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JEIGU ESI IR TEISINGAME KELYJE TAVE 
SUVAŽINĖS, JEI TIK SĖDĖSI IR LAUKSI 



SAVĘS PAŽINIMAS – TAI GEBĖJIMAS: 

•  įvardinti savo charakterį, temperamentą 
•  pasitikėti savo jėgomis 
•  teigiamai save vertinti 
•  įžvelgti savo galias ir rezervines puses 
•  išreikšti save 
•  stiprinti ir išsaugoti savigarbą 
•  priimti savo išskirtinumą 
•  išlaikyti harmoniją 

 
 



BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO 
ĮGŪDŽIAI – TAI GEBĖJIMAS: 

•  dirbti ir bendrauti grupėje 
•  dėmesingai klausyti 
•  dalyvauti diskusijose  
•  konstruktyviai spręsti konfliktus 
•  prašyti pagalbos ar patarimo 
•  kurti naujus santykius 
•  priimti socialinę įvairovę 

 



PROBLEMŲ SPRENDIMAS – TAI 
GEBĖJIMAS: 

• pasirinkti efektyvų sprendimą 
• palyginti ir įvertinti pasirinkimus 
• rasti sprendimą kritinėse situacijose 
• garbingai reikšti savo nuomonę 
• išlikti pusiausvyroje 
• pasakyti “ne” 
• rizikuoti, drąsinti save 
• kreipti dėmesį link sprendimo 
 



EMOCIJŲ VALDYMAS – TAI GEBĖJIMAS: 

•  suprasti savo jausmus 
•  valdyti emocijas, pasipriešinimą 
•  prisiimti atsakomybę už savo reagavimą 
•  įveikti stresą, jo sukeltą įtampą 
•  išlaikyti pusiausvyrą kritinėse situacijose 
•  išlikti harmonijoje 
•  reikšti emocijas priimtinu būdu  
•  padėti sau suvokti pamoką  

 



POZITYVUMAS –  
TAI GEBĖJIMAS: 

• įžvelgti galimas alternatyvas 
• nagrinėti veiksmų ir pasyvumo pasekmes 
• suvokti būseną ,,čia ir dabar” 
• analizuoti ir apibendrinti patyrimą 
• priimti sprendimus „čia ir dabar“ 
• prisitaikyti ir lanksčiai reaguoti              

situacijose 
• išlaikyti optimizmą, džiaugsmą 

 



GYVENIMO POZICIJA 
 

Man blogai, o tau gerai Man gerai ir tau gerai 
•  Klauso kitų, bet nereiškia savo  

norų ir poreikių 
•  Stengiasi būti nepastebimas 
•  Auka 
•  Netiki savo vertingumu 

• Įsiklauso į savo ir kitų poreikius 
• Mato galimybes 
• Tiki savo ir kitų vertingumu 
• Galime tai padaryti kartu 

Man blogai ir tau blogai Man gerai, o tau blogai 

•  Neklauso nei savęs, nei kitų 
•  Gyvenimas nevertas, kad jį 

gyventum 
•  Netiki nei savo, nei kitų žmonių 

vertingumu 

•  Klauso tik savęs, o kitų ne 
•  Agresyvus 
•  Tiki, kad pats yra vertingas, bet 

ignoruoja kitus 



VISKAS KO REIKIA LAIMEI YRA 
MUMYSE 


	Slide Number 1
	JEIGU ESI IR TEISINGAME KELYJE TAVE SUVAŽINĖS, JEI TIK SĖDĖSI IR LAUKSI
	SAVĘS PAŽINIMAS – TAI GEBĖJIMAS:
	BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO�ĮGŪDŽIAI – TAI GEBĖJIMAS:
	PROBLEMŲ SPRENDIMAS – TAI GEBĖJIMAS:
	EMOCIJŲ VALDYMAS – TAI GEBĖJIMAS:
	POZITYVUMAS – �TAI GEBĖJIMAS:
	Slide Number 8
	VISKAS KO REIKIA LAIMEI YRA MUMYSE

