Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos
temų pasirinkimo tyrimas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokyklų lūkesčius dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos
turinio (temų).
Tyrimo aprašymas. 2013 m. kovo 20 – balandžio 5 dienomis projekte „Lyderių laikas 2“
dalyvaujančiose Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kūrybinėse komandose
buvo diskutuojama dėl galimų temų Pasitikėjimo savimi ugdymo programai pasirinkimo. Kiekviena
mokykla turėjo pasiūlyti po 12 temų.
Tyrimo rezultatas – mokyklų pasiūlytų temų lentelė (priedas).
Tyrimo išvada. Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės
komandos susitikime atrinktos mokyklos aktualiausios temos, kurios įtrauktos į Pasitikėjimo savimi
ugdymo programą (priedas).
Susitikimo metu taip pat nutarta, kad daugeliui temų reikės mokymų savivaldybės bei
mokyklų kūrybinių komandų nariams bei vaikus mokysiantiems klasių auklėtojams. Į mokymus
rekomenduotina įtraukti ir mokinių tėvų atstovus bei pačius mokinius.
_____________________________

Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos temų pasirinkimo tyrimo
priedas

Programos sritis
Apibendrinimas

 SAVĘS
PAŽINIMAS

1. Kas aš esu?
(įžanginis: savęs
pažinimas, gebėjimas
pažinti savo
emocijas)
2. Būk savimi
(stipriosios ir
silpnosios pusės,
savęs įsivertinimas,
vardo galia,
teigiamas savęs
priėmimas)
3. Mano gabumai ir
interesai
(perspektyva savęs
tobulinimui,
perspektyva ateičiai;
temą tęsti galima
PIT)
4. Noriu būti…
(tobula ateities vizija
– svajonė)

Ignalinos
gimnazija
1. Draugystė.
2. Kaip pasitikėti
savimi.
3. Nebijok būti
savimi.
4. Kaip įveikti
baimę?

Pasitikėjimo savimi ugdymo programos temos
Ignalinos r.
Naujojo
Ignalinos r. Vidiškių
Ignalinos r. Dūkšto
Daugėliškio
gimnazija
vidurinė mokykla
vidurinė mokykla
„12 KAIP“
1. Mano psichologinis 1. Kaip tinkamai
1. Savęs
portretas. Kas aš esu? reaguoti į kritiką.
įsivertinimas
2. Ar moku bendrauti 2. Kaip įveikti
2. Stipriosios pusės
ir bendradarbiauti?
baimę (kaip
3. Pamiršti
Bendravimo ir
nebijoti klysti).
nesėkmes
bendradarbiavimo
3. Kaip ugdytis
4. Naujas patyrimas
menas.
pasitikėjimą savimi 5. Bendravimo ir
3. Kaip priimti
ir kitais.
bendradarbiavimo
tinkamus
4. Kaip priimti
jėga
sprendimus?
tinkamus
4. Mano gabumai ir
sprendimus.
interesai.
5. Kaip parengti
asmeninio
tobulėjimo planą.

Ignalinos Česlovo
Kudabos
pagrindinė
mokykla
1. Užduotis –
žaidimas ,,Teiginiai“
2. Vardo galia.
3. Jeigu būčiau...
4. Pokalbis
,,Randai“.
5. Mokausi mokytismokausi protingai
mąstyti.

 BENDRAVIMO 1. Pozityvus
MENAS
mąstymas
(pasitikėjimas)

1. Išmokti reikšti
savo nuomonę, už
ją kovoti.
2. Būkime kartu.
2. Dialogo menas
3. Pasitikėti ar ne?
(kaip susipažinti, kaip 4. Aklas
bendrauti, diskusijos) pasitikėjimas.
3. Konfliktų
sprendimo menas
(kaip tinkamai
išsakyti ir priimti
kritiką, kaip spręsti
konfliktus,
grįžtamasis ryšys,
gebėjimas išsakyti
savo emocijas)

1. Kaip aš įveikiu
baimę?
2. Kaip reaguoti į
kritiką?
3. Mokausi kūno
kalbos.
4. Mokomės
diskutuoti. Kaip
organizuoti ir vesti
diskusiją? (pravartu
būtų ir mokytojams)

1. Kaip susipažinti
su kitu žmogumi.
2. Kaip bendrauti,
kad bendravimas
teiktų
pasitenkinimą.
3. Kaip pozityviai
mąstyti.
4. Kaip sudominti
bendraamžius.

1. Kūno kalba
1. Diskusija
2. Retorikos menas ,,Kiekvienas turi
3. Psichologiniai
teisę sakyti ,,Ne“.
žmonių tipai
2. Diskusijų stalas
4. Gebėjimas
,,Negaliu tylėti“.
išsakyti mintis ir
3. Diskusija ,,Ar tai
išklausyti kitus
konfliktas“.
5. Kritika:
priėmimas/išsakymas.

4. Viešas kalbėjimas
(kūno kalba,
retorikos menas)
 DRĄSA VEIKTI
(VERSLUMAS) –
SIŪLYTI IR
ĮGYVENDINTI
IDĖJAS

1. Sėkmės istorijos
2. Kaip organizuoti
renginį (teorija,
galimybių paieška)
3. Kaip organizuoti
renginį (aptarimas)
4. Laiškas sau
(asmeniniai pokyčiai
po programos)

1. Savimi tikėti
reikia visada.
2. Kovok už save.
3. Pasitikėjimas –
gyvenimo dalis.
4. Drąsos link.

1. Sėkmės istorijos
1. Kaip patraukliai
(susitikimai su įvairiais pateikti save.
žmonėmis)
2. Kaip dirbti
2. Kaip organizuoti
komandoje.
renginį?
3. Kaip pasiekti
3. Savęs išbandymas
tikslą.
versle (pvz., Kaziuko
mugė). Galėtų būti
savęs išbandymas
įvairiose srityse.
4. Idėjų mugė Ignalinos
kurortinei vietovei
pristatyti/reklamuoti.
____________________________________

1. Komandinio
darbo principai
2. Susitikimai su
ypatingais
žmonėmis
3. Kūrybinė veikla
4. Idėjų
įgyvendinimas
5. Baimių įveikimas

1. Idėjų mugė.
2. Savęs išbandymas
per žurnalisto
profesiją.
3. Sėkmės formulė.
4. Akcija
,,Džiaugsmo diena“.

