir šeimos 

paramos trūkumo, mokymosi metu gali iškilti sunkesnių situacijų, kai dalyvės norės nutraukti 

mokymąsi – tai gali paskatinti nepasitikėjimas, kad pavyks baigti mokslus, patiriamas 

spaudimas iš aplinkos, žema motyvacija.  

Būtent tokiais momentais svarbi pagalba. 

Kaip minėta šio vadovo pradžioje, jaunos motinos gali kreiptis pagalbos viena į kitą 

bendraudamos grupėje, o taip pat kreiptis į konsultantą tiesiogiai. Būtina atskirti du galimus 

scenarijus ir skirtingas krizines situacijas: 

1) Pirmoji - tai krizinė situacija, susijusi su studijų nutraukimu. Tokiu atveju specialistas 

sutelks dėmesį į galimus metodus, kuriuos gali naudoti aptardamas su jauna mama jos 

situaciją bei motyvaciją palikti mokyklą. 

2) Kitos galimos krizinės situacijos yra susijusios su asmenine patirtimi bei įvairiomis 

situacijomis. Tai dažniausiai gali būti: smurtas, problemos šeimoje, psichologinės 

problemos (stresas, nerimas ir kt.). 

2.2. Patarimai konsultantui  

Priklausomai nuo situacijos, pagalbą krizinėje situacijoje turi suteikti profesionalas ir 

(arba) paramos grupė. 

Konsultantas turi nedelsdamas atkreipti dėmesį į skubų poreikį. Jis/ji turėtų padėti 

sumažinti nerimo lygį. Pirmas svarbus dalykas yra padėti asmeniui nustatyti savo nerimo lygį. 

Turime klausti asmens apie tai: 

• Kaip jaučiasi? 

• Ką veikia? 
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• Apie ką galvoja?  

Prireikus, galima naudoti nerimo lygio vizualizavimo metodą, pvz., pasiūlyti nupiešti 

kopėčias, priklausomai pagal patiriamo nerimo laipsnį, nupiešiamas kopėčių aukštis - kuo jos 

aukštesnės, tuo didesnis nerimo lygis ir atvirkščiai. 

Krizių intervencijos metodika: 

§ Nerimo mažinimas; 

§ Dėmesio sutelkimas į situaciją; 

§ Realybės suvokimas; 

§ Paramos teikimas. 

2.3. Teigiamas paskatinimas  

Šiame vadove kelis kartus buvo paminėta teigiamo paskatinimo svarba ir nauda. Krizių 

intervencijos metu taip pat galima naudoti teigiamą paskatinimą. 

Kaip jau buvo minėta, teigiamas paskatinimas padeda formuoti norimą elgesį. Šiuo 

atveju jis skatina dalyvio motyvaciją mokytis. 

Dalyvei reikia padėti suprasti ir įvertinti teigiamus mokymosi aspektus ir naudą, kurią ji 

gauna įgijusi išsilavinimą. 

Taip pat svarbu padėti dalyvėms įvertinti savo ateitį ilgalaikėje perspektyvoje. 

2.4. Kaip teikti pagalbą krizinėje situacijoje 

2.4.1. KAIP TEIKTI PAGALBĄ KRIZINĖJE SITUACIJOJE, IŠKILUS GRĖSMEI PALIKTI STUDIJAS 

Tuo atveju, kai iškyla grėsmė nutraukti studijas, svarbu, kad dalyvės galėtų aptarti 

iškilusią situaciją su kitomis grupės narėmis arba su konsultantu. Aptarus situaciją grupėje su 

kitomis dalyvėmis, jauna mama gali pakeisti savo sprendimą ir likti mokytis arba nuspręsti 

pasikonsultuoti su specialistu. Tokiu atveju siūloma paanalizuoti studijų nutraukimo pliusus ir 

minusus. 
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Užduotis nr. 1: studijų nutraukimo pliusai ir minusai. 

1) Pirmiausia reikia padėti dalyvei atsipalaiduoti, nes ji gali būti susijaudinusi ir vienintelė 

mintis gali būti apie studijų nutraukimą.  

2) Svarbu skatinti jauną mamą kalbėti apie tai, kas nutiko, kas paskatino tokias mintis, 

kodėl ji nori nutraukti mokymąsi. 

3) Tuomet siūloma paanalizuoti studijų nutraukimo privalumus ir trūkumus. Lape 

surašomi: 

 

PLIUSAI        MINUSAI 

----------------------------------     ----------------------------------- 

----------------------------------     ----------------------------------- 

----------------------------------     ----------------------------------- 

Reikia palikti dalyvei laiko apsvarstyti, ką ji parašė ir, baigus, kartu paanalizuoti mokymosi 

nutraukimo pliusus ir minusus.  

4) Gera technika, padedanti apsvarstyti situaciją, dėl kurios kilo noras nutraukti studijas, 

yra pasiūlyti jaunai mamai paanalizuoti „geriausią galimą scenarijų“ ir „blogiausią galimą 

scenarijų“. Pavyzdžiui, jeigu jauna mama bijo, kad nesugebės suderinti savo studijų su  

motinyste ir asmeniniu gyvenimu, geriausias galimas scenarijus būtų tai, kad ji sugebės 

tai padaryti, dedant reikiamas pastangas. Blogiausias galimas scenarijus  būtų tai, kad ji 

nesugebės to daryti ir kad jai nepavyks vienoje iš šių sričių arba net ir abiejose. Tuomet 

konsultantas turėtų paskatinti jauną mamą pagalvoti apie tai, kiek tikėtina, kad jai 

nepavyks ir veiksnius, su kuo tai susiję, nes kartais stresinės situacijos atveju, esame 

linkę perdėtai tikėtis neigiamų pasekmių. Taigi, aptarus situaciją, jauna mama gali 

pamatyti, kad sprendimas nutraukti studijas, galbūt nėra geriausia išeitis.  

5) Konsultantas turi padėti dalyvei suprasti, kad tęsti mokymąsi yra naudingiau, nei 

nutraukti studijas. 

Užduotis nr. 2: distreso kontrolė 

1. Dalyvė skatinama užrašyti savo iracionalias mintis. 
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2. Tada kartu analizuojama kiekviena užrašyta mintis, siekiant padėti suprasti tos minties 

iracionalumą ir galimas sprendimų pasekmes. 

3. Taip pat gali būti naudinga priminti dalyvaujančioms mamoms, kad kiekviena iš jų gali 

panašiai jaustis, kai susiduria su nauja aplinka, ir ypač, jeigu tai mokymosi aplinka, nes 

čia patiriama konkurencija ir įvairus stresas. 

4. Svarbu, kad dalyvės jaustųsi suprastos ir žinotų, jog patirti stresą yra normalu, svarbu 

mokėti jį įveikti. 

Užduotis nr. 3:“ Mano ateitis” 

Popieriaus lape dalyvė užrašo „Mano ateitis“ : ką ji norėtų pasiekti, kur ji norėtų 

gyventi, ką dirbti ir t.t. 

Po to dalyvės skatinamos pagalvoti, kokių veiksmų reikia imtis norint tai pasiekti: ar 

svarbu mokytis, įgyti specialybę? 

Taigi, aptariama mokymosi įtaka ateičiai. Dalyvės skatinamos kuo realistiškiau nustatyti 

tikslus, planuoti savo pasiekimus. 

Ši užduotis gali padėti jaunoms mamoms planuoti savo ateitį, ką jos nori pasiekti ir kokį 

mokymosi kelią turėtų pasirinkti, siekdamos savo tikslo. 

2.4.2. KAIP TEIKTI PAGALBĄ KRIZINĖJE SITUACIJOJE, SUSIJUSIOJE SU ASMENINE DALYVĖS SITUACIJA 

Kai dalyvė kreipiasi į konsultantą ar grupę, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra leisti 

jai išsikalbėti. 

Tada turite išsiaiškinti, kokia yra problema, ir įvertinti, ar galite padėti, ar turite 

nukreipti pas kitą specialistą. Dažniausios situacijos gali būti: 

A Smurtas artimoje aplinkoje 

B Krizė šeimoje 

C Psichologinė krizė: stresas, nerimas ir 
pan. 
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A)  Smurtas art imoje apl inkoje 

Jei jauna moteris kreipiasi į socialinį darbuotoją, konsultantą ar kitą specialistą dėl 

patiriamo smurto artimoje aplinkoje, reikia pasikalbėti, įvertinti esamą situaciją ir imtis 

atitinkamų priemonių (nukreipimas į specializuotą pagalbos centrą, asmens kreipimasis į 

policiją, prašymas suteikti prieglobstį krizių centre).  

Tokioje situacijoje svarbu būti palaikančiu ir geranorišku, elgtis pagarbiai, išreikšti 

rūpestį, išklausyti, užduoti reikiamus klausimus situacijai įvertinti ir paaiškindami, kaip galite 

padėti. 

Profesionalai niekada neturi suabejoti tuo, ką jauna motina sako ar ieškoti įrodymų, 

kad ji tikrai yra smurto auka. Svarbu suteikti visą reikiamą informaciją apie vietovėje esančias 

paramos paslaugas. 

Žemiau pateiktuose ištekliuose (vadovuose) yra pateikiamos gairės, kaip elgtis, jei 

asmuo patiria smurtą artimoje aplinkoje. 

Daugiau priemonių 

Psichosocialinė parama smurto artimoje aplinkoje aukoms - vadovas, sukurtas įgyvendinant Projektą FIRST (Specialistų, 

kurie pirmieji susiduria su asmenimis, patiriančiais smurtą artimoje aplinkoje ar smurtą dėl lyties gebėjimų ugdymas). 

Projektas finansuojamas pagal ES programą Rights, Equality and Citizenship Programme (REC). 

Šio vadovo II skyriuje rasite informaciją apie tai, kaip nustatyti ir teikti paramą smurto artimoje aplinkoje atveju. 

Veiksmai siekiant pokyčių - geriausių praktikų rinkinys - yra metodikų, skirtų remti smurtą patiriančias moteris, rinkinys.  

SUNIA GEEL 2 – atsako į smurtą artimoje aplinkoje programa, skirta jaunimui. Mokymo vadovas, kuriame pateikiami 

darbo su jaunomis moterimis, kenčiančiomis nuo smurto dėl lyties, metodai. Šis mokymo vadovas buvo sukurtas 

įgyvendinant EK finansuotą projektą „Daphne“.  

B)  Krizės šeimoje 

Esant sudėtingai šeimos situacijai (disfunkcinė šeima, konfliktai šeimoje, mažai šeimos 

paramos ir kt.), kilus krizei, mokymų dalyvės gali kreiptis pagalbos. Tokiais atvejais, 

rekomenduojama: 

1. Ramiai pasikalbėti apie tai, kas atsitiko ir įvertinti situaciją. 

2. Konsultuoti dėl esamos problemos/ konfliktinės situacijos.  

3. Priklausomai nuo problemos ir esant poreikiui, nukreipti į kitą specialistą 

konsultacijoms. 
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1. Psichologinės krizės 

Patiriant psichologinius sunkumus (stiprų stresą, nerimą, depresiją ir pan.) svarbu,  

įvertinti, ar tai yra laikinas epizodas, arba jei yra pagrindo įtarti, kad krizė sukelia gilesnę 

problemą, tokiu atveju nukreipti profesionalioms konsultacijoms. 
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3.  PARAMA IEŠKANT DARBO 

Įgijus išsilavinimą, kitas svarbus žingsnis susirasti darbą. Norint pagerinti jaunų mamų 

įsidarbinimo galimybes, būtina suteikti joms mokymus, skirtus darbo paieškos įgūdžių ugdymui.  

Šiame vadove yra siūlomos užduotys, tinkančios grupėje bei individualiuose užsiėmimuose.  

Dalyvės turėtų sužinoti apie savo įsidarbinimo galimybes ir kokių įgūdžių svarbu įgyti, 

norint įsidarbinti norimoje srityje. 

Tai yra motyvuojantis veiksnys, nes žinant, kad tam tikroje srityje gali įsidarbinti, turint 

atitinkamą kvalifikaciją, asmuo tampa motyvuotas įgyti reikiamą kvalifikaciją.  

Šios dalies temos: 

1 Darbo paieškos mokymas 

2 Individualizuoti socialiniai ryšiai 

3 LinkedIn profilis ir darbo paieškai skirtos 
svetainės 

3.1. DARBO PAIEŠKOS MOKYMAS 

Darbo paieškos mokymas yra labai svarbus toms mokymų dalyvėms, kurios aktyviai ieško 

darbo. Užsiėmimų metu jos susipažins su darbo rinka, adaptacijos naujoje darbinėje aplinkoje 

būdais.  

Siūloma atlikti grupines užduotis, kuriose pateikiamos veiksmingos darbo paieškos 

strategijos ir pagrindiniai ištekliai, padedantys ieškoti darbo. Taip pat ugdomi dalyvių socialiniai 

įgūdžiai, siekiant padėti joms integruotis į darbo rinką. 

Siekiama lavinti bendravimo įgūdžius bei pasitikėjimą savimi. 

Daugiau priemonių 

Projekto EPODS (internetinis profesinis ugdymas suaugusiųjų švietimo srityje) metu sukurti nemokami 

internetiniai kursai - SCOODLE platformoje (www.secondchanceeducation.eu). Kursuose „Atveriant duris - 

įsidarbinimo įgūdžių tobulinimas“ pateikta daug medžiagos ir užduočių, skirtų jaunų žmonių įgalinimui, tikslų 

nustatymui, bendrųjų gebėjimų ir įsidarbinimo įgūdžių įvertinimui, norų ir realybės suderinimui, karjeros galimybių 

paieškai, pasiruošimui darbo paieškai. 
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3.1.1. DARBO PAIEŠKOS MOKYMO VEIKLOS 

Žemiau pateiktos veiklos, susijusios su darbo paieškos mokymu:  

Ø Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas 

Ø Motyvacinio laiško rengimas  

Ø Pokalbis dėl darbo 

Ø Darbo paieška naudojant naujas technologijas. Socialinis tinklas LinkedIn ir darbo 

paieškos svetainės  

A)  Gyvenimo aprašymas (CV) 
Gyvenimo aprašymas (CV) yra labai svarbus ieškant darbo; tai pagrindinė priemonė darbo 

paieškos procese. Tai individualus reklaminis dokumentas, kuriame turi būti pateikta tinkama 

informacija, patvirtinanti asmens tinkamumą darbui atlikti. 

Daugeliu atvejų, norint dalyvauti atrankos procese, yra būtina siųsti CV. Dažniausiai tai 

pirmasis asmens kontaktas su atranką atliekančiu asmeniu. 

Geras CV turėtų būti pateikiamas kartu su motyvaciniu laišku. Motyvaciniame laiške turėtų 

atsispindėti mūsų asmeninės pažiūros, gebėjimai, kompetencijos ir motyvacija darbo vietai, į kurią 

pretenduojame. 

Atliekant žemiau pateiktas užduotis, mokymų dalyvės ugdys reikiamus įgūdžius ir 

gebėjimus rengti CV ir motyvacinius laiškus. 

Dalyvėms pristatomos įvairios gyvenimo aprašymo formos. Užsiėmimų metu dalyvės 

mokosi parengti gerą CV. Teorinė dalis derinama su praktika, kad dalyvės galėtų parengti savo CV. 

Rekomenduojama dalyvėms pristatyti ir mokyti parengti Europass CV, nes tai yra standartizuotas 

modelis, kurį Europos Sąjunga pasiūlė įvairiose Europos šalyse. Šis CV modelis padeda 

vartotojams pateikti savo kvalifikaciją, kompetencijas ir gebėjimus chronologiškai, šalia 

akademinio mokymo, darbo patirties ir kalbų mokėjimo lygmens. Nors projekte BYMBE  

dalyvaujančios moterys gali neturėti daug darbinės patirties ar specifinės kvalifikacijos, svarbu, 

kad jos išmoktų savo CV pabrėžti turimas teigiamas savybes. Tuo atveju, kai moteris neturi daug 

patirties, ji gali pabrėžti kitus aspektus, pavyzdžiui savo asmenines savybes, tokias kaip gebėjimas 

bendrauti ar ryžtingumas.  
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Europass CV šablonas  

ASMENINĖ INFORMACIJA Įrašykite vardą(-us) pavardę(-s)  
 

  

 Įrašykite gatvę, namo numerį, pašto kodą, miestą, valstybę  

 Įrašykite telefono numerį     Įrašykite mobiliojo telefono numerį        

 Įrašykite el. pašto adresą (-us)  
Įrašykite asmeninės (-ių) svetainės (-ių) adresą (-us)   

rašykite interneto telefonijos tinklo pavadinimą Įrašykite vartotojo vardą   

Lytis Nurodykite lytį | Gimimo data dd/mm/mmmm | Pilietybė Nurodykite pilietybę (-es)  
 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMAS DARBAS 

PAGEIDAUJAMOS STUDIJOS 
SANTRAUKA 

Rašykite darbą, dėl kurio kreipiamasi / pareigas / pageidaujamas 
pareigas / pageidaujamas studijas / santrauka (ištrinkite 
nereikalingas eilutes kairėje esančiame stulpelyje)  

Įrašykite datas (nuo - iki) Įrašykite profesiją arba pareigas 
Įrašykite darbovietės pavadinimą ir adresą (jei reikia, įrašykite interneto svetainės adresą ir kitus 
duomenis). 

▪ Įrašykite pagrindines veiklas ir atsakomybes 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Įrašykite darbovietės veiklos sritį ar ūkio šaką  

Įrašykite datas (nuo - iki) Įrašykite įgytą kvalifikaciją Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Įrašykite įstaigos, kurioje įgijote išsilavinimą, pavadinimą ir adresą (jei reikia - ir valstybę)  
▪ Įrašykite pagrindinius dalykus / įgytus gebėjimus 

Gimtoji kalba Įrašykite savo gimtąją (-ąsias) kalbą(-as) 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos 
pateikimas žodžiu   

Įrašykite kalbą Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Įrašykite kalbą Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 
 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Įrašykite bendravimo gebėjimus. Nurodykite, kaip juos įgijote. Pavyzdys:  
▪ bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdamas pardavimų vadybininku 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Įrašykite  organizacinius / vadovavimo gebėjimus. Nurodykite, kaip juos įgijote. Pavyzdys:  
▪ gebu vadovauti komandai (šiuo metu vadovauju dešimties asmenų komandai)  

Pageidaujamoms pareigoms Įrašykite su pageidaujamomis pareigomis susijusius gebėjimus, kurių dar nepaminėjote. Nurodykite, 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
PRIEDAI   

 

 

 

 

 

reikalingi gebėjimai kaip juos įgijote.  Pavyzdys: 
▪ geri kokybės valdymo proceso įgūdžiai (šiuo metu vykdau kokybės audito procedūras) 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas Komunikacija Turinio kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

Įrašykite kitas skaitmenines kompetencijas. Nurodykite, kaip jas įgijote. Pavyzdžiui:  
▪ gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių 

rengimo) 
▪ gerai išmanau darbą su nuotraukų redagavimo programomis ‒ šiuos įgūdžius įgijau mėgėjiškai 

fotografuodamas 

Kiti gebėjimai Įrašykite savo gebėjimus, kurių dar nepaminėjote. Nurodykite, kaip šie gebėjimai buvo išugdyti.  
Pavyzdys:  
▪ dailidės amatas 

Vairuotojo pažymėjimas Įrašykite, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti. Pavyzdžiui:  
▪ B 

Publikacijos 
Pristatymai 

Projektai 
Konferencijos 

Seminarai 
Apdovanojimai 

Narystės 
Rekomendacijos 
Pagyrimo raštai 

Kursai 
Sertifikatai 

Pašalinkite nereikalingas eilutes kairėje esančiame stulpelyje. 
Publikacijos pateikimo pavyzdys 
▪ Kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą (CV), New Associated Publishers, Londonas, 2002. 
Projekto pristatymo pavyzdys: 
▪ Nauja Devono viešoji biblioteka. Vyriausiasis architektas, atsakingas už projektavimą, konkurso 

vykdymą ir statybos darbų priežiūrą (2008-2012) 

 Įrašykite visus prie CV pridedamus dokumentus. Pavyzdžiai: 
▪ suteiktų laipsnių ar kitų įgytų kvalifikacijų pažymėjimų kopijos 
▪ rekomendacijos iš ankstesnės darbovietės ar praktikos atlikimo vietos 
▪ straipsniai, mokslinių tyrimų pristatymas 
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Kita naudinga priemonė norint sukurti CV yra Canva platforma (https://www.canva.com/) 

– tai internetinis grafinio dizaino puslapis su nemokamais šablonais, leidžiančiais kūrybiškai kurti 

CV. Platforma yra labai intuityvi ir paprasta naudoti vartotojams, turintiems bazinių įgūdžių. Tai 

leidžia kurti kūrybinius CV, kurie išsiskiria tarp įprastų gyvenimo aprašymų. 

 

B) Motyvacinis  la iškas 

Motyvacinis laiškas yra toks pat svarbus dokumentas, kaip gyvenimo aprašymas (CV). Tai 

pirmasis prisistatymas įmonei, pirmoji informaciją, kurią ji gauna iš kandidato į darbo vietą. Jei 

motyvacinis laiškas nėra tinkamas, kyla pavojus, kad kandidato CV liks neperžiūrėtas. Todėl svarbu 

žinoti, kaip parašyti gerą motyvacinį laišką. 

Motyvacinis laiškas yra pirmasis kontaktas su kandidatu su būsimu darbdaviu. Motyvacinio 

laiško tikslas - pristatyti save organizacijai, parodyti savo susidomėjimą veikla ir turimą darbo 

patirtį, atkreipti dėmesį į CV ir pagerinti savo galimybes būti pakviestam į darbo pokalbį. 

Motyvaciniame laiške turėtų atsispindėti asmens siekiai, požiūris, gebėjimai, 

kompetencijos, kuriuos norime pabrėžti, atsižvelgiant į darbo vietą, dėl kurios jis/ji kreipiasi. 

Motyvaciniuose laiškuose turėtų būti įvadas, kuriame pareiškėjas pamini, kas jis/ji yra, kodėl 

susidomėjo organizacija bei darbo vieta ir pateikia šiek tiek informacijos apie save - kokias studijas 

baigė, kokį įgijo išsilavinimą ir turimą darbo patirtį. Motyvaciniame laiške reikia paminėti savo 

turimas kompetencijas, bet nekartoti CV, o pateikti jas trumpo aprašymo forma ir paminėti, kodėl 

kandidatas yra tinkamas darbo pozicijai, pabrėžiant tik atitinkamą darbo vietą ir įtraukti du ar tris 

pavyzdžius, kurie parodo turimas kompetencijas. Motyvaciniame laiške taip pat turėtų 

atsispindėti kandidato motyvacija šiam darbui į kurį pretenduojama. 

Užsiėmimo metu dalyvės supažindinamos su įvairių tipų motyvaciniais laiškais, taip pat 

pateikiami patarimai, kada kiekvienas jų turi būti naudojamas, aptariamas motyvacinio laiško 

turinys ir jame vartojamas žodynas. 

Motyvacinio laiško tipai:  
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ü Savęs pristatymas 

ü Atsakymas į darbo skelbimą 

ü Motyvacinis 

ü Neturint patirties 

Būtų naudinga diskutuoti apie tai, kuris motyvacinio laiško tipas yra labiausiai paplitęs, ir 

tinkamiausias mokymo dalyvių turimai patirčiai atskleisti ir karjeros tikslams pasiekti.  Svarbu 

ugdyti motyvacinio laiško rengimo įgūdžius. 

Motyvacinio laiško pavyzdžiai: 

Savęs pristatymas: 

Gerb. ..., 

Rašau, norėdama paklausti, ar jūsų įmonėje yra laisvų darbo vietų. Pridedu savo CV. 

Kaip matote, turėjau didelę darbo patirtį biuro aplinkoje, mažmeninės prekybos ir paslaugų sektoriuje, 
suteikusią įvairius įgūdžius ir gebėjimą dirbti su daugeliu skirtingų žmonių. Manau, kad galėčiau lengvai 
pritapti jūsų komandoje. 

Esu sąžininga ir darbšti, kreipiu dėmesį į detales. Esu lanksti, greitai išmokstu naujų įgūdžių ir noriu 
mokytis iš kitų. Aš taip pat turiu daug idėjų ir entuziazmo. Norėčiau dirbti įmonėje, turinčioje gerą 
reputaciją, tokioje kaip , [įrašykite įmonės pavadinimą]. 

Turiu puikių rekomendacijų ir džiaugčiausi, galėdama su jumis aptarti visas galimas laisvas vietas. Jei šiuo 
metu neturite tinkamų laisvų darbo vietų, būčiau dėkinga, jei galėtumėte išsaugoti mano CV, tam atvejui, jei 
atsirastų galimybes  ateityje.  

Atsakymas į darbo skelbimą: 

Gerb. P... 

Prašau peržiūrėkite pridėtą mano CV, pateiktą kreipiantis dėl lapkričio 30 d . paskelbtos laisvos darbo vietos 
jūsų organizacijoje.  

Studijų metu įgijau žinių ir įgūdžių, reikalingų darbui šioje pozicijoje. Studijų metu atlikau daug 
nepriklausomų tyrimų, reikalaujančių iniciatyvos, motyvacijos ir įvairių įgūdžių. Kursui [įrašykite kursą] 
buvo labai svarbu suprasti [įrašykite sektoriaus] pramonę. Supratau, kad tokia veikla yra man labai 
tinkama. 

Gebu greitai ir tiksliai rašyti, didelį dėmesį kreipiu į detales ir būčiau labai dėkinga už galimybę dirbti 
rengiant rinkos ataskaitas. Aš galiu nedelsiant pradėti dirbti šioje pozicijoje, esu motyvuota ir noriu 
užtikrinti, kad dirbsiu sėkmingai. 

Dėkoju, kad skyrėte laiko šiai paraiškai dėl darbo apsvarstyti, ir laukiu teigiamo jūsų atsakymo 
artimiausioje ateityje. 

Pagarbiai.. 

Neturint patirties: 
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Gerb. Pone / ponia / (įrašykite vardą), 
 
Kaip neseniai baigusi studijas/šiuo metu besimokanti, rašau Jums, norėdama kreiptis dėl (įterpti pareigybės 
pavadinimą), reklamuojamo (įrašyti datą) Jūsų svetainėje. 
 
Esu labai motyvuota ir aktyvi. Tai parodo mano atliktos veiklos, (pateikite pavyzdžių). Mano interesai 
(išvardyti interesus, susijusius su darbo vieta), manau, padės man šioje darbo pozicijoje ir leis man gerai 
dirbti. 
 
Patirtis, kurią įgijau dirbdama kartu su kitais komandos nariais, pvz., (Pateikite pavyzdį, kada tai padarėte) 
ir tobulindama savo bendravimo įgūdžius (pateikite daugiau pavyzdžių), mane skatina kreiptis dėl šios 
pozicijos ir toliau tobulinti šiuos įgūdžius. 
 
Manau, kad būčiau naudinga (įvesti įmonės pavadinimą) ir galėčiau bet kuriuo metu aptarti savo galimybes 
dirbti. Manau, kad turiu šiam darbui (įterpti darbo pavadinimą) reikiamas savybes ir lauksiu atsakymo. Iš 
anksto dėkoju jums už jūsų laiką ir pastangas. 
 
(parašas) 
(vardas, pavardė) 
 

Daugiau priemonių 
SCOODLE platformoje vienas iš kursų yra „Horizontų išplėtimas - įtraukimas į tarptautinį mobilumą“. Skyriuje 
„Pasirengimas mobilumui: pagrindinė informacija“> „Asmeninė ir profesinė patirtis“ yra vadovas skirtas 
motyvacinio laiško parengimui. 

C) Pokalbis  dėl  darbo 

Darbo pokalbis yra labai svarbus etapas norint gauti darbą. Daugeliu atvejų tai yra “durys” į 

darbo rinką. Paprastai visos atrankos procese dalyvaujančios bendrovės rengia interviu, kad 

surastų kandidatą, kuris geriausiai atitinka darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Pokalbio dėl darbo metu gali sutrukdyti jaučiama baimė ar nervingumas. Todėl svarbu 

žinoti būdus, kurie padėtų tinkamai save pristatyti darbdaviui. Žinant, kaip vyksta darbo pokalbis, 

įgyjame reikalingų žinių, kurios bus naudingos atsakant į pateiktus  klausimus. Tai padeda 

sumažinti įtampą  ir nerimą. 

Užsiėmimo metu aptarsime: 

• Kas yra pokalbis dėl darbo? 

• Darbo pokalbio/interviu tipai 

• Klausimai, į kuriuos reikia apgalvoti prieš darbo pokalbį 

• Tinkamos nuostatos pokalbio metu 

• Pasiruošimo darbo pokalbiui būdai 

• Dažniausios klaidos 

• Atvejo analizė: interviu imitavimas 
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Užduotis: darbo pokalbio simuliacija 

Šioje užduotyje atliekamas darbo pokalbio imitavimas. Dalyvės dalyvauja individualiame 

pokalbyje dėl darbo ir pokalbyje, kuris vyks grupėje. 

Individualus darbo pokalbis: 

Kiekviena iš dalyvių atlieka besidarbinančiojo vaidmenį. Visos likusios dalyvės stebi.  

Po to, kai kiekviena dalyvė atlieka besidarbinančiojo vaidmenį imituojant darbo pokalbius, 

konsultantas ir visos dalyvės turėtų kartu analizuoti visas suvaidintas situacijas: kas buvo 

padaryta gerai, ką galima tobulinti ir t.t. 

Atliekant šią veiklą svarbu parinkti kuo įvairesnes darbo pozicijas, kad pokalbiai būtų kuo 

įvairesni. Taigi dalyviai galės pamatyti, ar yra kokių nors specifinių reikalavimų skirtingoms 

darbo vietoms. 

Grupėje: 

Siūloma veikla yra pokalbis grupėje apie turimas kompetencijas. Šio interviu metu siekiama 

geriau pažinti kandidato į darbo vietą turimus įgūdžius bei kompetencijas. 

Šios veiklos metu, užsiėmimo vedantysis turėtų sukurti nepatogių situacijų dalyvėms, kad jos 

išmoktų tinkamai reaguoti, jeigu panašios situacijos vyktų pokalbio dėl darbo metu. Šios 

situacijos gali būti nepatogūs klausimai; „sunkūs“ klausimai, atsakymams į kuriuos svarbu 

pasiruošti. Tai suteiks dalyvėms supratimą apie tai, kas gali vykti darbo pokalbio metu, ir jaunos 

mamos gali mokytis geriausių būdų kaip elgtis sunkiose situacijose. Atliekant šią užduotį, 

galima atkreipti dėmesį ir mokytis tinkamos neverbalinės kalbos pokalbio metu, siekiant 

sudaryti tinkamą įspūdį. Taip pat aptarti, kaip tinkamai apsirengti einant į darbo pokalbį. 

Daugiau priemonių 

Mokymo programoje „Įsidarbinimo įgūdžių tobulinimas” skyriuje „Pokalbis dėl darbo“ pateikta daugybė 

naudingos medžiagos ir užruočių. 
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3.1. Individualizuoti socialinės įtrauktiems būdai 

Siekiant padidinti mokymo dalyvių įsidarbinimo galimybes, siūloma papildoma veikla – 

tokia kaip mokymasis naudotis socialiniais tinklais bei darbo paieškos svetainėmis darbo 

paieškoje. 

Šiame tolimesniame mokymosi procese, kiekviena iš dalyvių susikurs reikiamas priemones 

darbo paieškai ir išmoks naudotis internetinėmis darbo paieškos priemonėmis.   

Tai individualus darbas su dalyvėmis, pagal jų darbinę patirtį ir situaciją: 

ü Savęs pažinimas ir darbo perspektyvos. 

ü Darbo užklausų metodai. 

ü Asmeninių savybių, svarbių ieškant darbo, tobulinimas. 

ü Kvalifikacijos ir profesinės patirties įvertinimas 

ü Informavimas, orientavimas ir konsultavimas apie darbo rinką 

 

DAUGIAU PRIEMONIŲ 

Kurse Durų atvėrimas - įsidarbinimo įgūdžių tobulinimas galite rasti medžiagos papildomomis temomis, 
susijusiomis su jaunimo gebėjimu įsidarbinti. 

3.2. LinkedIn profilis ir darbo paieškai skirtos svetainės 

3.3.1. DARBO UŽKLAUSA NAUDOJANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS 

Internetas ir naujosios technologijos siūlo daug galimybių ir programų, kurios gali 

palengvinti darbo paieškos procesą. 

Šios veiklos metu mokymų dalyvės įgis praktinių žinių apie kompiuterines priemones, 

pagerinančias darbo paiešką, bei įgūdžių, kaip naudotis darbo paieškos portalais ir pagrindinėmis 

darbo paieškos svetainėmis. 

Tarp šių paslaugų galima rasti: 

• Galimybę susipažinti su informacija apie įmones, darbo pasiūlymus, mokymus. Taip pat 

žiniatinklio portalus, kurie specializuojasi teikiant informaciją apie tai, kaip sukurti CV, 

motyvacinį laišką, kaip pasirengti pokalbiui; kaip įsteigti įmonę ar kur ieškoti pagalbos. 
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• Darbo paieškos portalai. Tai yra portalai, padedantys užmegzti santykius tarp įmonių, 

siūlančių darbo vietas, ir žmonių, kurie ieško darbo. Čia yra galimybė ieškoti darbo pagal 

sektorius ,specialybę, atlyginimą. Darbo paieškos svetainėse galima pateikti paraišką dėl 

darbo neišeinant iš namų, kad įmonės galėtų nedelsiant peržiūrėti CV. 

• Elektroninis paštas. Jis palengvina ir pagreitina bendravimą tarp įmonių ir darbo ieškančių 

asmenų. Konsultantas, esant poreikiui, gali išmokyti dalyves, kaip sukurti el. pašto paskyrą 

ir kaip ją naudoti.  

3.3.2. PROFILIAI SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: LINKEDIN 

LinkedIn yra internetinė darbo paieškos priemonė. Jis laikomas didžiausiu profesionaliu 

tinklu pasaulyje. Todėl svarbu, kad dalyviai žinotų šią priemonę ir mokėtų ja naudotis, kad galėtų 

vykdyti aktyvią darbo paiešką. Jie sužinos apie šį socialinį tinklą, apie jo privalumus ir kaip sukurti 

bei naudoti LinkedIn profilį.  

1 veikla: Mano profilis 

Dalyviai susikurs savo profilius LinkedIn. Tada jie juos pristatys grupei, o specialistas gali 

duoti patarimų ir išsakyti savo nuomonę apie tai, ką jie padarė gerai ir kaip jie gali tobulėti. 

3.3.3. KITI ĮDARBINIMO TINKLAI 

Internetinis pasaulis yra labai kintantis, todėl būdai, kaip ieškoti darbo internete, gali 

pasikeisti per trumpą laiką, todėl visada reikia atsižvelgti į naujus darbo paieškos portalus ir 

formas. Be LinkedIn, darbo paieškos srityje yra ir kitų tipų neformalių tinklų: 

• „Facebook“ grupės, skelbiančios darbo pasiūlymus: yra įvairių įdarbinimo grupių, kuriose 

„Facebook“ naudotojai dalijasi informacija apie darbo pasiūlymus vietos, nacionaliniu ar 

tarptautiniu lygmeniu. Jaunos moterys gali ieškoti grupių, kuriose skelbiami darbo 

pasiūlymai, susiję su jų profiliu, arba arčiau savo gyvenamosios vietos. 

• Internetiniai darbo portalai: priklausomai nuo šalies, yra įvairių darbo paieškos portalų; 

Fasilitatorius turėtų parodyti, kurie yra labiausiai naudojami darbo portalai atitinkamoje 

šalyje ir trumpai paaiškinti jų veiklą. 

• Mobiliosios programėlės: Vis dažniau ieškoma ir randama darbo per mobilias 

programėles. Didėjant išmaniųjų telefonų naudojimui, sukuriama vis daugiau  
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skaitmeninių portalų darbo paieškoms, kuriais naudotis yra lengviau ir paprasčiau, galima 

tiesiogiai susisiekti su darbdaviais. 

3.3.4. PATARIMAI, KĄ MES PATEIKIAME SAVO INTERNETINIAME PROFILYJE IEŠKANT DARBO 

Ieškant darbo internetu svarbu pagalvoti apie mūsų rodomą internetinį profilį, kuris bus 

mūsų motyvacinis laiškas potencialiems darbdaviams. Šiuo požiūriu svarbu atsižvelgti į tokius 

aspektus: 

• Privatumo nustatymai: svarbu peržiūrėti privatumo nustatymus, prie kokios jūsų 

pateikiamos informacijos gali prieiti tik jūsų kontaktai, ir kuri yra prieinama visiems. Svarbu 

užtikrinti, kokia informacija turėtų būti matoma viešai. 

• Interneto etiketas (angl. netiquette): šis terminas reiškia bendras elgesio taisykles, kurių 

reikia laikytis internetinėje erdvėje. Interneto etiketo taisyklės yra lygiai tokios pat 

taisyklės, kokių laikomės bendraudami su žmogumi realiame gyvenime, tik šiuo atveju jos 

yra pritaikytos bendravimui internete. Bendraujant su darbdaviais internetu, svarbu laikytis 

interneto etiketo taisyklių.  

• Viešai paskelbti skundai: svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokie komentarai ir skundai yra 

rašomi internete, nes internete jie gali būti saugomi amžinai, o tai reiškia, jog mūsų 

parašytus komentarus ir skundus gali rasti bet kas.  

• Įvaizdis internete: atkreipkite dėmesį į tai, kokiomis nuotraukomis žmonės dalinasi 

internete ir stenkitės netalpinti tokių nuotraukų, į kurias pažiūrėjus būtų galima susidaryti 

neigiamą nuomonę; taip pat viešai netalpinkite nuotraukų, kuriose vartojate alkoholį. 

2 veikla: „Paieška apie save“  

Individuali/grupinė praktinė veikla: išsiaiškinkite, ką internetas apie jus žino 

Jaunos moterys į „Google“ paieškos sistemą turės įvesti savo vardą, pavardę ir miestą. 

Įvedusios šią informaciją, jaunos mamos ras savo socialinių tinklų profilius ir turės galimybę 

išsiaiškinti, kokią informaciją apie jas mato nepažįstamas asmuo (šiuo atveju – potencialus 

darbdavys).  

Fasilitatorius turėtų padėti jaunoms moterims stebėti gautus rezultatus ir juos apgalvoti 

bei skatinti jaunas mamas periodiškai atlikti šią praktiką, kad jos galėtų lengviau kontroliuoti savo 

skaitmeninę tapatybę.   
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4.  Š IUOLAIKINĖS DARBO PAIEŠKOS PRIEMONĖS 

4.1. Vaizdo įrašo kūrimas kartu 

Vaizdo įrašo kūrimas kartu (angl. participatory video) – dalyvaujamosios žiniasklaidos 

forma, kuria naudodamasi žmonių grupė arba žmonių bendruomenė kuria savo filmą. Šios idėjos 

esmė ta, kad šį vaizdo įrašą yra paprasta sukurti, jis yra lengvai prieinamas. Be to, toks vaizdo 

įrašas yra puikus būdas suvienyti žmones, išanalizuoti problemas ir rūpimus klausimus ar tiesiog 

atskleisti savo kūrybiškumą ir pasakoti istorijas.  

Dalyvaudami vaizdo įrašo kūrimo kartu procese, asmenys įgyja vertingų įgūdžių, kurie jiems 

bus naudingi ieškant darbo ir padės integruotis į darbo rinką. Vaizdo įrašo kūrimas kartu padeda 

įgalinti asmenis: šio užsiėmimo metu žmonės turi galimybę tobulinti įvairius įgūdžius, tokius kaip 

bendravimo įgūdžiai, komandinio darbo įgūdžiai, empatija, asmeninė motyvacija, kūrybiškumas, 

iniciatyvumas bei vadovavimas. Be to, ši veikla taip pat padeda tobulinti asmenų techninius ir 

socialinius įgūdžius bei skatina socialinį įsitraukimą.  

Dar vienas vaizdo įrašo kūrimo kartu metodikos privalumas – aktyvus besimokančiųjų 

dalyvavimas, praktika ir motyvacija, kurią šie žmonės gauna. Vertinant šiuos aspektus, vaizdo 

įrašo kūrimas kartu yra puikus būdas skatinti besimokančiojo motyvaciją, įgalinimą bei didinti jo 

pasitikėjimą savimi. Šio metodo dėka asmenys naudojasi skirtingais komunikacijos kanalais, 

kuriems panaudoti reikia kūrybiškumo. Taigi, vaizdo įrašo kūrimas kartu gali būti puiki priemonė 

pritraukti ir mobilizuoti atskirtį patiriančius žmones. Šis metodas taip pat gali padėti skatinti 

socialinį įsitraukimą ir socialinę sanglaudą.  

Kaip sukurti tokį vaizdo įrašą? 

Dalyviai (vyrai, moterys ir jaunimas) greitai išmoksta naudotis vaizdo įranga, žaisdami 

žaidimus ir atlikdami pratimus. Dirbdamos grupėje, dalyvės mokysis techninių kino terminų bei 

mokysis filmuoti. Moterys kartu kurs savo filmą, kuriame galės kelti joms pačioms svarbius 

klausimus; taip pat dalyvės galės pačios nuspręsti, kaip jos norėtų būti pateikiamos savo filme. 

Vaizdo įrašo turinys yra daug svarbesnis už formą arba estetiką. Šis aspektas yra labai svarbus: 

toks vaizdo įrašas yra labai naudingas moterims, kurios jaučiasi nepilnavertės dėl savo socialinio 
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statuso arba rasės. Šios moterys gali būti filmo dalyvės ir pagrindinės veikėjos. Vaizdo įrašo 

kūrimas kartu gali padėti jaunoms mamoms įgalinti save.  

Vaizdo įrašo kūrimo kartu procesas: 

Ø Svarbu sukurti saugią aplinką, kurioje dalyvės galėtų laisvai išreikšti save, nebijodamos, kad

jų patirtis ir jausmai, kuriais dalinsis, bus vertinami.

Ø Po to grupės narės sukuria vaizdo medžiagą, kad paskatintų dialogą su kolegėmis už filmo

ribų. Filmo parengiamieji darbai padeda sukurti stiprią bendrą istoriją.

Ø Filmo redagavimas yra pagrindinis filmo kūrimo proceso etapas. Į redagavimo darbus įeina

skaitmeninio vaizdo redagavimo pagrindų mokymas bei galutinės filmo versijos kūrimas.

Ø Dalyvių grupės vienos su kitomis dalinasi savo filmais bei planuoja, kaip galėtų juos

panaudoti, kad inicijuotų diskusijas ir galėtų bendrauti su auditorija.

Ši veikla taip pat yra naudinga dar ir dėl to, kad daugeliui moterų ji gali padėti suprasti, jog

joms išties patinka kinas, vaizdo redagavimas arba filmavimas; jaunos mamos gali norėti siekti šio 

tikslo ir sekti savo veiklos procesą. Vaizdo įrašo kūrimas kartu – geras būdas paskatinti jaunas 

moteris toliau siekti savo tikslų.  

Kalbant apie darbo paiešką, vaizdo įrašo kūrimo kartu metodas gali būti naudojamas 

siekiant tobulinti bendravimo įgūdžius, kurie yra reikalingi pokalbio dėl darbo metu bei norint 

sužinoti, kaip sukurti CV naudojant vaizdo įrašo kūrimo kartu metodą.  

4.2. Vizualus istorijos pasakojimas 

Originalus vizualaus istorijos pasakojimo apibrėžimas, kurį pateikė vienas iš Visual 

Storytelling Institute instituto įkūrėjų ir generalinis direktorius Shlomi Ron, yra toks: tai yra 

„rinkodaros strategija, kurią naudojant yra perduodamos stiprios idėjos. Jos yra perduodamos 

pasakojant įtikinamus pasakojimus – pasakojant klientui istoriją, kuri yra pateikiama naudojant 

interaktyvias ir įtaigias vizualinės žiniasklaidos priemones, siekiant sudaryti pelningus 

įsipareigojimus su klientais.“ Idėjos ir emocijos yra išreiškiamos estetiškai bei atliekant veiksmus, 

o ne dialogo būdu. Šiuo metodu naudojasi įmonės, kurias dalyvėms galima parodyti kaip

pavyzdžius, kaip lengviau bendrauti, išreikšti savo jausmus ir troškimus bei pasidalinti rūpimais 

klausimais.  
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Vizualaus istorijos pasakojimo dėka asmenys turi galimybę tobulinti savo bendravimo 

įgūdžius, kurie yra labai naudingi dalyvaujant pokalbyje dėl darbo, kai žmogui reikia parodyti savo 

kvalifikaciją ir gebėjimus. Vizualus istorijos pasakojimas yra geras metodas, kurį galima naudoti 

pokalbiuose dėl darbo arba pokalbiuose dėl darbo grupėje, kai darbuotojus samdantys asmenys 

prašo kandidatų bendrauti.  

Vizualiame istorijos pasakojime daugelis istorijų vystosi pagal herojaus kelionę: 

1. KELIONĖ: Istorija prasideda nuo herojaus, gyvenančio normaliame pasaulyje – status quo. 

Vėliau kas nors atsitinka arba herojus sužino informaciją, kuri jį paskatina leistis į 

nuotykius. 

2. TRANSFORMACIJA: Kai herojus nusprendžia imtis veiksmų, jis patiria įvairių išbandymų ir 

kančių. Herojus iš tiesų imasi veiksmų. 

3. SUGRĮŽIMAS: Įveikęs transformacijos metu pasitaikiusius iššūkius, herojus grįžta pasikeitęs. 

Šiuos jo pokyčius lemia nuotykiai, į kuriuos herojus leidosi.  

Veikla: 

Priemonės: magnetinės mokymo lentos, A3 formato popieriaus lapai, filmavimo kameros (po 

vieną filmavimo kamerą kiekvienai dalyvių porai) ir markeriai. 

Trukmė: 2 valandos. 

Prieš pradėdamos kurti vaizdo įrašą kartu, dalyvės turėtų nusistatyti gaires. Kad būtų 

lengviau tai padaryti, jaunos mamos gali atlikti pratimą, kurio tikslas – padėti atkurti prisiminimus. 

Dalyvaujančios moterys turi pagalvoti apie prisiminimus, kuriuos aiškiai atsimena bei pagalvoti 

apie tai, kodėl jos aiškiai atsimena šiuos prisiminimus; jaunos mamos turi pagalvoti, kaip savo 

prisiminimus jos galėtų išreikšti žodžiais, kad vėliau galėtų juos pavaizduoti vizualiai.  

Kitas etapas – padėti dalyvėms įsiminti šiuos prisiminimus ir suteikti jiems vizualinį vaizdą. 

Norėdamos tai padaryti, jaunos mamos turi pagalvoti apie 3 savo mėgstamiausius filmus. Šiuos 

filmus moterys gali naudoti kaip pavyzdį, kad sukurtų savo „filmus.“ Atsižvelgiant į tai, svarbiausi 

žingsniai kuriant vaizdo įrašą kartu yra šie:  

1) Istorijos kūrimas (20 minučių): Paties vaizdo įrašo trukmė bus maždaug 3-5 minutės; 

pasakojamos istorijos žinutė turėtų būti labai svarbi ir kiek įmanoma trumpesnė. Vaizdo 

įrašo struktūra turėtų būti logiška: įvadas à dėstymas à išvados.  
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2) Istorijos siužetas (50 minučių): Rekomenduojama, kad prieš dalyvėms kuriant istorijos 

siužetą, konsultantai patys sukurtų siužeto schemą ir galėtų ją parodyti mokymų dalyvėms 

kaip pavyzdį. Po to specialistai turės suskirstyti dalyves į grupes, išdalins joms popieriaus 

lapus (jei kiekviena dalyvių grupė gaus po magnetinę mokymo lentą, grupės narės galės 

naudotis šiomis mokymo priemonėmis) ir paprašys dalyvių nupiešti keturis vienodo dydžio 

langelius, kuriuose jaunos mamos turės pavaizduoti vaizdo įrašo scenas. Šie langeliai bus 

kaip pagrindas, skirtas nufilmuoti vaizdo įrašą, todėl jaunos moterys turės prisiminti, kokiai 

auditorijai jos kuria savo filmą. Jei įmanoma, nurodykite vietą, iš kurios filmavimo kamera 

filmuos kiekvieną filmo sceną.  

3) Filmavimas (30 minučių): Paaiškinkite dalyvėms, jog savo pasakojimą jos turės filmuoti 

mokymų vietoje arba aplink ją. Prieš pradedant filmuoti, labai svarbu atsiklausti žmonių 

sutikimo. Tuomet paprašykite dalyvaujančių moterų nufilmuoti savo istoriją. Jaunos 

mamos gali išeiti į lauką ir naudotis tokiomis priemonėmis ir aplinka, kurios yra šalia jų bei 

yra joms prieinamos. Filmavimo procesas neturėtų trukti ilgiau nei 25 minutes.  

Galiausiai, kiekvienos moterų grupės sukurtas filmas bus parodytas visoms dalyvių 

grupėms. Po to visos dalyvių grupės turėtų pakomentuoti vienos kitų filmus ir aptarti tuos filmo 

epizodus, kurie dalyvėms patiko labiausiai.  

Ši veikla yra labai naudinga, nes moterys turi joje dalyvauti nuo pat pradžių. Jaunos mamos 

pamatys, kaip vyksta jų darbas ir turės motyvacijos toliau tęsti šią veiklą. Įsipareigojimai, kurių 

reikia laikytis norint užsiimti šia veikla, yra naudingi, nes padeda jaunoms mamoms pasiruošti 

darbo rinkai, didina jų atsakomybės jausmą bei norą ieškoti kompromisų. Be to, šis užsiėmimas 

taip pat ugdo komandinio darbo ir vadovavimo gebėjimus.  
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5.  Priedas 

5.1. Abipusė parama 

Jau anksčiau šioje paramos metodikoje buvo minėta, kad  gali ir vėl tekti dirbti su dalyvėmis 

taikant įvairias veiklas siekiant įgalinimo ir profesinio orientavimo. Todėl labai rekomenduojama 

naudoti naujas užduotis, susijusias su įgalinimu (IO4) ir profesiniu orientavimo (IO5);  taigi, žemiau 

pateiktos galimos veiklos susijusios su šiais aspektais. 

Abipusės paramos idėja yra ta, kad konsultantas, dirbantis su dalyvėmis, užsiėmimo metu 

siekia nukreipti sesijos turinį pagal dalyvių išreikštus poreikius. Kiekvieno užsiėmimo metu 

rekomenduojama nagrinėti tokias temas kaip savigarbos bei emocinio intelekto ugdymas,  

įgalinimas, streso įveikimas ir relaksacijos bei motyvacija. 

5.2. Veiklos, skirtos pasitikėjimo savimi stiprinimui 

Pasitikėjimas savimi yra susijęs su daugeliu veiksnių, tokiais kaip: gyvenimo būdas, darbas, 

socialiniai ryšiai ir santykiai šeimoje, mityba, laisvalaikis, būdas, kuriuo sprendžiame konfliktines 

situacijas ir susitaikome su asmeniniais praradimais. 

 

Užduotis nr.1: Pabrėžkite teigiamus aspektus 

Šios užduoties tikslas yra paskatinti dalyves įveikti kliūtis, trukdančias joms teigiamai save 

vertinti, paskatinti geresnį savęs pažinimą, priėmimą ir kurti teigiamą savęs vertinimą įvardinant 

savo asmenines savybes bei gebėjimus. 

Eiga: 

Popieriaus lape dalyvių paprašoma užrašyti apie save: 

- Dvi fizinės charakteristikos, kas jums jumyse patinka. 

- Du asmenybės bruožai, kurie jums patinka. 

- Jums patinkantis jūsų gebėjimas ar įgūdis. 

Kai dalyvės užrašo savo atsakymus į pateiktus klausimus, jų paprašoma garsiai perskaityti, 

ką parašė, ir diskutuoti apie tai, kaip minėtas savybės ir įgūdžiai joms padeda. Vedančiajam svarbu 
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pabrėžti, kad, diskutuojant apie savo ypatumus ar charakteristikas, dalyvės nenuvertintų savo  

turimų savybių ar gebėjimų kaip „neteisingų“, „blogų“ ar neigiamų. Kalbant apie savybes, kurios 

dalyvėms tikrai nepatinka, jos turėtų būti skatinamos įvardinti jas tik kaip „tobulintinas“.  

Užduotis nr. 2: Kaip galite pakeisti savo gyvenimą? 

Šį užduotis skirta padėti dalyvėms giliau pagalvoti apie kai kuriuos savo norus ir siekius ir 

taip pat ką jos daro dėl to, kad pasiektų norimus tikslus.  

Eiga: 

Vedantysis pasako instrukciją dalyvėms: „Jūsų gydytojas pranešė, kad gyventi jums liko tik 

vieneri metai, ir esate įsitikinę, kad diagnozė yra teisinga. Apibūdinkite, kaip šios žinios pakeis jūsų 

gyvenimą“. Skiriamas laikas pagalvoti apie tai ir apmąstyti pateiktą klausimą. Dalyvių paprašoma 

trumpai aprašyti atsakymą į pateiktą klausimą. Tačiau konsultantai turėtų pabrėžti, kad tikslas ir 

kryptis, kurią jie nori suteikti savo gyvenimui, arba bet kokie pakeitimai, turėtų būti realistiški ir 

atspindėti jų padėtį. 

Vėliau vedantieji tęsia klausdamas: „Jei norite pakeisti savo gyvenimą šia kryptimi, tai kas 

jums neleidžia to daryti dabar?“. 

Dalyviai kviečiami suformuoti mažas grupeles ir jose aptarti savo atsakymus. 

Vėliau dalyviai pasidalina savo patirtimi ir jausmais atliekant šią užduotį. 

5.3. Užduotys, skirtos ugdyti emocinį intelektą 

Emocinis intelektas yra būdas bendrauti su pasauliu, kuris atsižvelgia į jausmus ir apima 

daug įgūdžių. Tai susiję su charakterio bruožais, tokiais kaip savidisciplina, užuojauta ar 

altruizmas, kurie yra būtini veiksmingam socialiniam prisitaikymui. Emocinis intelektas turi įtakos 

daugeliui kasdienio gyvenimo aspektų. 

Pasak Danieliaus Golemano, emocinis intelektas reiškia gebėjimą atpažinti savo jausmus, 

kitų jausmus, motyvuoti juos ir tinkamai valdyti santykius su kitais ir savimi. 

Atliekant emocinio intelekto ugdymo užduotis dalyviai pagerins asmeninius įgūdžius, 

išmoks kurti geresnius santykius su kitais ir tobulins savo asmenines savybes. 
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Temos, kurias reikia įtraukti į emocinio intelekto ugdymo užsiėmimus: 

Savęs-

pažinimas 

Emocijų 

kontrolė  

Savi-motyvacija 

 

Kitų asmenų 

emocijų 

pažinimas 

Pažink save 
 

Gebėjimas 
kontroliuoti 

emocijas 

Gyvenimas 
turint tikslą 

 

Empatija 
 

Savo emocijų 
pažinimas 

Pasinaudojimas 
esamomis 

galimybėmis 

Tikslų 
nustatymas 

Aktyvus 
klausymas 

Santykis su 
savimi 

Konfliktų 
sprendimas 

Planavimas  
Išankstinės 
nuostatos 

Mintys ir 
nuostatos 

 Veikimas  
Jausmų 

išreiškimas 

Savi-kritika    

Savigarba     

Užduotis nr. 3: pasižiūrėk man į akis 

Užduotis atliekama porose. Dalyvės žiūrėdamos viena į kitą turi pasakyti 2 savybes, 

būdingas dalyvei, esančiai priešais ir dvi, būdingas pačiai sau.. 

Tada paaiškinti, kas buvo sunkiau. 

Užduotis nr. 4: Tavo vardo raidės 

Naudojant raides, iš kurių sudaryti dalyvių vardai, dalyvės turi užrašyti emocijas, atkreipiant 

dėmesį, kad visos emocijos yra tinkamos. Liūdesys yra toks pat priimtinas kaip džiaugsmas. Svarbu 

išmokti valdyti jausmus. Neigiami jausmai padeda mums įveikti svarbius įvykius. Vėliau dalyvės 

kviečiamos aptarti, kodėl jos pasirinko tuos specifinius jausmus ir pakalbėti apie tai, ką tie jausmai 

joms reiškia kasdieniame gyvenime. Dalyvės kviečiamos pasidalinti tais jausmais, apie kuriuos nori 

kalbėti, svarbu, kad jos jaustųsi patogiai, ir nejaustų tam spaudimo. 
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5.4. Įgalinimas ir motyvavimas 

Įgalinti reiškia yra suvokti apie savo turimas teises, pripažinti savo autoritetą ir pasitikėti 

savo gebėjimu siekti tikslų. Ši institucija pasireiškia tada, kai kiekviena moteris ima pasitikėti 

savimi, kad ji gali savarankiškai priimti sprendimus ir tapti aktyvia. 

Labai svarbu skatinti dalyvaujančių moterų motyvaciją, kad jos galėtų optimaliai atlikti 

visus veiksmus ir projektus, kurių imsis, ugdydamos save. 

 

Užduočių tikslai 

Tikimasi, kad atlikdamos šias užduotis moterys:  

Ø Apmąstys savo gyvenimo tikslus: ko jos nori ir kaip gali tai pasiekti. 

Ø Sužino apie savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Ø Išmoks atpažinti teigiamus jausmus ir emocijas; išmoks analizuoti neigiamus įsitikinimus 

apie save  ir paversti juos naujais teigiamais, objektyviais ir realistiniais teiginiais. 

Ø Sužinos, kaip atpažinti „mąstymo klaidas“: neracionalių minčių identifikavimas ir 

modifikavimas. 

Užduotis nr. 5: Užrašytos savybe 

Prie dalyvio nugaros priklijuojamas popieriaus lapelis, ir dalyvių paprašoma judėti klasėje. 

Visos dalyvės užrašo kitai dalyvei nugaros jai būdingą savybę. 

Kai visos dalyvės užrašo viena kitos savybes, jos ima skaityti, kas parašyta jų lapeliuose - ką 

kitos dalyvės galvoja apie jas. Po to kiekvienos paprašome pakomentuoti savybes, užrašytas jos 

lapelyje - ar ji atpažįsta šias savybes, ar ne? Ar ji jau galvojo apie tai, kad jai tai yra būdinga, ar tai 

jai visiškai nauja? 

Užduotis nr. 6: Papasakok apie savo patirtį 

Kiekviena dalyvė paprašoma papasakoti sunkią asmeninę situaciją ir tai, ką ji darė, kad ją 

įveiktų. 
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Šia veikla siekiama, kad dalyvės prisiminusios, kad jos įveikė sudėtingas situacijas praeityje, 

suprastų, kad jos gali ir toliau siekti savo tikslų. Tai gali būti būdas įgalinti jas, siekiant parodyti jų 

turimas stiprybes. Atliekant šią užduotį svarbu išlaikyti pagarbą dalyvėms ir niekada nepažeidžiant 

jų privatumo. Dalyvės pačios pasirenka kiek ir kaip pasakoti savo istorijas, o konsultantų užduotis 

priminti, kad jokia istorija nėra geresnė nei kita ir visos yra svarbios. 

Diskusija: kokių stiprybių turi moterys, kurios svarbios įveikiant sunkumus? 

Siekiama padidinti dalyvių sąmoningumą, kad jos galėtų pamatyti savo įgalinimo svarbą, 

susiduriant su kasdienio gyvenimo sunkumais. 

Užduotis nr. 7: išmokti priimti tai kas vyksta 

1. Kiekviena dalyvė turi parašyti, ką savo gyvenimo norėtų keisti, ir kaip tai susiję su jos tikslų 

siekimu.  

2. Toliau paprašoma dalyvės pagalvoti, kaip pasikeis jos gyvenimas, jei ji pakeistų norimą 

situaciją.  

3. Po to ji taip pat paprašoma galvoti, ar ir kaip tai pablogintų jos gyvenimą.  

4. Tuomet ieškoma pusiausvyros.  

5. Dalyvių klausiama, ką jos apie tai galvoja ir kaip jaučiasi.  

Diskusija apie tai, kokie yra būdai įveikti stresą; apie tai, kaip svarbu yra rasti artimą žmogų, 

kuriuo pasitiki, ir turėti galimybę pasikalbėti apie kasdienines problemas. Šis asmuo, gali būti  kita 

moteris iš grupės, draugė ar šeimos narys. 
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