Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų nuomonės apie pasitikinčio žmogaus
bruožus ir apie pasitikėjimo savimi ugdymo galimybes tyrimas

2013 m. vasario 18 – 19 dienomis Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose, dalyvaujančiose projekte „Lyderių laikas 2“, vyko projekto veiklų pristatymo renginiai
mokyklų darbuotojams.
Renginių metu dalyviai buvo supažindinti su projekto „Lyderių laikas 2“ veiklomis rajone,
pristatytas rajono kūrybinės komandos darbas, formaliosios ir neformaliosios švietimo lyderystės
studijos. Renginiuose dalyvavo ir į veiklas įsijungė ne tik mokytojai, pedagogai, bet ir kiti mokyklų
darbuotojai.
Visų renginių metu dalyviai vienareikšmiškai pritarė nuomonei, kad pagrindinė rajono
problema – nedarbas, o jai spręsti reikia jau mokykloje pradėti ugdyti mokinių verslumo savybes, iš
kurių svarbiausia – pasitikėjimas savimi. Kita vertus, pasitikėjimo savimi kompetencija būtina ne
tik verslininkui, bet ir kiekvienam sėkmingo gyvenimo siekiančiam jaunuoliui, kiekvienam
norinčiam gerai jaustis vaikui.
Tikimasi, kad pasirinkta tema – verslumo ugdymas skatinant pasitikėjimą savimi – atitiks
visų lūkesčius. Projekto siekiamybė – laimingas, savimi pasitikintis žmogus, kuriantis gerovę savo
krašte.
Projekto pristatymo renginiuose mokyklų darbuotojai (vadovai, mokytojai, techninis
personalas) aktyviai dirbo grupėse ir reiškė savo nuomonę.
Kadangi pasirinkta projekto tema „Verslumo ugdymas skatinant pasitikėjimą savimi“,
projekto metu ketinama sukurti pasitikėjimo savimi ugdymo programą, visų mokyklų darbuotojai,
dirbdami grupėse, pasirinktinai atliko tokias užduotis:
1) Apibūdinti pasitikinčio žmogaus bruožus (1 priedas);
2) Pasiūlyti galimus pasitikėjimo savimi ugdymo būdus (2 priedas).
Mokyklų darbuotojų darbo grupėse rezultatai rodo, kad kiekvienas žmogus pasitikėjimą
savimi suvokia skirtingai ir svarbiausiais laiko skirtingus bruožus; kita vertus, pasitikėjimas savimi
suvokiamas labai plačiai ir įvairiapusiškai, nes, dirbant grupėse, kiti dalyviai pritarė visoms
išsakytoms mintims.
Kadangi pasitikėjimas savimi apima labai daug žmogaus savybių ir gebėjimų, būsimos
Pasitikėjimo savimi ugdymo programos kūrimo metu reikia apsiriboti, kokios būtent savybės bus
ugdomos.
Tyrimo išvada. Kuriant Pasitikėjimo savimi ugdymo programą, apsiriboti 3 pagrindinių
savimi pasitikinčio žmogaus kompetencijų ugdymu. Kokios tai bus kompetencijos, nutarti projekto
„Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos susitikime.

Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
darbuotojų nuomonės apie pasitikinčio žmogaus bruožus ir apie pasitikėjimo savimi ugdymo galimybes tyrimo
1 priedas
1. Savimi pasitikinčio žmogaus bruožai (mokyklų darbuotojų nuomonė)

Ignalinos gimnazija
 Geba save valdyti
įvairiose situacijose (noriu,
galiu, reikia)
 Pripažįsta savo
silpnybes ir nori tobulėti
 Bendraudamas yra
lygiavertis partneris
 Geba kritiškai vertinti
savo poelgius
 Žino, ko nori, ką daro.
Turi patirties
 Tai sėkmingas ir
laimingas žmogus
 Įdomus, pareigingas,
atsakingas
 Gali būti linkęs į
besaikę riziką, jei perdėtai
savimi pasitiki
 Gerai pažįsta save ir
kitus
 Atviras sau ir kitam
 Siekiantis kažką
padaryti, pasiekti ar
išmokti. Tai prasideda nuo
pasakymo: „Aš galiu“
 Sutaria su pačiu
savimi

Ignalinos r.
Vidiškių gimnazija

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio
vidurinė mokykla

Ignalinos r. Dūkšto
vidurinė mokykla

 Narsa (drąsa be
kraštutinumų)
 Žinios
 Profesiniai įgūdžiai
 Tolerancija
 Iniciatyvumas
 Aktyvumas
 Atvirumas naujovėms
 Turintis tvirtą savo nuomonę
 Mokantis išklausyti
 Reiškiantis, bet ne peršantis
savo nuomonę
 Atsakingas
 Gerbiantis kito nuomonę
 Tolerantiškas
 Romus
 Kritiškas – savikritiškas
 Savos nuomonės turėjimas ir
išsakymas
 Santūrumas
 Komunikabilumas
 Mokėjimas (gebėjimas)
priimti kritiką
 Gebėjimas nugalėti savo
kompleksus
 Gyvenimiška patirtis
 Atsakingumas

 Žinai, ką žinai, ko
nežinai, bet to, ko nežinai,
arba nereikia, arba gali
išmokti
 Nebijai išsakyti savo
nuomonės
 Tikėjimas, kad pasieks
tikslą
 Tikėjimas savo
jėgomis, savo orumo ir
vertės suvokimas
 Atsakomybė
 Žinojimas
 Darna
 Darbas
 Kūrybiškumas
 Ieškojimas
 Smalsumas
 Sėkmė
 Darbštumas
 Meilė
 Partnerystė
 Bendravimas
 Lyderystė
 Tikslo siekimas
 Tolerancija
 Ryžtingumas

Ignalinos Česlovo
Kudabos pagrindinė
mokykla
 Pasitikėjimas savimitai šarvas, kuris atsiranda
saviugdos ir savikontrolės
dėka, suteikiantis drąsą,
meilę, savigarbą.
 Pasitikėjimas savimidrąsiai, turėdamas
galimybes, žinias ir
palaikymą, jausdamas
atsakomybę, jauti pagarbą
kitam ir meilę sau.
 Pasitikėjimas savimikai esi geros sveikatos,
drąsus, išmintingas, esi
geros nuotaikos, turi daug
dalykinių žinių ir tiki savo
darbais, esi atviras, tuomet
tave ir lydi sėkmė.
 Pasitikėjimas-veikti
drąsiai, ryžtingai, žinoti,
kaip tvirtai pagrįsti savo
nuomonę.
 Pasitikėjimas savimidrąsios, laisvos, kovingos
asmenybės autoritetingas
ir atsakingas bendravimas
su aplinka.

 Kompetencija
 Mokėjimas bendrauti
 Savo dalyko specialistas
 Taktiškas
 Savikritiškas
 Siekiantis savo tikslų
 Sąžiningas
 Drąsus
 Gebantis motyvaciją perteikti
kitiems
 Kompetentingas savo srityje
 Tikrumas
 Žino, ką žino, ir žino, ko
nežino, ir žino, kur sužinoti apie
tai, ko nežino
 Kūrybiškumas
 Linksmumas, supranta
humorą





Drąsa
Užsispyrimas
Tikslas: žinoti ir siekti

_____________________________
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darbuotojų nuomonės apie pasitikinčio žmogaus bruožus ir apie pasitikėjimo savimi ugdymo galimybes tyrimo
2 priedas
2. Galimi pasitikėjimo savimi ugdymo būdai (mokyklų darbuotojų nuomonė)

Ignalinos gimnazija

Ignalinos r. Vidiškių
gimnazija

 Svarbu stengtis pažinti
save
 Mokytis, neatsilikti
nuo gyvenimo
 Įvairiai išbandyti save

 Mokyti(s) spręsti
problemas ir mokytis iš klaidų
 Akcentuoti ne klaidas, o
pažangą
 Vėl mokyti mokyti(s)

Ignalinos r. Naujojo
Daugėliškio vidurinė
mokykla
 Mylėti save
 Priimti save tokį, koks esi
 Mokytis, siekti žinių,
tobulėti
 Gebėjimų ir įgūdžių

Ignalinos r. Dūkšto
vidurinė mokykla
 Mokytis iš kitų ir
klausyti kitų nuomonės
 Tobulėti
 Ieškoti
 Kurti įvaizdį

Ignalinos Česlovo
Kudabos
pagrindinė mokykla

 Ieškoti nepasitikėjimo
priežasčių
 Įvardinti svarbiausią
silpnybę
 Keisti požiūrį į save ir
savo galimybes
 Mylėti save, skirti laiko
sau
 Būti atviram sau,
pripažinti savo ydas
 Pagirti , paskatinti save
ir kitą
 Laužyti stereotipus
 Kurti pozityvią aplinką
 Atsisakyti baimių
 Imtis veiklos, aktyviai
dalyvauti visuomeniniame
gyvenime

 Leisti pasirinkti veiklos
sritis
 Skatinti
(teigiamai/pozityviai)
 Ugdytojas pasitiki savimi
 Veikti autoritetu
 Kiekviename atrasti
teigiamų savybių, gebėjimų
 Mokyti teigiamai priimti
kritiką
 Skirti veiklų, leidžiančių
prisiimti atsakomybę ir jaustis
svarbiam
 Mokyti pasitikėti kitais
 Turėti tikslą
 Būti atkakliam
 Turėti palaikymą
 Matyti gerąsias žmogaus
savybes
 Džiaugtis kito sėkme
 Geranoriškas
bendravimas, optimistiškas
požiūris, atsakingumas
 Įgyti reikiamas
kompetencijas
 Perimti lyderių patirtį
 Inovacijų skatinimas,
palaikymas
 Rezultato refleksija,
įsivertinimas
 Bendravimas su
psichologu

taikymas praktinėje veikloje
 Bendrauti
 Pagiriant ir pastebint
teigiamus dalykus
 Nevaržyti kito nuomonės
– leisti kalbėti
 Mylėti save ir gerbti kitus
 Pagirti
 Padrąsinti
 Paskatinti
 Ugdyti gebėjimą
bendrauti
 Ugdyti gebėjimą būti
tolerantiškam. Mokyti
bendrauti
 Suprasti kitą
 Savęs pažinimas
 Nuolat tobulintis
 Nuolat tobulėti
 Nepasiduoti pirmai
nesėkmei
 Nebijoti išsakyti savo
nuomonę
 Skatinti siekti tikslų
 Psichologinės knygos ir
vaizdo įrašai
 Seminarai
 Draugiškas nusiteikimas
kitų atžvilgiu
 Pozityvus mąstymas
 Bendradarbiavimas
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 Turėti bendraminčių
klubą
 Susikurti palaikymo
komandą
 Mokytis bendrauti
 Siekti žinių
 Turi turėti tikslą, jo
siekti ir jeigu nepasiseka,
bandyti dar kartą,
nenuleisti rankų

