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ĮVADAS 

 

Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams parengtos vykdant projektą 

„Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“, kuris 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos priemonės VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Projektą įgyvendina Jungtinių 

Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su patneriais - VšĮ „SOPA“, VšĮ „Romų 

visuomenės centras“, Vilniaus miesto socialinės paramos centru.  

Projektu siekiama sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje 

priemonių kompleksą, kuris padėtų romams ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo 

vietoje.  

Tikslui pasiekti  buvo sukurtas individualių paslaugų romams teikimo modelis, pagal 

kurį buvo apmokyti specialistai ir praktikoje išbandomas individualizuotų paslaugų 

teikimas. Įgytos žinios apibendrintos romų integravimo į darbo rinką metodikoje, 

kurią sudaro trys dalys: „Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“, 

„Mokymų programa specialistams“ ir „Socialinių įgūdžių lavinimo programa“. Šiais 

metodiniais leidiniais yra siekiama susisteminti teorines žinias ir projekto metu 

išbandytus praktinius sprendimus.  

Rengiant metodiką buvo bendradarbiaujama su užsienio partneriais, dirbančiais romų 

ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integravimo į darbo rinką srityje.  

Esame dėkingi Nyderlandų įdarbinimo organizacijai „Picos BV“ ir Čekijos 

organizacijai „IQ Roma Service“ už jų geranoriškumą perduodant gerąją praktiką bei 

pritaikant metodines priemones darbui su romais. 

Metodika yra skirta specialistams, dirbantiems su romų bendruomene – įdarbinimo 

tarpininkams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų asistentams, 

savanoriams, visiems, besidomintiems romų problematika ir norintiems prisidėti prie 

šios bendruomenės situacijos keitimo.  

 

* * * 



4 

Šiame leidinyje pristatoma „Socialinių įgūdžių lavinimo programa“  sudaryta iš 4 

modulių: 

1 modulis „Savęs pažinimas“; 

2 modulis „Darbo rinkos pažinimas“; 

3 modulis „Įsidarbinimo gebėjimų lavinimas“; 

4 modulis “Bendravimo įgūdžių lavinimas“. 

 

Leidinyje pateiktas praktinių užduočių eiliškumas nėra svarbus, mokymų vedantysis 

gali parinkti tinkamiausias užduotis, atsižvelgiant į konkrečios grupės, konkrečių 

dalyvių poreikius. Kiekvieną mokymų priemonę sudaro instrukcijos mokymų 

vedančiajam, praktinių užduočių aprašymai bei dalomoji medžiaga dalyviams. 

Grupėje atliktas užduotis rekomenduojama aptarti su kiekvienu dalyviu individualiai. 
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1 MODULIS 

SAVĘS PAŽINIMAS.  

  
 

 

KAS AŠ ESU 

1) Romo portretas 

2) Bendruomenės pristatymas 

3) Skirtingi vaidmenys gyvenime 

4) Vaidmenys šeimoje 

5) Mano diena 

6) Pusiausvyra gyvenime, pasitenkinimas 

esama padėtimi  

7) Koks aš esu  

 

KO AŠ NORIU 

8) Norų žemėlapis  

9) Pageidaujamas darbas 

 

KĄ AŠ GALIU 

10)  Mano galimybės darbo rinkoje 

11)  Kliūtys. Kas trukdo susirasti darbą 
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Tikslas  – išsiaiškinti dalyvio požiūrį į savo bendruomenės narius; 

- aptarti visuomenėje vyraujančią nuomonę apie romus; 

- laužyti stereotipinį mąstymą 

 

Eiga : 

1. Užduoties pristatymas 

Visiems pateikiams teiginys „ Jūs sužinote, kad už durų jūsų laukia romas“ arba „pas 

jus už valandos ateis romas“. Pabandykite jį/ją įsivaizduoti, pateikite  kuo išsamesnį to 

žmogaus apibūdinimą; kaip atrodo, kokio amžiaus, kaip jis apsirengęs bus, kokios 

asmeninės savybės , kaip jis elgsis, ko norės iš jūsų... 

 

2. Savarankiškas darbas, kiekvienas dalyvis apgalvoja ir/ar pasižymi svarbiausius 

dalykus ( 5-10 min)  

 

3. Dalyviai pateikia savo aprašymus/ apibūdinimus, o mokymų vedantysis ant 

stendinio popieriaus pateikia dalyvių grupės statistiką apie įsivaizduojamą 

personažą 

o Vyras/ moteris 

o Amžiaus grupė ( iki 30, 30-40, 40-50; virs 50 m ir pan)  

o Kokie drabužiai  

o Kokios asmeninės savybės 

o Koks elgesys 

 

4. Diskusijos organizavimas 

Kartu su visa grupe aptariama, koks grupės rezultatas, kaip dalyviai  įsivaizduoja 

savo bendruomenės narį: 

- kokios teigiamos savybes priskiriamos romams, kokios neigiamos? 

- ar apibūdino remdamiesi savo asmenine patirtimi?   

- kaip jaučiasi dalyviai bendraudami su romais? 

- kaip jaučiasi bendraudami su kitų tautybių žmonėmis?   

- gal turi kas kokios patirties, kuria norėtų pasidalinti?  

- koks grupės požiūris atsiskleidžia? 

 

5. Visuomenės požiūris  

Kaip dalyviams atrodo, jei šis klausimas būtų pateiktas darbdaviams, kokie rezultatai 

būtų? Kokios patirties patys dalyviai turi? Pristatyti, kokia nuomonė yra visuomenėje, 

ką rodo tyrimai. Aptarti, kaip reaguoja į tai patys dalyviai. 

 

6. Apibendrinimas 

 

 

 

ROMO PORTRETAS 
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Tikslas - įvardinti savo bendruomenės požymius, poreikius, skirtingus vaidmenis 

- atpažinti save kaip grupės narį 

- ugdyti gebėjimą dirbti grupėje 

 

Eiga  

1.  Įvadinė dalis 

Su grupės dalyviais aptariama, kad yra  įvairių grupių,  bendruomenių ( šeima, 

draugai, mokykla, organizacija, bendruomenė), paklausiama, kokios grupėms jie patys 

priklauso.  

 

2.  Praktinės užduoties pristatymas 

Dalyviai suskirstomi į nedideles grupeles po 3 - 4 asmenis. Kiekviena grupelė turėtų 

pristatyti romų bendruomenę, parengdami vaizdinę priemonę -  koliažą.  

Dalyviamas paaiškinama, kas yra koliažas ( tai tokia technika, kai paveikslas 

sukuriamas piešiant, spalvinant, lipdant ant pagrindo popieriaus, audinio įvairias 

skiautes, iškarpas, atraižas).  

Iš anksto reiktų paruošti , kiek įmanoma daugiau įvairesnės medžiagos tinkamos  

koliažui daryti: nuotraukos, iškarpos iš laikraščių, žurnalų; pieštukai , klijai ir pan 

 

3.  Darbas grupėse ( 1 valanda)  

Dalyviams baigus kurti savo koliažus, paprašoma, kad jie pasirengtų pristatyti savo 

darbus visiems 

- ką jie norėjo parodyti 

- kuo skiriasi jų bendruomenė nuo kitų 

- kokiomis savybėmis pasižymi nariai 

- kas kokius vaidmenis bendruomenėje atlieka 

- kokias spalvas pasirinko, kodėl  

- kita ... 

 

4. Rezultatų pristatymas 

Kiekviena grupė pristato savo darbo rezultatus  visiems, aptariamas kiekvienas 

koliažas, pasidalinama patirtimi, kaip sekėsi dirbti. Ar buvo lengva dirbti grupėje, ar 

nebuvo sunku susitarti dėl idėjos, dėl veiksmų ir t.t. 

 

 

 

 

BENDRUOMENĖS PRISTATYMAS 
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Tikslas - išsiaiškinti, kokius vaidmenis kiekvienas dalyvis atlieka gyvenime ir ar jis 

supranta skirtumus tarp skirtingų vaidmenų, ar kyla sunkumų dėl vieno ar kito 

vaidmens 

 

Eiga  

1. Įvadas 

Dalyviamas paaiškinama, kad gyvenime kiekvienas žmogus atlieka daug vaidmenų ir 

kad kiekviename vaidmenyje žmogus gali skirtingai elgtis, nes kiekvienas vaidmuo ir 

reikalauja skirtingo elgesio. 

 

Galimi vaidmenys gyvenime: 

tėvų vaikas; vaikų tėvas/ motina; gyvenimo draugas/ draugė ( vyras/ žmona); brolis/ 

sesuo; bendradarbis/ bendradarbė; darbuotojas;  draugas; kaimynas; mokinys; 

pirkėjas; keleivis ir kita. 

2. Individualus darbas 

Dalyvių paprašoma apgalvoti atsakymus į   klausimus 

1) kokius vaidmenis atliekate gyvenime,  

kaip elgiatės būdami skirtinguose vaidmenyse, 

 kurie vaidmenys jums yra įprasti, lengvi, kurie sekasi sunkiau 

2) ar yra skirtumų jūsų elgesyje skirtingose rolėse, kuo skiriasi jūsų elgesys, 

apibūdinkite  skirtumus 

 

3. Darbas porose 

Dalyviai suskirstomi poromis , vienas kitam pristato , kokius vaidmenis gyvenime 

atlieka, su kokiais sunkumais susiduria, kuo skiriasi elgesys skirtinguose vaidmenyse 

Kiekviena pora pristato visiems savo rezultatus: ką išgirdo iš pašnekovo. 

 

4. Apibendrinimas, diskusija 

Visa grupė kartu aptaria, ką išgirdo naujo, ką suprato, ko pasimokė, kokie klausimai 

dar kyla.  

 

 

 

 

 

 

  

 

SKIRTINGI VAIDMENYS GYVENIME 
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Gairės individualioms konsultacijoms 

Jei atliekant šią užduotį , buvo pastebėta, kad dalyviai susiduria su sunkumais 

ir nemato skirtumų tarp vaidmenų profesiniame ir asmeniniame gyvenime, 

darbas su  tuo dalyviu turėtų būti tęsiams individuliai  ir smulkiai aptariamas 

kiekvienas vaidmuo ir aiškiai parodomi jų skirtumai  

Klausimai aptarimui: 

1. dėl kokių priežasčių tie vaidmenys skiriasi, ar norėtumėte, kad kai kurie 

vaidmenys būtų skirtingi, kaip norėtumėte pakeisti vieną ar kitą vaidmenį 

2. kas gali įtakoti gerą/ teigiamą ryšį su jūsų kolegomis, kokiais būdais galite 

to siekti 

3. ką darote ( darėte) , jei neišeina( nesisekė ) gerai sutarti su kolega, kurį 

sutinkate kasdien darbe; 

4. ar jūsų nuomone esate iš dalies atsakingas kuriant teigiamą atmosferą tarp 

jūsų ir jūsų bendradarbių. 
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Savo arba norimos ( įsivaizduojamos ) šeimos portretą 

 

Tikslas - išsiaiškinti, koks dalyvių vaidmuo šeimoje, už ką dalyvis namuose 

atsakingas, kokias pareigas turi 

- išsiaiškinti, kaip dalyvis supranta savo kaip darbuotojo vaidmenį, ar jis 

suderinamas su atsakomybėmis  namuose, ar nekiltų kliūčių šeimoje, jei 

dalyvis pradėtų dirbti   

Eiga 

1. Esama padėtis 

Dalyviams pateikiama lentelė ( žr. dalomąją medžiagą)  ir paprašoma įvardinti 

visus savo šeimos narius ir identifikuoti save konkrečioje šeimoje.  Dalyvių turi 

apgalvoti ir suprasti esamą kiekvieno savo šeimos nario padėtį, užimtumą, 

pomėgius ir sunkumus , su kuriais susiduria.  

Dalyviai trumpai pristato savo darbo rezultatus visiems. 

 

2. Ateities perspektyvos 

Dalyvių paprašoma apgalvoti, kaip situacija šeimoje pasikeistų, jei jis/ ji 

pradėtų dirbti.  Aptariama , kaip konkreti padėtis šeimoje galėtų keistis ,  kas 

realu, kas neįmanoma.  Gal dalyviai galėtų vieni kitiems patarti, kaip spręsti 

kylančius sunkumus. 

 

 

 

VAIDMENYS ŠEIMOJE 
 

Gairės individualioms konsultacijoms 

 

Jei atliekant šią užduotį , buvo pastebėta, kad dalyvis susiduria 

su sunkumais ar yra daug kliūčių šeimoje (pvz. šeimos nariai 

nenori, kad jis/ ji dirbtų  arba atsakomybių tiek daug, kad 

dalyvis savarankiškai negeba susitvarkyti ir pan.) , darbas su  

tuo dalyviu turėtų būti tęsiamas individuliai  ir suteikiama 

individuali pagalba sprendžiant problemas.  
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Praktinė užduotis „ Vaidmenys šeimoje“ 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas, 

amžius 

Vaidmenys šeimoje 

Dirba, mokosi  Pareigos 

namuose 

Pomėgiai Sunkumai  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas -  išsiaiškinti, kaip dalyviai praleidžia laiką ir kaip norėtų jį leisti ateityje, ar 

planuoja ateityje skirti laiko darbui , ar dabartinė dienos struktūra labai skiriasi nuo 

norimos ar nuo reikalaujamos įprastinėje darbo rinkoje 

 

Eiga  

1. Užduoties pirmos dalies  pristatymas - „Kaip dabar praleidžiu laiką”; 

Dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga ir paprašoma pagalvoti apie įprastą 

savo gyvenimo dieną, t.y.kaip kasdien leidžia laiką, kokia įprasta jų 

dienotvarkė (pvz., kada keliasi, kada ir kokius namų ruošos darbus daro,kada 

pietauka, kada susitinka su draugais, TV žiūrėjimas, pomėgiai  ir t.t 

 

2. Individualus darbas 

Dalyviai ant dalomosios medžiagos lapų turėtų pažymėti , kaip jie leidžia laiką 

dabar, kokia jų dienotvarkė 

 

3. Užduoties antros dalies  pristatymas - „Kaip planuoju leisti savo laiką”; 

Dalyviams pateikiamas antras toks patas lapas, tačiau dabar paprašoma 

sužymėti ir surašyti, kaip jie ketina paskirstyti savo laiką ateityje ( pabaigus 

programą, po keleto mėnesių). Galima vieną veiklą pakeisti kita,  įtraukti naują 

ir t.t. 

 

4. Aptarimas 

Dalyvių parašoma pristatyti abi užduotis visai grupei, palyginant vieną su kita.  

Kiti dalyviai tuo metu gali užduoti patikslinančius klausimus. 

Galimi klausimai aptarimui: 

- Ar dalyvių pirmasis apskritimas skiriasi nuo antrojo?  

- Ar jie tikėjosi, kad būtent taip praleidžia laiką?  

- Kokia veikla šiuo metu atima daugiausiai laiko? Ar tai juos nustebino?  

- Kas pasikeitė antrajame apskritime: kas atsirado nauja, ką reikėjo apriboti ar 

paaukoti?  

- Kiek laiko jie skyrė darbui ateityje? Kokiu paros laiku darbas 

pageidaujamas? Kada pradžia , kada pabaiga?  

- Ar laikas, skirtas darbui, atitinka jų norus ir galimybes, ar įmanoma 

suderinti su kitomis veiklomis? Kaip tai bus daroma? 

 

  

 

MANO DIENA 

Gairės individualioms konsultacijoms  

Jei atliekant šią užduotį , buvo pastebėta, kad dalyvio dabartinė dienotvarkė 

labai skiriasi nuo įsivaizduojamos ir jei numatoma, kad gali kilti kliūčių 

įsidarbinimo procese, darbas su  tuo dalyviu turėtų būti tęsiamas 

individualiai  ir suteikiama individuali pagalba sudarant realų ateities planą 

bei struktūruojant dieną.   
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Praktinė užduotis „Mano diena“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

MANO DIENA
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Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas -  Įvertinti dalyvių pasitenkinimą esama padėtimi skirtingose gyvenimo srityse,  

išsiaiškinti jų vertybes bei lūkesčius ateičiai 

 

Eiga 

1. Užduoties pristatymas  

Dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga, kurioje yra pavaizduotas „gyvenimo ratas, 

padalintas į skirtingas dalis“. Šios gyvenimo rato dalys atspindi pusiausvyrą 

gyvenime. Rato centras yra 0 ( mažiausias pasitenkinimas sritimi) , rato kraštai 10 

(didžiausias pasitenkinimas , kartais net per daug didelis)   

Dalyvių paprašoma pagalvoti apie skirtingas gyvenimo sritis ir pasitenkinimą esama 

padėtimi bei pateiktame lape pažymėti liniją, kuri parodytų dabartinį pasitenkinimo 

lygį.  

Dalyvių paprašoma sužymėti kurios gyvenimo sritys jiems yra svarbiausios (galbūt 

keliančios daugiausia problemų, klausimų)  ir kurioms šiai dienai norėtų skirti 

daugiausia dėmesio ( nuo 1 iki 12, kur 1 svarbiausia , 12 – mažiausiai svarbi)  

 

2. Individualus darbas 

Dalyviai ant dalomosios medžiagos lapų pažymi savo pasitenkinimą skirtingomis 

gyvenimo sritimis bei pažymi, kurios sritys yra prioritetinės. 

 

3. Pristatymas 

Dalyviai trumpai pristato savo darbo rezultatus kitiems grupės nariams, įvardindami, 

kuriose gyvenimo srityse jie yra labiausiai patenkinti savo gyvenimu, kuriose 

mažiausiai 

 

4. Aptarimas 

Dalyvių paprašoma pasirinkti vieną gyvenimo sritį ( galbūt tą, kuri jiems kelia 

daugiausia problemų) ir paprašoma apgalvoti, jei jie norėtų kažką pakeisti toje 

gyvenimo srityje, nuo ko tai daugiausia priklausytų: nuo manęs, nuo kitų ar nuo 

susiklosčiusių aplinkybių. Dalomosios medžiagos apatiniame apskritime dalyvių 

paprašome pažymėti procentais, kiek kuriai daliai procentų dalyvis skirtų.  

 

5.  Komentaras 

Dalyviams paaiškinama, kad mes kiekvienas esame savo gyvenimo šeimininkai ir kad 

kiekvieną gyvenimo sritį galime ir turime valdyti patys, tačiau visada reikia atsižvelgti 

 

PUSIAUSVYRA GYVENIME. PASITENKINIMAS ESAMA PADĖTIMI 
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į susiklosčiusias aplinkybes ir mus supančius žmones. Tad apskritimą dažniausiai 

turėtume padalinti į tris lygias dalis. 

  
 

 

 o jei iš tikro norėtume kažką keisti gyvenime , imtis kažko naujo tam tikroje srityje, tai 

pradėti turėtume nuo savęs 

 
Jei dalyvis prie savęs įrašo labai didelį procentą, tai gali reikšti , kad jis linkęs prisiimti 

per daug atsakomybės sau ir galbūt dėl to nusivilia gyvenime, kai kažkas nepasiseka.  

Jei didelis procentas priskiriamas kitiems ar aplinkybės, galbūt klientas nėra labai 

savarankiškas, priklausomas nuo kitų, nepasitiki savo jėgoms. 

 

 

 

  

Kiti   
33,33

33,33 
Aplinkybės

Aš   
33,33

Kiti - 30

30 
Aplinkybės

Aš - 40

Gairės individualiam darbui  

Grupės metu dalyviai tik pažymi ir įvardina savo problemines gyvenimo sritis 

bei pasirenka prioritetines šiai dienas. Kiekvieno dalyvio problemos turėtų 

būti sprendžiamos individualiai.  Su dalyviu reiktu aptarti, kodėl jis 

nepatenkintas konkrečia gyvenimo sritimi, kas kelia jam problemų, kokių 

konkrečių pokyčių jis norėtų ir atsižvelgiant į individulius poreikius, 

sudaromas individualus planas ir padedama klientui spręsti konkrečias 

problemas atitinkamoje gyvenimo srityje, siekiant, kad jis taptų nepriklausomu 

nuo kitų ir gebėtų tvarkytis savarankiškai.  

 

Po 2 mėnesių pratimą patariama kartoti ir žiūrėti, kaip pasikeitė dalyvių 

pasitenkinimas gyvenimo sritimis. 
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Praktinė užduotis „Pusiausvyra gyvenime“ 

 

 

 

 

 

Finansų valdymas

Namų ūkis

Draugai

Šeimyninis 

gyvenimas

Socialinė aplinka, 

kaimynai

SveikataMaistas, dieta

Pramogos, 

atsipalaidavimas

Asmeninė higiena

Asmeninis 

tobulėjimas

Pasitikėjimas 

savimi

Karjera, darbas

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas - išsiaiškinti, ką dalyvis vertina, kokia veikla gyvenime jam sekasi,  ką jis 

norėtų veikti, koks darbas jam galėtų tikti 
- Padėti dalyviui geriau pažinti save, suprasti savo norus  

 

Eiga 

 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių, kurias galima atlikti tiek  vieną po kitos, tiek skirtingų 

užsiėmimų metu.   

1 pratimas „Mano asmeninės savybės“   

Įvertinima, kaip klientui sekasi atlikti užduotis, kaip jis pats vertina, kas jam patinka, 

ko jis norėtų ir ką galėtų daryti 

2 pratimas „Užduotys darbe“ 

Išsiaiškinamos kliento vertybės, kokiam darbui, veiklai jis skiria pirmenybę 

3 pratimas „Santykiai“ 

Išsiaiškinti, kas dalyviui svarbu namuose, kokie jo santykiai su aplinka 

 

Pratimus kiekvienas dalyvis atlieka savarankiškai. Jie dalyvis neturi  reikalingų 

įgūdžių ( pvz. Nemoka skaityti) , vedantysis gali skaityti teiginius, o dalyvis tik žymi 

atititinkamus veidukus.  

Dalyviai turėtų atsakyti sau į klausimus, kas man tinka, kas man svarbu darbe, kas 

man svarbu namuose. 

 

 

 
  

 

KOKS AŠ ESU ? 
 

Gairės individualiam darbui 
 

Apibendrinimas turėtų būti atliekamas 

individualiai: kokie darbai , kokia veikla 

galėtų tikti klientui.   
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Praktinė užduotis „Mano asmeninės savybės“ 

 

 

Kuris teiginys jums tinka labiausiai, pažymėkite lentelėje 

 tai man tinka  

 tai man tinka tik iš dalies 

                  nei vienas, nei kitas teiginys man netinka 

 

1 teiginys 
     2 teiginys 

Man lengva bendrauti su 

kitais žmonėmis  

     Aš esu drovus 

Man patinka, kai mane 

supa žmonės 

     Man patinka dirbti 

vienam  

Aš stebiu, kaip kiti 

žmonės dirba, nes aš 

mokausi iš jų 

     Aš geriausiai žinau pats, 

kaip atlikti darbą 

Aš mieliau būnu lauke    

 

  Aš mieliau būnu 

patalpose 

Man patinka dirbti 

rankomis 

     Man patinka daug galvoti 

Aš viską darau iki galo, 

kol pabaigiu 

     Jei kažkas nepavyksta, aš 

nebedarau toliau  

Kuo daugiau aš turiu 

padaryti, tuo geriau man 

sekasi 

     Aš geriau atlieku 

užduotis neskubėdamas 

Aš nepykstu, jei kažkas 

nepasiseka 

     Aš pradedu pykti , kai 

kažkas nesiseka 

Aš mėgstu būti užimtas      Aš negaliu pakęsti, kai 

mano užimtumas labai 

didelis 

Daugelį dalykų aš galiu 

padaryti gerai   

     Daugelio dalykų aš 

negaliu padaryti gerai  

Aš pasakau kitiems, jei 

kažkas nesiseka 

     Aš niekam nesakau, jei 

kažkas nesiseka 

Aš visur visada būnu 

laiku   

    

 

 Aš dažnai vėluoju 

Aš gebu valdytis ir tada, 

kai nesiseka 

     Aš negaliu pakęsti, kai 

kažkas nesiseka 

1 b pratimas   

Tą pačią užduotį nusineškite namo ir paprašykite, kad jus gerai pažįstantis žmogus 

užpildytų, kaip jis galvoja, ar jums tinka ar ne. Galbūt jūsų artimasis galvoja taip 

pat kaip ir jūs, galbūt skirtingai - tai jūs aptarsite su specialistu.  

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Praktinė užduotis “Užduotys darbe”  

 

 

Tikslas – išsiaiškinti, kokios užduotys darbe svarbios 

 aš manau, kad tai svarbu 

 aš manau, kad tai šiek tiek svarbu 

             man atrodo, kad tai nesvarbu 

 

 
   

Aš norėčiau išmokti naujų dalykų 

 

   

Aš  norėčiau, kad kiti žmonės būtų su manimi 

sąžiningi 

 

   

Jei aš kažką pažadu, aš visada padarau 

 

   

Aš negaliu pakęsti, kai su žmonėmis blogai elgiamasi    

Aš noriu būti turtingas 

 

   

Aš noriu padėti kitiems žmonėms 

 

   

Dirbti tai , kas man patinka yra daug svarbiau negu 

uždirbti daug pinigų  

   

Aš noriu dirbti, kad kiti negalvotų jog aš esu tinginys    

Aš darbe padarysiu viską ką galėsiu, nors tai užtruks 

ir ilgiau  

   

Jei aš užduotis atlikau puikiai, noriu būti įvertintas   

 

  

Aš darau tai kas man nurodoma   

 

  

Noriu įdomaus darbo     

 

  

Aš dar  noriu pasimokyti, o tik vėliau dirbti      

 

2 b pratimas . kas jums svarbiausia darbe ? 

Perskaityti žemiau pateiktus 5 teiginius ir patį svarbiausia jums pažymėkite 1, 

mažiau svarbų 2 .... ir patį nesvarbiausią  5 

 
 manau, kad labai svarbu, kad mano darbas būtų reikalingas, naudingas kitiems 

 manau, kad svarbiausia uždirbti pakankamai  pinigų 

 manau, kad labai svarbu dirbti su kitais žmonėmis  

 manau, kad svarbu daryti tai, ką moku 

 man svarbu, kad turėčiau vieną vadovą darbe 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Praktinė užduotis „Santykiai namuose“ 

 

 man tai labai svarbu 

 manau, kad tai tik šiek tiek svarbu  

 manau, kad tai visai nesvarbu 

 

 
   

Aš noriu , kad kiti žmonės būtų sąžiningi su manimi   

 

 

Man svarbu, kad mano šeima mane vertintų   

 

 

Aš esu pasiruošęs bet kada padėti savo šeimai ir 

draugams, kai tik jiems to reiks 

   

aš noriu pats savimi rūpintis 

 

   

Noriu pats už save nuspręsti, o ne klausyti kitų    

 

 

Norėčiau nuolat būti kartu su savo šeima ar draugais    

 

 

Mieliau būčiau vienas nei kartu su savo 

bendruomenės nariais  

   

Aš dažnai galvoju apie ateitį, kas bus toliau    

 

 

 

 

 

 

Sudėliokite žemiau esančius teiginius nuo svarbiausio iki nesvarbaus:  patį 

svarbiausią pažymėkite 1, mažiau svarbų 2 .... ir patį nesvarbiausią  5 

 
 aš noriu būti turtingas  

 aš noriu būti sveikas 

 noriu būti patenkintas tuo, ką aš turiu ir kas aš esu  

 noriu turėti daug draugų 

 noriu smagiai leisti laiką  

  

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas – išsiaiškinti dalyvių norus, pageidavimus susijusius su profesija, darbu 

 

Eiga 

 

1. Užduoties pristatymas 

Padalinam kiekvienam dalyviui lapus su „norų žemėlapiu“ ir paaiškinam kiekvieną 

užduoties punktą, kurį dalyvis turi apgalvoti 

 

SVAJONĖ – Apie kokią profesiją, veiklą svajojate arba svajojote vaikystėje?  

MINTYS – Kaip įsivaizduojate save ateityje? Kuo tikrai norėtumėte užsiimti?  

POMĖGIAI – Ką labiausiai mėgstate veikti laisvalaikiu? Kas jums įdomu? Kokia veikla 

jus labiausiai erzina ir nepatinka? 

NORAI - Kuo norėtumėte veikti, kokio darbo  tikrai nedarytumėte  

VERTYBĖS – Kokius turite prioritetus? Ką labiausiai vertinate bendraudami su 

draugais, mokydamiesi, dirbdami? Kam teikiate pirmenybę ieškodami darbo ( didelės 

pajamos, saugumas, prestižas, nepriklausomybė, pagalba kitiems, įvairovė darbe, 

vadovavimas, mėgstamas darbas, turėti pakankamai laisvo laiko, greitas 

įsidarbinimas)  

GALIMYBĖS – Kas geriausiai sekasi moksluose, darbe  ir kitoje veikloje? Kokie 

dalykai ir darbai pavyksta? Ką gerai mokate ir sugebate? Kokiais savo gebėjimais 

didžiuojatės 

SAVYBĖS – Kokios būdo, charakterio savybės?  

 

 

2. Individualus darbas 

Aptarus kiekvieną punktą dalyvis apgalvoja ir surašo, nupiešia  savo norus, 

pageidavimus susijusius su profesija/ darbu  

 

3. Pristatymas grupei  

Kiekvienas dalyvis pristato savo norų žemėlapį grupei   

 

 

 

NORŲ ŽEMĖLAPIS 

Gairės individualiam darbui 

Specialistas dalyvio norų žemėlapiu 

vadovaujasi tolimesnėje konsultavimo eigoje, 

padėdamas dalyviui apsipręsti dėl konkrečios 

darbo vietos 
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Praktinė užduotis „Norų žemėlapis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aš

MINTYS

POMĖGIAI

NORAI

VERTYBĖSGALIMYBĖS

ASMENINĖS 
SAVYBĖS

SVAJONĖS
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Tikslas - išsiaiškinti, kokio darbo dalyvis nori, kas jam darbe svarbu 

 

Eiga 

 

Užduotis sudaryta iš dviejų pratimų, kuriuos galima atlikti tiek vieną po kito, tiek 

skirtingų užsiėmimų metu.   

1 pratimas „Pageidaujamos darbo sąlygos“   

Išsiaiškinama, kokius reikalavimus darbui kelia klientas, kokiomis sąlygomis jis 

norėtų dirbi  ir kokios sąlygos jo visiškai netenkina 

2 pratimas „Pageidaujamas darbo pobūdis“ 

Išsiaiškinama , kokio pobūdžio darbas klientą domina, kokia veikla jis pageidautų 

užsiimti 

 

 

Pratimus kiekvienas dalyvis atlieka savarankiškai. Jie dalyvis neturi  reikalingų 

įgūdžių ( pvz. nemoka skaityti) , vedantysis gali skaityti teiginius, o dalyvis tik žymi 

atititinkamus veidukus.  

 

 

 

  

 

PAGEIDAUJAMAS DARBAS 
 

Gairės individualiam darbui 

Apibendrinimas atliekamas individualiai: įvertina 

ir sutariama kartu su klientu, kokių darbų bus 

ieškoma toliau. 
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Praktinė užduotis „Pageidaujamos darbo sąlygos“ 

 tai man labai  svarbu, to aš noriu 

 tai man šiek tiek svarbu  

   tai man visiškai nesvarbu, to aš visai nenoriu  

Pažymėkite tinkantį atsakymą 

 
   

Laikinas darbas    

Nuolatinis darbas     

Darbas pilną darbo dieną    

Darbas pusę dienos    

Darbas pamainomis    

Dirbti šalia namų    

Dirbti tame pačiame rajone, kur gyvenu    

Dirbti lauke    

Dirbti patalpoje    

Dirbti rankomis    

Protinis darbas    

Būti fiziškai aktyviam    

Dirbti vienam    

Dirbti su kitais kolegomis     

Bendrauti tik su konkrečiais žmonėmis darbe     

Daug bendrauti darbe    

Dirbti savarankiškai     

Lengvas darbas    

Turėti daug laisvo laiko    

Uždirbti daug pinigų    

Fiziškai nesunkus darbas    

Turėti daug kontaktų su klientais    

Kiekvieną dieną tos pačios užduotys    

Kita:    
Ko aš tikrai nenoriu savo darbe 

Iš sąrašo išrinkite tris pagrindinius dalykus, kurių tikrai nenorėtumėte savo darbe 

1. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

2. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

3. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Praktinė užduotis „Pageidaujamas darbo pobūdis“ 

     toks darbas man patinka 

     toks darbas man nepatinka 

 

Pažymėkite  

    

Darbas sandėlyje   

Darbas su gyvūnais   

Drabužių siuvimas   

Darbas gamyboje   

Surinkimo darbai    

Rūpintis žmonėmis   

Rūpintis vaikais   

Darbas su audiniais, drabužiais    

Darbas statybose   

Techninis darbas   

Dirbti sode arba pas ūkininkus   

Valymo darbai   

Darbai virtuvėje , indų plovimas   

Darbas biure   

Pakavimo darbai    

Darbas prekybos centre ar kitoje parduotuvėje   

Darbas restorane, svečių aptarnavimas   

 
Patraukliausias darbas 

 

Iš sąrašo išrinkite 3 labiausiai patinkančius jums darbus 

 

1. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

2. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

3. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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Tikslas - išsiaiškinti, kokie dalyvio sugebėjimai , kokią patirtį jis turi, ar galėtų dirbti 

pageidaujamą darbą 

 

Eiga 

 

Užduotis sudaryta iš keturių praktinių užduočių, kuriuos galima atlikti tiek vieną po 

kito, tiek skirtingų užsiėmimų metu.   

 

1 praktinė užduotis „Mano gebėjimai“   

Išsiaiškinama, kaip dalyvis vertina savo bendruosius gebėjimus : skaityti , rašyti, 

skaičiuoti , bnedrauti su kitais , planuoti savo laiką, tvarkytis su pinigais 

 

2 praktinė užduotis „Mokymosi patirtis“ 

Išsiaiškinama , kur mokėsi dalyvis, kas jam sekėsi, ar sėkmingai pavyko baigti 

moklsus, kas patiko, kas nepatiko 

 

3 praktinė užduotis „Darbinė patirtis“ 

Išsiaiškinama, ar dalyvis turi darbinės patirties, ko išmoko darbe, kas jam sekėsi, kas 

nesisekė, kas jam patinka, ką gali daryti puikiai, ką ne taip 

 

4 praktinė užduotis „Mano pomėgiai“ 

Išsiaiškinama, kaip dalyvis leidžia savo laisvą laiką, galbūt laisvalaikio metu ugdo  kai 

kuriuos gebėjimus, gal yra kurios nors srities žinovas, įvertinama, ar laisvalaikio metu 

naudojamus gebėjimus būtų galima panaudoti darbinėje veikloje 

 

Pratimus kiekvienas dalyvis atlieka savarankiškai. Jie dalyvis neturi  reikalingų 

įgūdžių ( pvz. nemoka skaityti) , vedantysis gali skaityti teiginius, o dalyvis tik žymi 

atititinkamus veidukus.  

 

 

 
  

 

MANO GALIMYBĖS DARBO RINKOJE 
 

Gairės individualiam darbui 

Apibendrinimas atliekamas individualiai: įvertina 

ir sutariama kartu su klientu, kokių darbų bus 

ieškoma toliau, aptariama, kokius įgūdžius dar 

reiktų lavinti. 
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Praktinė užduotis „Mano gebėjimai “ 

 

 tai man tinka 

 tai man tinka tik iš dalies 

 nei vienas, nei kitas variantas man netinka 

 

1 teiginys 
     2 teiginys 

Aš puikiai gebu 

paaiškinti kitiems 

     Paaiškinti kitiems 

man nesiseka  

aš moku puikiai  

skaityti lietuviškai    

     Man sunkiai sekasi 

skaityti lietuviškai 

Aš moku rašyti 

lietuviškai  

     Man sunkiai sekasi 

rašyti lietuviškai  

Aš turiu gerą laiko 

pojūtį 

     Man sunkiai sekasi 

orientuotis laike  

Aš puikiai skaičiuoju      Man nesiseka 

skaičiuoti  

Aš puikiai tvarkausi 

su pinigais 

     Man nesiseka 

tvarkytis su pinigais 

 
  

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Praktinė užduotis „Mokymosi patirtis “ 

 

 
 

Kokiose mokyklose jūs mokėtės? Kokie dalykai jums patiko  (), kurie ne (). 

Pažymėkite lentelėse 

 

Mokykls pavadinimas: ________________________________ 

 

Ko ten mokėtės?: __________________________________ 

 

 (kas patiko)  (kas nepatiko) 

  

  

  

  

  

 

Ar turite mokslų baigimo  pažymėjimą, sertifikatą, diplomą  taip   ne 

 

Mokyklos pavadinimas: ________________________________ 

 

Ko ten mokėtės?: __________________________________ 

 

 (kas patiko)  (kas nepatiko) 

  

  

  

  

  

 

Ar turite mokslų baigimo  pažymėjimą, sertifikatą, diplomą  taip   ne 

 

 

Dalomoji medžiaga 
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Praktinė užduotis „Darbinė patirtis “ 

 

 

 
Kur jūs dirbote ar atlikinėjote praktiką?  

Įvardinkite dvi paskutines įmones. 

Ką darėte? Ar tai jums patiko () ar ne (). Pažymėkite lentelėse 

 

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________ 

 

Įmonės veikla ir jūsų pareigos: 

________________________________________________________________ 

 

   

   

   

   

   

   

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________ 

 

Įmonės veikla ir jūsų pareigos: 

________________________________________________________________ 

 

   

   

   

   

   

   

 

Dalomoji medžiaga 
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Praktinė užduotis „Mano pomėgiai“ 

 

Kokie jūsų pomėgiai?  Kas jums patinka? 

Kas jums nepatinka.?Pažymėkite lentelėse 

 tai man patinka, aš mėgstu tai  

 tai man patinka, tačiau tuo aš neužsiimu  

          tai man nepatinka, tuo nenorėčiau užsiimti   

 

 

 
   

Skaitymas 

 

   

Televizijos žiūrėjimas 

 

   

Kompiuteris  (Word, Excel ir kitos programos) 

 

   

Kompiuteriniai žaidimai 

 

   

Sportas 

 

   

Rankdarbiai  

 

   

Tvarkymasis namie ( buities darbai)  

 

   

Darbas sode 

 

   

Eiti pasivaikščioti  

 

   

Nieko nedaryti  

 

   

Bendrauti su draugais 

 

   

kita: 
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Tikslas-  išsiaiškinti dalyvių nuomonę apie nedarbą, įvardinti pagrindinius trukdžius 

kodėl jis/ji nedirba 

Eiga  

1. Organizuojama diskusija: parašoma dalyvių įvardinti, priežastis , kodėl žmonės 

nedirba. Tikėtini įvairiausi atsakymai : nėra darbo , nenori, nemoka susirasti, 

sveikata neleidžia, negalia , netinkami įgūdžiai , neturi profesijos, nepriima 

darbdaviai ir pan). Nereiktų kritikuoti nė vieno atsakymo , svarbu , kad visi 

aktyviai dalyvautų.  

 

2. Dalyviams padalinamos dalomosios medžiagos formos ir paprašoma surašyti 

pagrindines priežastis , kodėl jie patys nedirba, su kokiais sunkumais susiduria. 

Viršuje turėtų būti įvardinta pagrindinė priežastis, toliau ne tokia svarbi ir t.t. 

 

 

 

  

 

KLIŪTYS. KAS TRUKDO SUSIRASTI DARBĄ 
 

Gairės individualiam darbui 

 

Darbas su klientu, įveikiant įvardintus sunkumus turėtų vykti 

individualiai. Daugiau informacijos, kaip  dirbti su kliūtimis, 

kaip spręsti problemas galite rasti leidinyje „Metodinės 

rekomendacijos įdarbinimo specialistams“ 28 psl. 
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Praktinė užduotis “Kliūtys“ 
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2 MODULIS.  
DARBO RINKOS PAŽINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Situacijos darbo rinkoje pristatymas 

2) Organizacijos kultūra  

3) Praktinė užduotis „Picerija“ 

4) Supažindinimas su įvairiomis 

profesijomis 
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Tikslas – supažindinti dalyvius su situacija darbo rinkoje, apžvelgti tendencijas, 

kokios profesijos paklausios, išaiškinti, kokių darbuotojų reikia šiandieninėje darbo 

rinkoje 

 

Eiga 

 

Darbo birža  nuolat analizuoja  situaciją darbo rinkoje: darbo paklausą ir pasiūlą, 

prognozuoja galimus rinkos pakitimus, todėl prieš aptariant situaciją su dalyviais, 

reiktų surasti naujausią informaciją. Lietuvos darbo biržos tinklapyje  

www.ldb.lt/informacija/darborinka galima rasti informacijos apie prognozes darbo 

rinkoje ateinantiems metams, situacijos apžvalgą, įsidarbinimo galimybių barometrą.  

 

1. Įsidarbinimo galimybių barometro pristatymas dalyviams 

Lietuvos darbo birža numatydama paklausias ir nepaklausias ateinančių metų 

profesijas sudaro įsidarbinimo galimybių barometrus. Jei laiskvų darbo vietų skaičius 

yra didelis ir viršija pasiūlą ( darbo biržoje registruotų asmenų skaičių) profesija 

vertinama kaip paklausi. Ir atvirkščiai, jei susidaro tam tikrų specialist perteklius, 

profesija vertinama kaip nepaklausi darbo rinkoje. Pasirinkus paklausią profesiją, bus 

galima rinktis iš 3- 10 laisvų darbo vietų , o pasirinkus nepaklausią profesiją į vieną 

darbo vietą pretenduos 3 ir daugiau kandidatų.  

Tų pačių profesijų specialistų galimybės įsidarbinti įvairiuose šalies regionuose 

skiriasi.  

 

2. Dalyviams padalinamas barometras ir aptariama, kokios profesijos paklausios 

šiai dienai ir ką jie patys galėtų rinktis, ar mato , įžvelgia kokias nors 

perspektyvas sau, ar yra dirbę panašius darbus. 

Paaiškinama, kad norint dirbti specialistams skirtus darbus, reikia turėti atitinkamą 

išsilavinimą ir kvalifikaciją. Daugiau dėmesio reiktų skirti antrajai barometro daliai-  

darbininkų galimybėms darbo rinkoje. Su dalyviais reikia aptarti kiekvieną profesiją, 

paaiškinti, kokį darbą atlieka vienas tų profesijų atstovai, taip pat išsiaiškinti, kokie 

darbo pasiūlymai būtų įdomūs  dalyviams bei kokių įgūdžių jiems dar trūksta, ko dar 

reiktų išmokti, kad juos priimtų į tas darbo vietas. 

 

 

 

 

 

SITUACIJOS DARBO RINKOJE PRISTATYMAS 
 

http://www.ldb.lt/informacija/darborinka
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Tikslas – išsiaiškinti,  kas yra organizacijos kultūra ir kodėl svarbu apie ją žinoti 

 

Eiga 

 

1. Įvadas 

Su skirtingomis kultūromis susiduriame beveik kiekvieną dieną. Keliaudami po 

pasaulį pastebime, kad kiekviena šalis/ tauta turi savo kultūrą, skiriasi kalba, religija, 

tautiniai drabužiai, maistas, net vairavimo taisyklės. Net kiekviena šeima gali turėti 

savo kultūrą: nerašytas taisykles ir konkrečius lūkesčius dėl elgesio, santykių tarp 

šeimos narių ir pan. Taip pat ir organizacijos turi savo kultūrą: vienose įmonėse 

leidžiama dėvėti džinsus, kitose yra daug griežtesnės taisyklės ir būtinos uniformos 

darbuotojams. Kaip būsimi darbuotojai turėtume išsiaiškinti, kokia tos organizacijos 

kutūra, į ką reikia atkreipti dėmesį 

 

2. Diskusijos organizavimas 

Paprašoma dalyvių pasidalinti patirtimi, ką jie žino apie organizacijos kultūrą,  

 

3. Dalyviams padalinamos formos ( dalomoji medžiaga) ir aptariama, ką reikia 

žinoti, ką reikia išsiaiškinti pradedant dirbti naujoje organizacijoje 

 

DRABUŽIAI 

Reikalavimai drabužiams gali būti skirtingi tiek skirtinguose sektoriuose, tiek to paties 

sektoriaus skirtingose įmonėse  

 

ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMAS 

Ar leidžiama skambinti darbo asmeniniais reikalais? Ar galima pasinaudoti įmonės 

faksu? Ar galima eiti gerti kavos kada tik užsinori? Ar galima padovanoti namiškiams 

įmonės logotipui pažymėtą tušinuką? 

 

KASDIENINIS DARBUOTOJO PROTOKOLAS 

Jei darbas prasideda 8.00, ar tai reiškia , kad darbe reikia būti 7.45. nes 8.02 gali ateiti 

pirmas klientas. Ar galima rūkyti bet kur patalpoje? Kiek laiko skiriama pietums, ar 

pietaujama įmonėje, ar išeinama iš teritorijos 

Aktualūs klausimai 

Kokie reikalavimai darbo pradžioje, ar reikia kažkam prisistatyti atvykus, ar būtina 

registracija? 

 

ORGANIZACIJOS KULTŪRA 
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Kokios taisyklės dėl pietų? Ar galima atsinešti pietus, ar yra galimybė pasišildyti, ar 

yra šaldytuvas? Ar įmonėje arba netoliese yra kavinė, valgykla? 

 

NENUMATYTOS SITUACIJOS 

Ar jūs galite pakeisti savo darbotvarkę, jei jums reikia pas gydytoją ar nuvesti šunį pas 

veterinarą. Ar galite pasiimti laisvą dieną, jei jūsų šeimos narys suserga. 

Priimtinos ir nepriimtinos priežastys dėl nebuvimo darbe. 

Trys pagrindinės priežastys dėl ko žmonės buvo atleisti iš šios darbo vietos. 

 

BENDRAVIMO STILIUS 

Kaip žmonės kreipiasi vieni į kitus? 

Ar galima kreiptis į kolegas vardu? Sakyti „Tu“? 

Kaip pasitinkami įmonės klientai?  

Kaip bendradarbiai sveikinasi? 

Kaip užeinama į kitą kabinetą? Ar reikia pasibelsti?  

Ar bendradarbiai eina kartu pietauti? Vakarieniauti? 

Koks vyraujantis humoro jausmas darbovietėje? Kokie juokai priimtini? 

 

 

   

Gairės individualiam darbui  

 

Prie šios temos reiktų grįšti, kai dalyvis ruošiasi pirmajai savo darbo 

dienai ar  pradeda dirbti ir dar kartą aptarti, ar jam/ suprantama 

organizacijos kultūra, ar jo stilius, elgesys  atitinka organizacijos kultūrą, 

ką dar reiktų išsiaiškinti, kur gauti reikiamą informaciją ir pan. 
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Praktinė užduotis 

„Organizacijos kultūra“ 

 

 

 

 

 

Išsiaiškinkite, kas leidžiama ir ko negalima, aptarkite kiekvieną iš šių temų 

 

DRABUŽIAI 

 Drabužiai / uniforma 

 Batai, kojinės 

 Papuošalai, aksesuarai 

 Tatuiruotės 

 Nagai 

 Plaukai, šukuosena 

 Makiažas 

 Asmeninė higiena 

 

ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMAS 

 Asmeniniai telefono skambučiai 

 Kompiuteris 

 Faksas 

 Elektroninis paštas 

 Spausdintuvas arba kopijavimo aparatas 

 Gaminiai/prekės 

 Maistas/ gėrimai 

 Kita 

 

KASDIENINIS DARBUOTOJO PROTOKOLAS 

 Pertraukos darbe 

 Automobilio parkavimas 

 Rūkymas 

 Maistas/ gėrimai 

 Muzikos klausimas 

 Naudojimasis darbuotojų poilsiui skirtomis patalpomis ar kitomis  erdvėmis  

 Kita 

 

NENUMATYTOS SITUACIJOS 

 Jei susergate 

 Jei vėluojate 

 Pasikeitus darbotvarkei 

 Jei iškyla poreikis ateiti vėliau arba išeiti anksčiau 

 Ką aš darysiu , jei susižeisiu darbe 

 Ka aš darysiu , jei iškils klausimų,  ar man reikės pagalbos 

 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas – išsiaiškinti dalyvių požiūrį  apie tautybę, negalią  suvokti, ar bendraudami 

darydami sprendimus remiasi stereotipais ir nuostatomis  

- supažindinti dalyvius su darbų įvairove 

- stebėti , kaip dalyviai dirba grupėje, kaip moka išklausyti vieni kitus, išsakyti savo 

nuomonę 

 

Eiga 

1. Dalyvius suskirstome į mažesnes grupeles ( po 3-4 asmenis)  

Užduoties pristatymas 

„Įsivaizduokite, kad jūs esate picerijos savininkai ir renkate darbuotojų komandą. Jūs 

esate apsisprendę, kad picerijoje turėtų dirbti: 

-  direktorius, kuris vadovaus visai komandai, bus atsakingas už kiekvieo 

sprendimo priėmimą,  

- vadybininkas - dešinioji  direktoriaus ranka, rūpinsis maisto produktų 

tiekimu, atsakingas už reklamą, klientų pritraukimą, kainodarą;  

-  buhalteris – buhalterinės apskaitos tvarkymas; 

-  užsakymų telefonu priėmėjas- komunikuos telefonu su klientais, priims 

užsakymus ir perduos į virtuvę;  

- Picų kepėjas – pagrindinis virtuvės darbuotojas, keps picas; 

- Pagalbinis virtuvės darbininkas, indų plovėjas- padės picų kepėjui, 

atsakingas už tvarką virtuvėje; 

- Picų išvežiotojas.“ 

Kiekviena grupė gauna po  lapą su sąrašu galimų kandidatų į darbo vietas ir visomis 

išvardintomis pozicijomis  Picerijoje.  Dalyviai turi aptarti „Picerijos“ veiklą ir surasti 

tinkamiausius darbuotojus kiekvienai pozicijai ( rinktis turi iš pateikto sąrašo)  

2. Darbas grupėse 

3. Kiekviena grupė pristato savo darbo rezultatus. Visi kiti gali užduoti 

klausimus, o grupė turi apginti savo pasirinkimą  ( pvz, o kaip  bendras aklasis 

su kurčiuoju ? )  

4. Apibendrinimas ir diskusija 

Galimi klausimai diskusijai 

- Ar lengva buvo priimti vieną sprendimą keliems? Ar daug nesutarimų 

buvo? Kaip buvo priimtas sprendimas 

- Kaip jums atrodo, ar lengva būti įmonės savininkais? 

- Ką naujo sužinojote apie įmonės veiklą? Kaip įsivaizduojate veikia įmonės? 

- Ar galėtų patys tokioje komandoje dirbti? Kokį darbą? 

 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS „PICERIJA“ 
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Praktinė užduotis 

„Picerija“ 

 

 

Parinkite šiems kandidatams tinkamas pareigas picerijoje 

 

 

- Kurčias vaikinas 

- 54 m. moteris 

- Mergina su proto negalia 

- Čigonė 

- Aklasis 

- Vyras, sergantis šizofrenija 

- Sveikas vyras 

- Moteris, judanti vežimėliu 

 

Pareigos Kandidatas 

Direktorius 
 

 

Vadybininkas 
 

 

Buhalteris 
 

 

Užsakymų telefonu 

priėmėjas 

 

Picų kepėjas 
 

 

Picų išvežiotojas 
 

 

Indų plovėjas 
 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas –  suteikti įvairiapusę informaciją apie profesijas, darbo vietas 

 

Eiga 

 

1. Informacijos suteikimas 

Norint dalyvius supažindinti su įvairiomis profesijomis  galima naudotis įvairiomis 

priemonės:  

- Informacijos suteikimas, kokie darbai ir kokios profesijos yra rinkoje. Galima 

pririnkti įvairių darbo  pasiūlymų  ir kiekvieną aptarti kartu su dalyviu. 

Aptarimui galima naudotis „Profesijų vadovu“ 

(http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas) kuriame pateikti daugybės 

profesijų aprašai 

- Fotografijų , filmuotos medžiagos peržiūra (http://www.profesijupasaulis.lt) 

- Konkrečių įmonių pristatymai ( vaizdinė  medžiaga, internetinės svetainės)  

- Vizitai į įmones 

Dalyviams pristatant profesijas, darbo vietas, reiktų atkreipti dėmesį, kurios profesijos 

atitinka jų pomėgius, kur jie geriausiai galėtų panaudoti savo įgūdžius. Suteikta 

įvairiapusė informacija turėtų padėti apsispręsti dėl tolimesnio profesinio kelio. 

 

2. Aptarimas 

Kiekvienos profesijos, darbo vietos aptarimui su klientu galima būtų naudoti tokį 

planelį: 

- Profesija ar darbo vieta 

- Veikla – kokias užduotis atlieka  darbuotojas, dirbantis šį darbą 

- Darbo aplinka – kur dirbama ( viduje , lauke, ...)   

- Darbo priemonės 

- Darbuotojui keliami reikalavimai 

- Reikalingos asmeninės savybės 

-  Ar aš norėčiau dirbti tokį darbą ( kodėl pasirinkote šią konkrečią profesiją, kas 

patrauklu šiame darbe )  

Dalyvį pirmiausia reiktų supažindinti su  tikroviškomis , konkrečiomis veiklomis, 

kurios būdingos tai profesijai ar darbo vietai ir tik tada jis turėtų priimti sprendimus 

dėl tolimesnių veiksmų. Pavyzdžiui , jei klientė susidomėjo kambarinės darbu, reiktų 

kartu su ja aptarti kiek įmanoma išsamiau, koks tai darbas, kokias užduotis reiks 

atlikti, kokie reikalavimai keliami, žiūrėkite apačioje lentelėje pateiktą pavyzdį. 

 

 

SUPAŽINDINIMAS SU ĮVAIRIOMIS PROFESIJOMIS 
 

 

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
http://www.profesijupasaulis.lt/
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Pavyzdys 

Profesija KAMBARINĖ Klausimai aptarimui 

Veikla, atliekamos 

užduotys 

Kambarių, koridorių, 

sanitarinių mazgų valymas, 

dezinfekavimas, patalynės 

keitimas, muilo , šampūno, 

vonios putų, maisto, gėrimų 

pateikimas... 

Ar galėčiau tokias 

užduotis atlikti , ką jau 

moku daryti, kuri 

užduotis man nėra 

priimtina,  

 

Pabandyk įsivaizduoti, 

kad keiti patalynę 

viešbutyje,  ar manai, kad 

galėtum valyti tualetus 

Darbo aplinka Viešbučios patalpos, 

stovyklos, svečių namai 

Ar man patinka darbo  

aplinka 

Darbo priemonės Dulkių siurbliai, šluotos, 

valymo priemonės ( 

cheminės, kartais gali būti ir 

alergizuojančios)  

Ar esu su tokiomis 

dirbęs, matęs 

Kokias priemones 

galėtum įvardinti 

Darbuotojams keliami 

reikalavimai 

Pradinis išsilavinimas, 

patikimumas, pageidautina 

patirtis, kartais minimalios 

užsienio kalbos žinios 

Ar turiu tinkamą 

kvalifikaciją, ko man dar 

trūksta 

 

Ar pakankamas 

išsilavinimas, kodėl 

turėtų tave priimti į tokią 

darbo vietą, kodėl tu 

geresnis už kitus? 

Reikalingos asmeninės 

savybės 

Švara, tvarkingumas Ar mano asmeninės 

savybės atitinka 

reikalaujamas,  

Ar mėgstu tvarkytis? Ar 

man darbe svarbu 

kokybė ar noriu tik 

greičiau viską padaryti 

Ar ši profesija mane 

domina 

TAIP 

NE 

Per mažai informacijos, dar nežinau, negaliu apsispręsti 
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Praktinė užduotis 

„Profesijos apibūdinimas“ 

 

 

 

 

 

 
  

Profesija

Veikla, 
atliekamos 
užduotys

Darbo aplinka

Darbo 
priemonės

Darbuotojams 
keliami 

reikalavimai

Reikalingos 
asmeninės 

savybės

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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3 MODULIS. 

ĮSIDARBINIMO GEBĖJIMŲ 

LAVINIMAS  
 

 

 

1) Motyvacija darbui 

2) Norima darbo vieta 

3) Interneto galimybės ieškant darbo 

4) Kreipimasis į darbdavį telefonu 

5) Darbdavio lūkesčiai   

6) Kaip patenkinti darbdavio lūkesčius 

7) Trumpas savęs pristatymas darbdaviui 

8) Sunkūs darbdavio klausimai 

9) Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  
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Tikslas – išsiaiškinti dalyvių motyvaciją darbui , gebėjimą dirbti grupėje, mokyti 

reikšti mintis, išsakyti savo nuomonę 

 

Eiga  

1. Visus dalyvius suskirstome į  dvi grupes : viena grupė  gauna užduotį surašyti , 

kiek įmanoma daugiau pliusų, kodėl dirbti, kita grupė - kodėl nedirbti . 

 

2. Darbas grupėse( 15 min) : dalyviai ant popieriaus lapo rašo teiginius 

Lentą ( didelį popieriaus lapą) padaliname į dvi dalis ir surašome vienoje 

pusėje visus pliusos, kodėl verta dirbti, kitoje pusėje, kodėl neverta dirbti. 

Teiginius išsako patys dalyviai vieni kitus  papildydami .  

Tikėtina išvada, kad geriau dirbti  

 

3. Diskusija ir apibendrinimas 

Dalyviams pateikiamas klausimas „KODĖL JŪS NORITE DIRBTI ?“ 

Kiekvienas dalyvis turėtų įvardinti bent keletą dalykų, kodėl jis, ji nori dirbti ir 

išsakytų tai visai grupei. 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOTYVACIJA DARBUI 
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Tikslas – įvardinti pageidaujamas darbo vietas ir įrodyti savo tinkamumą konkrečiai 

darbo vietai  

- Lavinti dalyvių gebėjimus tinkamai prisistatyti darbdaviui, pabrėžti savo 

gebėjimus, stipriąsias puses 

 

Eiga 

 

1. Dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga ir paprašoma užrašyti 6 darbus, 

kuriuos dalyvis norėtų dirbti  bei įvertinti savo galimybes kiekvienam iš tų 

darbų šiai dienai. Dalyviai turėtų atsakydami į klausimą „ ar priimtų mane į 

darbą ir mokėtų darbo užmokestį ?“ , įvertinti savo galimybes nuo 1 iki 10 , kur 

1- mažai tikėtina, kad priims, 10- tikrai priims.  

 

2. Iš šešių darbų dalyvis turėtų išrinkti 3 geriausiai įvertintus ir aprašyti/ 

apibūdinti kodėl jis tiktų konkrečiai darbo vietai, kodėl darbdavys jį turėtų 

priimti, ką jis moka, ką sugeba, ar turi patirties konkrečioje srityje, ar turi 

reikalaujamus gebėjimus ir pan. 

 

Taip pat reiktų nurodyti ir silpnąsias puses, kodėl to darbo negalėtų daryti, ko dar 

nemoka, kodėl gali jo nepriimti į tą darbo vietą  

 

3. Kiekvienas dalyvis trumpai apibūdina savo užduočių rezultatus ir pats 

įvertina, koks šiai dienai darbas jam atrodo pats tinkamiausias, kur jį galėtų 

priimti  ir kodėl. 

 

 

  

  

 

NORIMA DARBO VIETA 
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Praktinė užduotis 

„Norima darbo vieta“ 

 

 

Kaip Jums atrodo, ar priimtų jus šiandien į 

norimą darbo vietą ir mokėtų darbo užmokestį? 

Įvertinkite nuo 1 iki 10 ( 1- mažai tikėtina, kad priims, 10- tikrai priims)  

 

MANO NORIMAS DARBAS Įvertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsirinkite tris geriausiai įvertintus darbus ir aprašykite, kodėl manote, kad galėtume 

juos atlikti 

 

1 darbas ____________________________________________________ 

Kodėl turėtų mane priimti Kokios mano silpnosios vietos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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2 darbas ____________________________________________________ 

Kodėl turėtų mane priimti Kokios mano silpnosios vietos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 darbas ____________________________________________________ 

Kodėl turėtų mane priimti Kokios mano silpnosios vietos 
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Tikslas – supažindinti dalyvius su interneto teikiamomis galimybėmis ieškant darbo  

 

Eiga  

 

1. Informacijos suteikimas 

Užsiėmimas organizuojamas  kompiuterių klasėje, kur kiekvienas dalyvis galėtų pats 

naudotis kompiuteriu. 

- Dalyviai supažindinami su įvairiais  darbo paieškos portalais ir  jų 

galimybėmis 

- Parodomos karjeros skiltys įmonių tinklapiuose bei įvairių formų, 

kurias galima užpildyti, pavyzdžiai  

- Pristatomi asmeninės ieškančiųjų darbo svetainės 

 

2. Praktinės užduotys 

Dalyviams pateikiamas dalomosios mežiagos lapas su nuorodomis internete ir 

paprašoma surasti bent po tris juos dominančius darbo pasiūlymus. 

Dalyvių paprašoma užpildyti bent po vieną formą įmonių karjeros tinklapiuose. 

 

 

 

 

  

 

INTERNETO GALIMYBĖS 

Gairės individualiam darbui 

1. Elektroninio pašto sukūrimas  kiekvienam 

dalyviui  

2. Dalyvių skatinimas naudotis internetu 

savarankiškai, nuolat ieškoti darbo 

pasiūlymų, siųsti pasiūlymus 

darbdaviams 
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Praktinė užduotis  

„Internetas“ 

 

 

 

  

www.ldb.lt www.sopa.lt 

www.darbo.lt www.starjobs.lt 

www.cv.lt www. darbubankas.lt 

www.cvmarket.lt www.simplika.com 

www.cvinfo.lt www.darbintera.lt 

www.dirbu.lt www.galiudirbti.lt 

www.skelbiu.lt www.noriudarbo.lt 

www.darbaslietuvoje.lt www.grafton.lt 

www.darbas.net www.123darbas.lt 

www.darbo-skelbimai.lt www.dirba.lt 

www.cvonline.lt www.ieskom.lt 

www.naujasdarbas.lt www.nedirbu.lt 

www.studabir.lt  www.darbo24.lt 

www.virtualcv.lt  www.ds.lt 

www.alioreklama.lt www.smsdarbas.lt 

www.siulodarba.lt www.isidarbink.lt 

www.europass.lt www.karjerosmokykla.europass.lt/ 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 

http://www.ldb.lt/
http://www.sopa.lt/
http://www.darbo.lt/
http://www.starjobs.lt/
http://www.cv.lt/
http://www.cvmarket.lt/
http://www.simplika.com/
http://www.cvinfo.lt/
http://www.darbintera.lt/
http://www.dirbu.lt/
http://www.galiudirbti.lt/
http://www.skelbiu.lt/
http://www.noriudarbo.lt/
http://www.darbaslietuvoje.lt/
http://www.grafton.lt/
http://www.darbas.net/
http://www.darbo-skelbimai.lt/
http://www.cvonline.lt/
http://www.naujasdarbas.lt/
http://www.nedirbu.lt/
http://www.studabir.lt/
http://www.virtualcv.lt/
http://www.alioreklama.lt/
http://www.isidarbink.lt/
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Tikslas –  padėti dalyviui pasirengti pokalbiui su darbdaviu telefonu, lavinti gebėjimą 

kalbėti telefonu 

Eiga 

1. Bendras aptarimas 

Aptarti su dalyviais, kodėl reikalingas pokalbis telefonu, kokie gali būti to skambučio 

tikslai, kada reikia skambinti ir pan. 

Galimi tikslai:  

- Kai skelbime pateikta per mažai informacijos, išsiaiškinti: 

o Koks darbo pobūdis, kokios atsakomybės 

o Kokie reikalavimai keliami būsimam darbuotojui 

o Kur darbo vieta 

o Kita 

- Susitarti dėl pokalbio  

- Patikslinti informaciją jau nusiuntus CV 

- Pasiskambinti po pokalbio – pasiteirauti apie atrankos rezultatus 

Galimi rezultatai : 

- Prašo atsiųsti CV – SVARBU patikslinti kontaktus, kur siųsti 

- Susitarta dėl pokalbio – kur atvykti, kada, kaip surasti,  su kuo susitikti ... 

- Darbo vieta užimta- ar galima vis tiek atsiųsti CV, jei kartais atrinktas 

darbuotojas netiks, gal įmonė renka potencialių darbuotojojų CV banką 

 

2. Pasirengimas pokalbiui telefonu 

Kiekvienas dalyvis susiranda dominantį darbo pasiūlymą ( galima kiekvienam 

parinkti jį iš anksto ir pateikti). Dalyviams išdalinama dalomoji medžiaga  „Pokalbis 

su darbdaviu telefonu“. Kiekvienas dalyvis individualiai rengiasi pokalbiui – surašo 

lape tikslus, klausimus, kurių turėtų paklausti. Su  kiekvienu dalyviu aptariamas jo 

pasirengimas.  

Galima suskirstyti dalyvius poromis: dalyviai suvaidina pokalbį su darbdaviu  

telefonu vienas su kitu, geriausia, kad jie sėdėtų nugara vienas į kitą, taip pokalbis 

būtų artimesnis telefoniniam. 

 

3. Pokalbio telefonu imitavimas 

 

PASIRENGIMAS POKALBIUI TELEFONU 
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Kai dalyviai jau jaučiasi pasirengę pokalbiui, organizuojamas telefono pokalbio 

imitavimas:  dalyvis skambina telefonu „darbdaviui“ , kuriuo galėtų būti kitas 

specialistas ( įdarbinimo tarpininkas) tartis dėl  darbo. 

Instrukcija „darbdaviui“ 

„Darbdavys“ turėtų elgtis tipiškai , kaip elgiasi įmonių atstovai sulaukę panašių 

skambučių, pvz.:  atsiliepia sekretorė,kuri nepriima jokių sprendimų;  kartais 

darbdavys neturi laiko kalbėti ir prašo perskambinti vėliau; personalo vadovas 

nesileidžia į kalbas telefonu ir prašo atsiųsti savo CV ir t.t. 

„Darbdavys“ turėtų įvertinti kiekvieno dalyvio skambutį ir vėliau išsakyti dalyviams 

pastabas, ką jie darė gerai, ko geriau nedaryti. 

Įvertinimui galima naudoti lentelę ( žr.apačioje) , kurioje reiktų pažymėti, kaip dalyvis 

kalbėjo telefonu, ar išsiaiškino su kuo kalba, ar paprašė pakviesti reikiamą žmogų, ar 

išsiaiškino, koks darbas siūlomas, kokius klausimus uždavė, ką pasakojo apie save, ar 

susirinko visą reikiamą informaciją (pvz. adresą, kur reikia atvykti ar elektroninį 

paštą, kuriuo reiktų siųsti CV ir pan) 

 

Dalyvis 

Pirminė 

informacija 

(kur skambina, 

su kuo nori 

kalbėti...) 

Klausimai 

apie darbo 

sąlygas, 

pobūdį 

Savęs 

pristatymas 

CV 

atsiuntimas 

Susitarimas 

dėl 

pokalbio 

Pastabos 

       

       

       

       

       

       

       

 

4. Bendras aptarimas 

Kartu su visais dalyviai aptariama, kaip sekėsi, kas nesisekė, ką darytų kitaip, kokių 

patarimų turi kitiems grupės nariams, kokių rezultatų pavyko pasiekti. 

Išklausoma, kaip pokalbį vertina „darbdavys“, ką siūlo daryti kitaip. 

 

Pokalbio telefonu imitavimą galima kartoti ne vieną kartą, kol atsiranda įgūdis kalbėti 

telefonu.

Gairės individualiam darbui 

 

Kai dalyvis  aktyviai ieško darbo ir jau iš tikro 

skambina telefonu darbdaviui, galima prieš 

tikrąjį skambutį dar kartą parepetuoti. 
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Praktinė užduotis 

 „Pokalbis su darbdaviu telefonu“  

 
 

 

 

Įmonės 

pavadinimas, 

Kontaktinis 

asmuo; 

Telefono numeris 

 

 

Pareigos, į kurias 

kandidatuojama 
 

 
Skambučio 

tikslas, tikslai 

 

 

 

1. 

 

2 

 

Klausimai, kurių 

turiu paklausti 
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 
Kaip aš 

prisistatysiu 

darbdaviui 

( kodėl tinku, 

kokią patirtį 

turiu, kokie 

mano 

sugebėjimai) 

 

 

 

 

 

 

Pokalbio telefonu 

rezultatai 
 

 

 

 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas – padėti dalyviams suprasti, kodėl reikalingas pokalbis su darbdaviu; 

supažindinti su atrankos procedūra,  padėti įsijausti tiek į ieškančiojo darbo, tiek į 

darbdavio roles 

 

Eiga 

1. Įvadinė dalis 

Dalyvius suskirstyti į mažesnes grupeles po 3 – 4. Turėtų būti sudarytos bent dvi 

grupės.  

Pirmai grupei pateikiamas klausimas „ko tikisi darbdavys iš susitikimo su 

ieškančiuoju darbo?“, antrai grupei pateikiamas klausimas „ko tikisi ieškantysis darbo 

iš susitikimo su darbdaviu?“.  

2. Darbas grupėse 

Dalyviai mažose grupelėse aptaria, kodėl reikalingas pokalbis darbdaviui ir 

ieškančiajam darbo ir pristato savo idėjas visiems. 

Lentoje galima surašyti visas dalyvių išsakytas idėjas: vienoje lentos pusėje surašomi 

darbdavio lūkesčiai, kitoje ieškančiojo darbo.  

3. Aptarimas 

Pokalbyje dalyvauja dvi lygios pusės: darbdavys aiškinasi, ar kandidatas tinka įmonei, 

o ieškantysis darbo aiškinasi, ar įmonė ir darbo vieta atitinka jo lūkesčius. 

 

Apibendrinant šią užduotį reiktų labiau orientuotis į darbdavių lūkesčius, nes 

ieškančiojo darbo lūkesčiai dalyviams dažniausiai yra suprantami ir aiškūs.  

KO TIKISI DARBDAVYS  

- Ar tinkat šiam darbui ( kvalifikacija, patirtis, sugebėjimai ir pan)  

- Ar esat patikimas ( ar galima jumis pasitikėti, ar atvyksit į darbą 

laiku, ar esat sąžiningas, atsakingas) 

- Ar pritapsit prie kolektyvo ( ar gebat bendrauti, ar nekeliat 

konfliktų, kaip sekasi dirbti su kitais) 

- Ar tikrai norit dirbti šį darbą ( vieta, sąlygos, darbo laikas, grafikas, 

atlyginimas ir pan.) 

Darbdavys: 
"ar 

kandidatas 
tinka šiam 
darbui?"

Ieškantysis 
darbo: "ar 

darbo vieta 
tinka man?"

 

DARBDAVIO LŪKESČIAI 



54 

Praktinė užduotis 

„Lūkesčiai“ 
 

 

 

 

 

 

1. Ko tikisi darbdavys iš susitikimo su ieškančiuoju darbo? 

 
 

 

 

2. Ko tikisi ieškantysis darbo iš susitikimo su darbdaviu? 

  

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas – supažindinti dalyvius su tipiniais darbdavių lūkesčiais darbuotojams ir 

nustatyti, kuriuos elgesio modelius dalyviams reikia tobulinti.  

 

Eiga 

 

1. Dalyviams išdalinama „Darbdavio lūkesčių sąrašas“, pristatomi jame pateikti 

teiginiai. 

2. Dalyvių paprašoma sužymėti „Darbdavio lūkesčių sąraše“ 

- Mėlyna spalva tuos punktus, kurių, būdami darbdavys, 

reikalautumėte iš savo darbuotojų. 

- Žalia spalva elgesį, kuris iš Jūsų kaip darbuotojo, nereikalauja/ 

nereikalavo jokių pastangų, Jums yra būdingas. 

- Raudona spalva elgesį, kurį reikia ugdyti.  

3.  Bendras aptarimas ir diskusija 

 

  

 

KAIP PATENKINTI DARBDAVIO LŪKESČIUS 

Gairės individualiam darbui 

 

Individualiai su kiekvienu  dalyviu aptarti, kaip galima būtų ugdyti save, 

siekiant atitikti darbdavio lūkesčius ir sėkmingai išsilaikyti darbo vietoje, 

kokia pagalba reikalinga iš įdarbinimo tarpininko ar socialiniio darbuotojo. 
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Praktinė užduotis 

„Darbdavio lūkesčių sąrašas“ 
 

 

 

 

 

 

 Įmonės taisyklių laikymasis 

 Atvykimas laiku į darbą; informavimas apie vėlavimą ar 

neatvykimą 

 Gera asmeninė higiena (švara, tvarkingumas, kvapas), tinkami 

darbui drabužiai 

 Santykiai su bendradarbiais ir įmonės klientais profesionaliame 

lygyje 

 Tinkamas emocijų ir nuotaikų valdymas darbo vietoje 

 Kylančių problemų išsakymas, klaidų pripažinimas 

 Mokėjimas priimti konstruktyvią kritiką, mokymasis iš pastabų 

 Pagarba bendradarbiams; nesikeikimas, neflirtavimas, nelaidymas 

seksistinių ar rasistinių juokelių 

 Efektyvus laiko, įgūdžių ir gebėjimų panaudojimas įmonės tikslams, 

nelaukiama, kol kažkas pasakys, ką reikia daryti 

 Veiklos tikslų siekimas pagal nustatytas procedūras 

 Sąžiningas darbo valandų skaičiavimas 

 Lojalumas įmonei neskleidžant įmonės paslapčių apie produktą ar 

paslaugą konkurentams ar vartotojams 

 Nemelavimas, neapgaudinėjimas ir nevagimas iš įmonės, 

bendradarbių ar klientų 

  Nevartojimas svaigalų ar narkotinių medžiagų darbo vietoje, 

neatvykti į darbą apsvaigus 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Tikslas – lavinti dalyvio gebėjimą tinkamai save pristatyti  darbdaviui  

Eiga 

Pirma užduotis “30 žodžių apie save“ 

Įsivaizduokite, kad Jūsų būsimas darbdavys išrikiuoja visus  potencialius kandidatus 

ir sako: “Kiekvienas turite tik 30 žodžių, kad pasakytumėte, kas esate. Priklausomai 

nuo to, ką Jūs pasakysite, aš priimsiu sprendimą.” Kokie būtų Jūsų 30 žodžių?  

Kiekvienas dalyvis parengia savo pasakojimą ir pristato visai grupei.  

Aptarimas: 

- Daugiausia dėmesio reiktų skirti profesinės veiklos pristatymui (darbinei 

patirčiai, profesinei patirčiai); asmeninė informacija nėra tokia svarbi. 

- Pagalvokite, kuo jūs galite būti naudingi darbdaviui, ką mokate, galite 

padaryti geriau nei kiti, kodėl darbdavys turėtų jus priimti. 

Antra užduotis “Mano sugebėjimai” 

Individualus darbas 

Kiekvienas dalyvis turi sudaryti geriausių savo savybių, gebėjimų sąrašą, kuriame 

galėtų būti:  

- 3 pasiekimai  

- 3 įgūdžiai 

- 3 dalykai, kuriems turi gabumų 

- 3 dalykai, kuriais didžiuojatės savo darbe 

Darbas porose 

Dalyvius suskirstome poromis. Vienas iš dalyvių pasirenka  2 teiginius  iš porininko 

gebėjimų sąrašo. Kitas dalyvis turi įrodyti, kad šie teiginiai yra skirtingi ir tikrai turi 

būti sąraše. Po keleto minučių dalyviai keičiasi vaidmenimis. 

Bendras aptarimas 

Ar sunku įrodyti, kad esi teisus? Kaip jautiesi, kai tave puola, netiki tavo 

žodžiais?Kaip pavyko įrodyti, kad teiginiai yra teisingi ir jūs tikrai turite gebėjimus, 

kuriuos įvardijote sąraše. 

 

Trečia užduotis “Pasakojimas apie save” 
Dalyvių paprašoma atnaujinti pasakojimus apie save, pristatant savo gerąsias puses ir 

galvojant apie naudą darbdaviui .  

Kiekvienas dalyvis prisistato visai grupei, kiti grupės nariai išsako pastabas, 

pasiūlymus, ką būtų galima patobulinti. 

  

 

TRUMPAS SAVĘS PRISTATYMAS 
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Tikslas – pasiruošti pokalbiui su darbdaviu, apgalvoti sunkius klausimus ir galimus 

atsakymus į juos 

Eiga 

 

1. Suskirstyti dalyvius mažomis grupėlėmis po 2-3 asmenis ir kiekvienai grupelei 

padalinti užduočių lapus su klausimai teiginiai 

2. Dalyviai grupelėse turėtų sugalvoti, kiek įmanoma daugiau atsakymų, 

argumentų, ką jie pasakytų pokalbio metu iš darbdavio išgirdę tokį teiginį ar 

klausimą 

3. Bendras aptarimas, skaitom po vieną teiginį ir klausiam kiekvienos grupės 

kokius argumentus sugalvojo , bendrai aptariam, papildom 

 

Kodėl turėčiau priimti būtent jus, kuo jūs geresnis už kitus? 

- Pasigirkite savo gebėjimais 

Kodėl jūs jau 10 metų niekur nedirbate? 

- Papasakokite, ką gero, naudingo nuveikėte per tą laikotarpį 

Kodėl nelankėte mokyklos nuo antros klasės? 

- Gal dabar mokotės ir bandote pasivyti tai, ką praleidote vaikystėje, nes 

neturėjote galimybių? 

Kas Jums buvo sunku ankstesniame darbe? 

-  Stenkitės neišsiplėsti apie sunkumus, geriau pabrėžkite, kaip juos 

pavyko įveikti 

Mes negalime Jūsų priimti,  nes turime blogos patirties su romais 

- Ne visi romai vienodi 

- Aš esu žmogus ir neatsakau už kitų žmonių poelgius 

- Man džiugu, kad Jūs nepaisant šios neigiamos patirties, vis tiek kalbate 

su manimi dėl darbo ir aš tikiu, kad Jūs suteiksit man šansą.  

  

 

SUNKŪS DARBDAVIO KLAUSIMAI 
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Praktinė užduotis 

„Sunkūs darbdavio klausimai“ 

 

 

Kodėl turėčiau priimti būtent jus, kuo jūs geresnis už kitus? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Kodėl jūs jau 10 metų niekur nedirbate? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Kodėl nelankėte mokyklos nuo antros klasės? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Kas Jums buvo sunku ankstesniame darbe? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Mes negalime Jūsų priimti,  nes turime blogos patirties su romais 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 



60 

 

 

 

 

 

 

Tikslas- padėti dalyviui pasirengti pokalbiui su darbdaviu , lavinti tinkamai save 

pristatyti  

 

Eiga 

 

1. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  

Kiekvienas dalyvis susiranda dominantį darbo pasiūlymą ( galima kiekvienam 

parinkti jį iš anksto ir pateikti). Dalyviams išdalinama dalomoji medžiaga  

„Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu“. Visos šioje formotje pateiktos temos jau buvo 

apatartos ankstesnių užsiėmimų metu. Šią formą galima naudoti prieš kiekvieną 

pokalbį su darbdaviu. 

Kiekvienas dalyvis individualiai rengiasi pokalbiui – prisimena , ką jau žino apie tą 

įmonę, apgalvoja, kaip prisistatys darbdaviui, kokias savo stipriąsias puses pabrėš, ką 

atsakys, jei išgirs nelaukiamą klausimą, ko pats paklaus darbdavio.  

Su  kiekvienu dalyviu aptariamas jo pasirengimas. Dalyviai išsako pastabas vieni 

kitiems. 

 

2. Pokalbio imitavimas 

Kai dalyviai jau jaučiasi pasirengę pokalbiui, organizuojamas pokalbio su darbdaviu 

imitavimas. „Darbdaviu“ imituojamam pokalbiui  galėtų būti kitas įdarbinimo 

tarpininkas. Jei dalyvis sutinka, pokalbį su „darbdaviu“ galima nufilmuoti ir vėliau 

panagrinėti, kokios klaidos buvo daromos. 

 

Instrukcija „darbdaviui“ 

Įvertinimui galima naudoti lentelę ( žr.apačioje) , kurioje reiktų pažymėti, kaip dalyvis 

elgėsi pokalbio metu, ar domėjosi darbu, ar išsiaiškino, kokios  darbo sąlygos. 

Galimas pokalbio planas 

1. „Darbdavys“ prisistato, trumpai pristato kompaniją ir pokalbio tikslus. 

2. Pokalbis apie išsilavinimą, darbinę patirtį 

3. Pokalbis apie profesinius tikslus ir lūkesčius 

4. Pokalbis įvairiomis temomis, priklausomai nuo klausimų, kurio tikslas sužinoti 

apie kandidato būdą, vertybes 

5. Konkretaus darbo pristatymas, sąlygų aptarimas 

6. Kiti klausimai, taip pat iš kandidato pusės  

 

 

 

PASIRENGIMAS POKALBIUI DĖL DARBO 
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Galimi klausimai : 

Kvalifikacijai įvertini: 

Kur dirbote? Ką praktiškai esate dirbęs?  Kiek laiko? Kaip sekėsi išmokti? Kas buvo 

lengva? Kas buvo sunkiau? Kaip sekėsi mokslai? Kokie dalykai buvo lengvesni? Kokie 

dalykai buvo sunkesni? Kokie jūsų pomėgiai, susiję su darbu?  

Bendravimo įgūdžiai  

Apibūdinkite situaciją, kuomet Jūs dirbote su asmeniu, kurio Jūs nemėgstate.  

Kaip leidžiate savo laisvalaikį? Papasakokite apie savo pomėgius? Ar Jums teko darbe 

turėti konfliktinių situacijų?  

Problemų spendimo įgūdžiai  

Pateikite pavyzdį situacijos, kada Jūsų darbo kokybė nebuvo itin gera? Ko pasimokėte 

iš šios situacijos?  Nupasakokite situaciją, kuomet Jums teko spręsti problemas darbe ir 

situacija atrodė beviltiška? Kokie buvo Jūsų veiksmai?  

Ar dažnai Jūsų atliktas darbas būna kritikuojamas? Kaip reaguojate į kritiką?  

Motyvacija darbui 

Kodėl  įsidarbinote buvusiuose darbuose? Kodėl iš jų išėjote? Kodėl norite dirbti čia? 

Kiek laiko norite dirbti čia? Koks darbas ar užsiėmimas labiausiai patiko? Kodėl 

patiko? Kaip įsivaizduojate šį darbą, į kurį pretenduojate? Kur jūs gyvenate, kaip 

atvyksite iki darbo ? 

Kokio darbo užmokesčio norėtumėte? 

 

Dalyvis 

Pirmas įspūdis 

(drabužiai, 

neverbalika) 

Kvalifikacija 

( mokslai, 

patirtis)  

Prisistatymas Domėjimasis 

darbo  

pasiūlymu 

Motyvacija 

darbui 

pagal 

siūlomas 

sąlygas 

Pastabos 

       

       

       

       

 

3. Bendras aptarimas 

Kartu su visais dalyviai aptariama, kaip sekėsi, kas nesisekė, ką darytų kitaip, kokių 

patarimų turi kitiems grupės nariams, kokių rezultatų pavyko pasiekti. Išklausoma, 

kaip pokalbį vertina „darbdavys“, ką siūlo daryti kitaip. 

 

Jei buvo filmuojama,  peržiūrima filmuota medžiaga  ir stabdant aptariamos klaidos ( 

galima tą daryti individualiai su kiekvienu arba, jei sutinka dalyvis panagrinėti kartu 

grupėje) 

Pokalbio su darbdaviu  imitavimą galima kartoti ne vieną kartą, kol atsiranda įgūdis 

kalbėti su darbdaviu, derėtis dėl sau naudingų darbo sąlygų. 
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Praktinė užduotis 

„Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu“ 

 

 

 
Pozicija, pareigos, į kurias kandidatuojama_____________________ 

Susitikimo data, laikas __________________ 

Susitikimas su ( vardas, pavardė_______________________________ 

Pareigos: __________________________________________________ 

Telefono nr.:__________________________ 

Įmonė:_______________________________ 

Adresas:__________________________________________________ 

Kaip nuvykti_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Apie įmonę 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kodėl aš norėčiau ten dirbti? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Pagrindiniai mano pasiekimai/ Kuo aš didžiuojuosi: 

     1. _______________________________________________ 

     2. __________________________ 

     3. __________________________   

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Priežastis, kodėl aš palikau paskutinį darbą, kodėl noriu išeiti iš 

dabartinio, kodėl niekad nedirbau 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________ 

Mano privalumai/ stiprybės: 

     1. __________________________ 

     2. __________________________ 

     3. __________________________ 

Mano trūkumai/ silpnybės: 

     1. __________________________ 

     2. __________________________ 

     3. __________________________ 

Galimi sunkūs darbdavio  klausimai 

     1. _____________________________________________________ 

Atsakymas_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

     2. ____________________________________________________________ 

Atsakymas_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Klausimai, kurių turiu paklausti: 

     1. _____________________________________________________ 

     2. _____________________________________________________ 

     3. _____________________________________________________  
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4 MODULIS 

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ 

LAVINIMAS  
 

 

 

 

 

1) Susipažinimas su naujais žmonėmis 

2) Neverbalinis bendravimas  

3) Prisistatymas 

4) Aktyvus klausymas 

5) Pykčio kontroliavimas 

6) Konfliktų valdymas 
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Tikslas: ugdyti susipažinimo su naujais žmonėmis, prisistatymo gebėjimus.  

 

Eiga 

 

1. Dalyviams pateikiami ir aptariami praktiniai patarimai, kaip palengvinti 

santykių užmezgimą naujoje darbo (praktikos) vietoje.  

 

 Išmokite prisistatyti kolektyvo nariams maždaug taip (ar panašiai): 

Sveiki, aš esu... Vakar pradėjau praktiką ir esu sandėlininko padėjėjas. Esu 

atsakingas už..... O kokios Jūsų pareigos?  

 Kiekvienam, kurį sutinkate, suteikite visą savo dėmesį. Pavyzdžiui, 

paspauskite ranką žiūrėdami į akis, jeigu pasiūlo, pasiūlykite patys 

paspausti ranką (jei jaučiatės patogiai)  

 Įsidėmėkite naujai sutiktų žmonių vardus. Jei vardas neįprastas ar 

neaiškiai jį išgirdote – būtinai perklauskite. Taip parodysite savo pagarbą 

kitam.  

 Nemanykite, kad galite visus „tujinti“. Paklauskite leidimo į asmenį 

kreiptis „tu“.  

 Pasitikite žmones naujojoje darbo vietoje su šypsena. Šypsokitės net 

kalbėdami telefonu.  

 Kai kas nors jus giria, padėkokite ir priimkite pagyrimą (niekada 

nepertraukinėkite!)  

 Nepraleiskite progos patylėti. Būkite atsargūs su informacija, kurią 

perduodadate kitiems. Ne viskas, ką jums kas nors pasako, gali būti 

pakartojama kitiems. Tegul kolegos žino, kad jumis galima pasitikėti.  

 Jei kažkas kalba kita kalba ir jūs nesuprantate, būtinai paprašykite 

patikslinti. Taip parodysite kitam savo pagarbą ir tai, jog jums svarbu, ką 

asmuo kalba.  

 Stenkitės išvengti stereotipizavimo ir vieno asmens lyginimo su kitais. 

Būkite atviri asmeniui, kuris yra prieš jus. Kiekvienas žmogus nusipelno 

būti priimamas kaip individas, o ne kaip grupės narys.  

 Sutikdami naujus žmones palikite atvirą galimybę, kad kiekvienas jų gali 

atverti jums naują pasaulį. Pasitikite naujus žmones galvodami, jog jie 

jums patiks!  

 

 

 

SUSIPAŽINIMAS SU NAUJAIS ŽMONĖMIS 
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2. Organizuojami praktiniai užsiėmimai, siekiant įdiegti į praktiką aukščiau 

aptartus patarimus:  

 

1 praktinė užduotis 

Porose vieni kitiems dalyviai imituoja prisistatymą, tarsi būtų naujoje darbo 

vietoje ir sutiktų naujus kolegas.  

 

2 praktinė užduotis 

Einant ratu, kiekvienas dalyvis paspaudžia kitiems ranką. Vėliau apsikeičiama 

įspūdžiais apie rankos paspaudimo stiprumą, drėgnumą, šilumą ir pan.  

 

3 praktinė užduotis 

Žaidžiamas žaidimas, siekiant geriau įsidėmėti ir prisiminti vardus. Visi 

dalyviai stovi ratu ir sako savo vardą bei iš tos pačios raidės kaip ir vardo 

pirmoji raidė prasidedantį apibūdinimą. Pavyzdžiui, „Aušra – aktyvi“. Kitas iš 

eilės stovintis žaidėjas pakartoja prieš tai esančių dalyvių vardus bei prideda 

savąjį.  

 

4 praktinė užduotis  

Dalyviai kiekvienam grupės nariui turi pasakyti ką nors malonaus.  
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Tikslas - lavinti bendravimo gebėjimus, tinkamai vertinti pirmą įspūdį apie žmogų, 

pažinti save, mokyti kurti tinkamą savo įvaizdį 

 

Eiga 

1. Dalyviams pateikiamos nuotraukos ar paveikslėliai, iškirpti iš įvairių 

žurnalų, laikraščių, atspindintys įvairius žmones, įvairius įvaizdžius:  

darbininkas, sportininkas, žmogus su kostiumu, žmogus su sudriskusiais 

drabužiais, žmogus su uniforma, žmogus su tautiniais drabužiais,  žmonės 

su išsiskiriančiomis šukuosenomis, romas, juodaodis, neįgalusis vežimėlyje 

ir kt. 

Visas nuotraukas sunumeruoti ir iškabinti ant sienos 

2. Dalyvius suskirstyti į grupeles po 2-3 ir paprašyti, kad jie apžiūrėtų 

iškabintus paveikslėlius ir apibūdintų kiekvieną žmogų keliais žodžiais, 

atkreipdami dėmesį į: 

- Drabužius, batus 

- Aksesuarus 

- Šukuoseną 

- Koks tai žmogus? Kokios jo būdo savybės? 

- Kokia nuotaika? 

- Ar lengva būtų bendrauti su tokiu žmogumi? 

- Kokios mintys kyla? 

3. Kiekvienos grupelės paprašoma apibūdinti žmones paveikslėliuose, 

išklausomos visų nuomonės. 

4. Aptarimas 

Klausimai aptarimui 

- Kokiais būdais žmonės išreiškia save?  

- Ką sako mūsų įvaizdis apie mus? 

- Ar tikrai atskleidžia tai, koks iš tikro žmogus yra? 

- Kaip galime geriau pažinti žmogų? 

- Kiek jūs skiriate dėmesio savo įvaizdžiui?  

- Kaip galvojate, ką kiti mano apie jūsų įvaizdį? 

- Ar įvaizdis panašus į stereotipą? 

- Koks turėtų būti ieškančiojo darbo ( einančio į pokalbius dėl darbo) 

įvaizdis? 

- Koks turėtų būti darbuotojo įvaizdis, kokio įvaizdžio tikisi darbdaviai, 

bendradarbiai, ko jūs tikėtumėtės iš savo kolegų (koks įvaizdis, kokis 

asmeninė higiena turėtų būti?) 
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Tikslas – geriau pažinti vieniems kitus, mokyti tinkamai save pristatyti   

 

Eiga 

 

1. Dalyviams pristatoma užduotis: 

Organizuojama kelionė po pasaulį ir tik vienas iš jūsų galės į ją vykti.  Jūs turite įrodyti 

kitiems, kodėl jūs esate vertas tos kelionės, kodėl jūs pats geriausias, naudingiausias, 

reikalingiausias šioje kelionėje. Turite sakyti tik tiesą ir tik apie save, neminėkite blogų 

dalykų, įvardinkite tik geriausias savo savybes, tai kuo didžiuojatės, už ką galėtumėte 

save pagirti. 

 

2. Pasirengimas 

Dalyviai ruošia savo pristatymus - skiriama 5 minutės apgalvoti, kaip kiekvienas 

prisistatytų. 

 

3. Prisistatymai 

Kiekvienas dalyvis prisistato visai grupei, įvardindamas, kodėl jis vertas kelionės. 

Kiekvieno dalyvio prisistatymas aptariamas visos grupės.  

 

4. Grupės sprendimas 

Visa grupė priima bendrą sprendimą, kuris dalyvis labiausiai vertas kelionės, kodėl jis 

tinkamiausias. 

 

5. Aptarimas 

Klausimai aptarimui 

- Kaip buvo priimtas sprendimas, kas vyks į kelionę? 

- Ar sunku įvertinti kitus? Save? 

- Ar lengva save pristatyti kitiems? 

- Ar lengva įrodyti, kad tu esi pranašesnis už kitus? Kokiais būdais to 

siekėte? 

- Kuo šis prisistatymas panašus į pokalbį dėl darbo? 

- Kokius elementus iš savo prisistatymų galėtumėte perkelti į savo 

prisistatymą darbdaviui ? 
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Tikslas – lavinti dalyvių aktyvaus klausymosi įgūdžius;  

- lavinti gebėjimą tiksliai perduoti informaciją 

 

Eiga 

 

1. Užduoties pristatymas 

Dalyviai suskirstomi poromis, pora susėda nugaromis. Viena poros dalyvis gauna 

piešinį, kitas tuščią popieriaus lapą ir pieštuką. Turintis piešinį pasakoja, ką piešti, o 

antrasis piešia, jei kas neaišku , perklausdamas, pasitikslindamas, žiūrėti į originalų 

piešinį jam neleidžiama. 

 

2. Užduoties atlikimas 

Dalyviai piešia paveikslėlius , po keleto minučių abu variantai sulyginami. Dalyviai 

gali pasikeisti vietomis ( šiuo atveju reiktų paruošti jau kitus piešinukus).  

 

3. Aptarimas 

Dalyviai dalinasi įspūdžiais, kaip sekėsi. Pasižiūri, kaip sekėsi piešti kitoms poroms. 

Klausimai aptarimui 

- Kas buvo sunkiausia? 

- Kodėl nepavyko  ar nevisiškai tiksliai pavyko perpiešti piešinius? 

- Kam pavyko tiksliausiai perpiešti ? kaip jums tai pavyko? Ką darėte? 

- Ką patartumėte daryti kitiems dalyviams, jei jie gautų tokią užduotį? 

- Ką dabar darytumėte kitaip? 

- Kaip jums atrodo, kas svarbiausia atliekant šią užduotį? 

- Ar žinote, kas yra „aktyvus klausymasis“? kaip jums atrodo, koks 

klausymasis yra aktyvus? Ar svarbu aktyviai klausytis? 
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Tikslas – pristatyti dalyviams, kaip galima kontroliuoti pykčio emociją, ugdyti 

susitvardymo gebėjimus 

Eiga 

 

1. Aptariami pykčio pasireiškimo požymiai ant lentos surašant, koke ženklai 

rodo, jog žmogus pyksta.   

Dalyviams užduodami klausimai:  

- Kokie fiziniai požymiai būdingi Jums, kai pykstate?  

- Kokie dalykai ar situacijos praeityje iššaukė Jūsų pyktį?  

- Kokių situacijų turėtumėte vengti?  

- Kokia dažniausia Jūsų reakcija pykstant? (Paraudęs veidas? Širdies 

plakimas? Sukąsti dantys? Sugniaužti kumščiai? Šaukiate? Tylite? 

Verkiate? ) 

- Įsivaizduokite save pykstantį ir pagalvokite, ar Jūsų pykčio išraiška 

priimtina darbo vietoje?  

 

2. Pristatomi pykčio kontroliavimo žingsniai:  

1) Atpažinkite pykčio ženklus 

2) Padarykite pertraukėlę  

3) Nustatykite tikrąją pykčio priežastį 

4) Pranokite savo pyktį 

5) Pasirinkite geriausią atsaką (konfrontavimas, nieko nedarymas, 

skundimasis, ieškojimas patarimo, pykčio pavertimas kuriančia 

energija).  

 

3. Praktinė užduotis 

Dalyviai suskirstomis poromis ir  kiekvienos poros paprašoma prisiminti situaciją, kai 

pykote, kokia jūsų reakciją buvo tuomet? Pabandykite įvertinti tuometinį pyktį pagal 

pateiktus žingnius.  
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Tikslas – lavinti dalyvių gebėjimą valdyti konfliktus 

 

Eiga 

1. Diskusija 

Su dalyviais aptariama, kodėl kyla konfliktai  ir ar galima konfliktų išvengti. 

Paprašoma dalyvių pasidalinti savo patirtimi,  kaip jiems sekasi, patekus į konfliktines 

situacijas.  

Konfliktai – neišvengiama mūsų gyvenimo dalis, svarbu išmokti juos efektyviai 

įveikti. Kiekvienas žmogus turi savo individualų konfliktų įveikimo stilių: dalyviams 

padalinama dalomoji medžiaga ir paprašoma, kad jie žiūrėdami į paveiksliukus 

(H.Bidstrup piešinys)  įvardintų, kaip gali būti sprendžiami konfliktai ir kokie galimi 

jų rezultatai. 

Medžiaga aptarimui  

Konfliktų priežastys: 

Nesutampa nuomonės; nesusikalbėjimas; išankstinės nuostatos; principai; skirtingos 

kultūros; skirtingos vertybės; skirtingas atsakomybės suvokimas; skirtingos 

charakterių savybės ir kita 

Konfliktų įveikimo  būdai: 

- Konflikto vengimas 

- Jėgos demonstravimas 

- Bendradarbiavimo siekimas 

- Gilinimasis ir bandymas suprasti kito poreikius 

- Kompromiso paieška 

Galimi konflikto rezultatai: 

- Pasitraukimas, 

- Slopinimas 

- Laimėtojas- pralaimėtojas 

- Kompromisas 

- Pralaimėtojas- pralaimėtojas 

 

2. Praktinė užduotis „Konfliktų grandinėlė“ 

1) Kiekvieno dalyvio  paprašoma sugalvoti/ prisiminti konfliktinę situaciją, tačiau 

kol kas jos niekam nesakyti. Tai gali būti konfliktas darbo aplinkoje, buityje, 

tarp draugų , kaimynų ar kt. Praktinės užduoties metu kiekvienas dalyvis turės 

 

KONFLIKTŲ VALDYMAS 



72 

sukelti konfliktą, t.y išreikšti savo nepasitenkinimą, o kitas turės atitinkamai 

sureaguoti ( elgtis intuityviai pagal situaciją) . 

2) Sudaroma dalyvių eilė ( galima traukti numeriukus, ar dalyviai susiskirsto). 

Pirmasis dalyvis išvedamas į kitą patalpą, o antrasis eina pas jį ir sukelia 

konfliktą , pirmasis reaguoja pagal situaciją ( konfliktui skiriama 3-5 minutes) . 

Pirma jai porai pabaigus koflikto imitavimą, patalpoje lieka antrasis dalyvis, o 

„kelti konflikto“ eina trečiasis ir taip tęsiama,  kol sudalyvauja visi. Visos 

konfliktinės situacijos nufilmuojamos. 

 

3) Užduotis filmuotos medžiagos peržiūrai 

Dalyviai peržiūrėdami filmuotus epizodus turėtų pažymėti, kaip elgėsi į konfliktinę 

situaciją pakliuvęs asmuo : 

- Nesutiko su kaltinimu 

- Kaltino kito asmenybę, menkino 

- Menkino problemą 

- Ignoravo 

- Pilnai išklausė 

- Konkretizavo 

- Sutiko su kaltinimu 

- Išdėstė savo poziciją 

- Ieškojo bendro sprendimo 

Kokia buvo konflikto baigtis ?  

 

4) Aptarimas 

Kartu su dalyviais aptariama praktinė užduotis: kam iš visų pavyko geriausiai 

išspręsti konfliktą? Kaip jie  jautėsi atlikdami užduotį? Kokios konfliktų pabaigos, ar 

nesijaučia įskaudinti? 

 

Medžiaga aptarimui  

 

Konfliktinėse situacijose, ypač  kai esi nepagrįstai užsipuolamas, svarbu siekti 

konstruktyvaus elgesio. 

Konstruktyvaus elgesio būdai 

- Leisti kaltinančiajam išsakyti savo jausmus. Svarbu parodyti 

kaltinančiajam savo dėmesį, susirūpinimą situaciją, nepertraukti jo 

kalbos- tada galima tikėtis, kad jis elgsis ramiau 

- Nepasitenkinimo konkretizavimas - reikia pabandyti sukonkretinti 

priežastį, kodėl žmogus pyksta, kodėl ji nepatenkintas. Pavyzdžiui, tai tu 

pyksti, kad aš nesuploviau indų? 

- Sutikimas su kaltinimu- t.y. pripažinti, kad kaltintojas turi teisę išreikšti 

savo nepasitenkinimą.  
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- Savo pozicijos išdėstymas- jei jūs išklausėtes partnerį, priėmėte jo 

nepasitenkinimą, reikia tikėtis, kad ir jis jus išklausys, tada galėsite 

išsakyti savo nuomonę. 

- Bendro sprendimo paieška- kai kaltintojas nusiramina, tik tada galimas 

pakankamai ramus pokalbis- abi pusės kalbasi, analizuoja situacij ir 

galbūt pavyksta susitarti, bent jau išsiskiria nenutraukę tolimesnių 

santykių. 

Nekonstruktyvaus elgesio būdai  

- Nesutikimas su kaltinimu- instinktyi gynyba, priešinimasis kaltinimui  

(aš taip nesakiau, aš to nedariau...) , tačiau toks elgesys gali dar labiau 

suerzinti kaltintoją. 

- Asmenybės menkinimas, kaltinimas, pažeminimas-  jei neigdami 

kaltinimą, dar pavadinsite nepagarbiai, įžeisite, konfliktas tik dar labiau 

paaštrės. 

- Ignoravimas – jei mes į kaltinimus visiškai nereaguojame, įtampa gali 

pradėti augti.Įpykęs žmogus gal ir nutils, tačiau pyktį laikys dar ilgai. 
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Praktinė užduotis 

 „ Konfliktų sprendimo būdai“ 

 

 

 

 

 

 

 
Herluf  Bidstrup 

 

Dalomoji medžiaga 

dalyviams 
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Praktinė užduotis „Konfliktų grandinėlė“ 
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