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Įvadas 

 

Ši knyga parašyta projekto „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos 

parengimas ir išbandymas“ metu. Jos paskirtis – padėti žmonėms dirbantiems su įvairiomis vietos 

bendruomenių grupėmis taikyti patirtinio refleksyvaus mokymo metodą įvairiuose mokymo ar 

sutelktumo renginiuose.  

Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodika kurta unikaliu būdu – 

ekspertams kartu su Telšių ir Jurbarko rajonų vietos bendruomenėse dirbančiais žmonėmis 

eksperimentuojant, mokantis vieni iš kitų, ryškinant, formuluojant ir išbandant atskiras metodikos temas 

ir elementus. Projekte dalyvavusių praktikų dėka buvo išryškintos konkrečios šioje metodinėje knygoje 

aprašytos temos, išryškinti aktualiausi metodiniai klausimai ir aspektai, realiai išbandyta pati patirtinio 

refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodika. Nemaža dalis projekto metu 

suformuluotų pamokų ir atradimų yra aprašyta šioje knygoje. Autoriai atskirai dėkoja visiems projekto 

dalyviams, prisidėjusiems prie šios metodikos savo diskusijomis, praktiniais bandymais, patirtimi. 

Projekte dalyvavo visa eilė žmonių iš Telšių ir Jurbarko rajonų, užsiimančių pačia įvairiausi profesine 

veikla ir dirbančių su įvairiomis vietos bendruomenių grupėmis – vaikais, jaunimu, senjorais, studentais, 

savanoriais, turistais ir kitomis grupėmis.  

 

Metodikos autoriai yra konsultacinės bendruomenės VšĮ Kitokie projektai partneriai ir konsultantai 

Paulius Godvadas, Gintė Jasienė ir Artūras Malinauskas. VšĮ Kitokie projektai yra patirtinio mokymo 

metodo pradininkai Lietuvoje ir turi ilgametę patirtį tiek šio metodo taikyme dirbant su labai įvairiomis 

grupėmis tiek ekspertiškumo darbe su vietos bendruomenėmis. Bendradarbiavimas su Telšių ir Jurbarko 

VVG sukūrė galimybes šį išmanymą suderinti ir pritaikyti žmonėms dirbantiems su įvairiomis vietos 

bendruomenių grupėmis.  

Ši knyga yra metodinė priemonė, kuri gali būti naudinga visiems žmonėms dirbantiems su įvairiomis 

vietos bendruomenių grupėmis ir užsiimantiems įvairaus pobūdžio švietimo, kultūros ar edukacinėmis 

veiklomis. Joje aprašyti patirtinio refleksyvaus mokymo bei bendruomeninio darbo principai gali būti 

naudingi plačiam profesionalų ratui. Tačiau taip pat svarbu, kad ši knyga nėra patirtinio mokymo 

vadovėlis ir jos nepakanka visapusiškai profesionaliam patirtinio refleksyvaus mokymo metodo 

naudojimui vietos bendruomenėse.   

Knygą sudaro  5 pagrindinės dalys - 1-oje dalyje rasite aprašytus patirtinio refleksyvaus mokymo metodo 

esminius principus ir teorinį pagrindą, 2-oje dalyje yra plačiau aprašytas bendruomeninio darbo 



5 
 

kontekstas - esminiai siekiai, pagrindinės veiklos kryptys ir principai, 3-oje dalyje plačiau aprašyti 

esminiai darbo su grupėmis principai ir dėsningumai, 4 dalyje – pagrindiniai praktiniai patirtinio mokymo 

taikymo vietos bendruomenėje žingsniai, 5-ojoje dalyje rasite patirtinių užduočių pavyzdžių ir galiausiai 

6 oje dalyje - naudingų priemonių bei įrankių.   
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I dalis Patirtinis ugdymas/mokymas – kas tai? 

 

Patirtinio ugdymo/mokymo apibrėžimas. Pagrindiniai apibrėžimo elementai 

Įvairios profesionalų bendruomenės (Association of Experiential Education, International academy for 

experiential education) yra sutarusios dėl panašių patirtinio ugdymo apibrėžimų. Štai vienas jų:   

„Patirtinis ugdymas – tai organizuotas procesas, kurio metu tiesioginio patyrimo dėka dalyviai konstruoja 

(construct) žinias ir įgūdžius, kurias vėliau gali pritaikyti gyvenime. Patirtinis ugdymas įvyksta tuomet, kai 

asmuo įsitraukia į įvairias veiklas, po to apmąsto savo patirtį ir šios analizės dėka pasiekia naudingų 

įžvalgų, kurias integruoja į savo besikeičiantį mąstymą bei elgesį“ (Association of Experiental Education, 

1995).   

Kaip gi paaiškinami esminiai šio apibrėžimo elementai: 

Organizuotas procesas. Gyvenime mes daug išmokstame spontaniškai, iš atsitiktinės patirties, kuri 

pasirodė reikšminga ir apmąsčius kurią pavyko susiformuluoti pamokančias išvadas. Tačiau tuomet kai 

kalbame apie patirtinį ugdymą, turime omenyje ugdymo tikslu kryptingai suorganizuotą procesą.  

Tiesioginis patyrimas. Tai reiškia, kad mokomasi iš asmeninės patirtinio ugdymo metu nutinkančios 

patirties. Ne analizuojant kitų, čia nesančių žmonių patyrimą, ne fantazuojant “kas būtų jeigu būtų”, o 

tiesiogiai patiriant, dalyvaujant tam tikrose ugdymo veiklose.  

Konstruoja žinias ir įgūdžius.  Konstravimo terminas ir požiūris ateina iš konstruktyvizmo filosofijos. Ši 

filosofijos kryptis teigia, kad kiekvienas asmuo yra unikalus ir jis, remdamasis autentiška savo patirtimi, 

naudodamas savo terminus ir patirties organizavimo, įvardinimo būdus, konstruoja savas, autentiškas 

įžvalgas ir išvadas. Kitaip sakant, asmuo žinias perima ne iš išorinio šaltinio (eksperto ar knygos), o 

žinojimą kuria pats žvelgdamas į savo patyrimą. Todėl patirtiniame ugdyme dažniausiai 

neprognozuojama, ko tiksliai kiekvienas asmuo išmoks ir kokie tiksliai pokyčiai įvyks,  

Įvairios patirtinio ugdymo veiklos 

Patirtinio ugdymo veiklos, tai veiklos kuriose yra galimybė aktyviai dalyvauti, kiekvienam patirtinio 

ugdymo proceso dalyviui. Dažniausiai siekiant didesnio dalyvių įsitraukimo, susidomėjimo ugdymo 

procesu parenkamos patrauklios, nekasdieniškos veiklos. Naujumo elementas veikloje padeda patyrimo 

dalyviams “išlipti” iš nusistovėjusių stereotipų apie save ir kitus. Neapibrėžtumas, naujumas skatina 

mokymąsi, naujų elgesio būdų paiešką.  

Patirties apmąstymas ir analizė 

Ugdymas vyksta įvardinant, ką pastebėjom, kokius jausmus ir mintis mums tai sukelia, prie kokių įžvalgų 

ar išvadų tai veda. Skirtingi tos pačios grupės asmenys, būdami toje pačioje vietoje tuo pačiu metu, 

atlikdami tą pačią veiklą, atkreipia dėmesį į skirtingus jiems svarbius dalykus, formuluoja sau svarbias 

išvadas. Patirtinio ugdymo literatūroje šis ugdymo proceso etapas vadinamas patirties refleksija.  

Įžvalgų integravimas 

Tai paskutinis patirtinio proceso etapas, kurio metu proceso metu suformuluotos išvados susiejamos su 

įprastine veikla arba elgesio būdais, siekiama koreguoti pagal jas savo elgesį ar reakcijas, jeigu asmeniui 

pasirodo tai reikalinga. 

 

Patirtinio ugdymo procesas (žingsniai) 

Patirtinio ugdymo ratas 

Patirtinio ugdymo proceso atskleidimui dažniausiai naudojamas taip vadinamas patyrimo ratas, pagal D. 

Kolb. 
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D. Kolb sukūrė šį modelį remdamasis K. Lewin’o darbais. Lewin’o tyrimai parodė, kad geriausiai ugdymas 

įvyksta tuomet, kai besimokančiojo patirtis yra atskirta nuo jo patirties analizės. David Kolb pasiūlytas 

patyrimo ratas - „konkretus patyrimas, patirties stebėjimas, refleksija, patirtimi paremtų išvadų 

formulavimas bei į naują patyrimą vedantis išvadų tikrinimas“ tapo gerai žinomu patirtinio ugdymo 

modeliu.  

Pažvelkime detaliau į atskirus patirtinio ugdymo proceso etapus, remdamiesi Kolb’o modeliu: 

Veikla, konkretus patyrimas - tai patirtinio ugdymo pagrindas. Tai kas čia nutinka  vėliau pasitarnauja 

patirties refleksijai, savęs ir kitų pažinimui, išvadų suformulavimui ir sau rūpimų dalykų tikrinimui. 

Organizuojant patyrimo etapą prasminga atsižvelgti į tam tikrus kriterijus: veikla turi padėti dalyviams 

atsiskleisti, ji turi būti įmanoma įgyvendinti tokiai grupei, kokią turime; be to turi būti įtraukianti t.y. 

pakankamai įdomi, nežinoma, reikalaujanti bendros pastangos, didelės dalyvių dalies arba visos grupės 

įsitraukimo.  

Kalbant apie patyrimo kokybę, taip pat svarbu paminėti patirtinio ugdymo literatūroje dažnai minimas 

patyrimo zonas. Patirtinio ugdymo metodikos požiūriu, kiekvienas žmogus turi bent tris skirtingas 

sąmonės būsenas (5 pav.). Tai ir yra taip vadinamos patyrimo zonos: 

 Komforto,  

 įtampos/augimo (plėtros),  

 panikos.  
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Komforto būsenoje būname tuomet, kai dirbame mums įprastus, pažįstamus, įvaldytus darbus, 

sąlygiškai saugioje, mums pažįstamoje aplinkoje tarp mums pažįstamų žmonių. Komforto būsenoje 

jaučiamės saugiai ir neturime stiprios motyvacijos eksperimentuoti ar ieškoti naujų elgesio ar veikimo 

būdų. Įtampos ar, kitaip tariant, augimo (plėtros) būsenoje būname tuomet, kai susiduriame su mums 

naujais, neaiškiais, neapibrėžtais reiškiniais ar veiklomis, dirbame mums naujus, nepažįstamus darbus, 

naujoje, neaiškioje ar sąlygiškai nesaugioje aplinkoje tarp mums nepažįstamų ar mažai pažįstamų 

žmonių. Ir, galiausiai, panikos būsenoje atsiduriame tuomet, kai susiduriame su mums kraštutinai 

nesaugiais reiškiniais, žmonėmis ar veiklomis, kurios viršija mūsų tolerancijos ribas arba kuomet per ilgai 

būname įtampos būsenoje. Šios trys būsenos yra glaudžiai susijusios tarpusavyje ugdymo požiūriu: 

ugdymas vyksta pereinant iš komforto būsenos į įtampos arba kitaip vadinamą augimo bei plėtros 

būseną. Reguliariai patiriant šį perėjimą asmuo tiek sustiprėja, kad komforto erdvė ima plėstis naujų 

įgūdžių atsiradimo, nuostatų kitimo ar jausmų priėmimo dėka.  

Patekus į įtampos zoną neįprastoje veikloje tarsi padidėja savęs vaizdo ryškumas: išryškėja savi 

nusistovėję gyvenimo, reagavimo, bendravimo įpročiai. Detaliau žvelgiant į šią patirtį pasimato 

įsivaizdavimai apie save, apie tai ką galiu ir realus vaizdas, kaip man sekasi ir nesiseka vieni ar kiti dalykai, 

ką realiai išgyvenu.  

Lygiai taip pat patyrimas leidžia geriau pažinti kitus bei būti kitų pažintam. Bendras patyrimas sukuria 

galimybę susitikti, priartina skirtingus žmones, laužo stereotipus. Kryptingai naudojant bendrą patirtį per 

ganėtinai trumpą laiką galima pasiekti daug tikresnio ir intensyvesnio susipažinimo ir daugeliu atveju 

susitelkimo, nei žmonėms tiesiog drauge diskutuojant ar juo labiau klausantis pranešimo. 

Patyrimo neįprastumui gali pasitarnauti ne tik pati veikla, bet ir tai, kad patyrimas vyksta asmeniui 

neįprastoje grupėje pvz.: skirtingas amžius, skirtingos gyvenvietės, yra daug nepažįstamų žmonių. 

Žinoma “plika” patirtis nebūtinai ugdo ir didina tarpusavio supratimą. Tam kad išgyventa patirtis padėtų 

siekti minėtų tikslų būtina ją įsisąmoninti. Taigi refleksija. 

Refleksija arba patirties įsisąmoninimas 

Refleksijos metu sukuriama galimybė patirtyje dalyvaujantiems asmenis įdėmiau pažvelgti į tai kas vyksta 

konkrečios patirties metu su jais ir greta esančiais, įsivardinti patirtį lydinčius išgyvenimus, pasidalinti 

savo pastebėjimais su patirtyje dalyvaujančiais žmonėmis. 

Refleksiją galima prilyginti nuotraukos ryškinimui: jai reikia skirti laiko, atskiro dėmesio, nenuskubant 

prie kito kadro arba išvadų. Refleksijos etape siekiama suprasti kas iš tiesų vyko, ką išgyveno atskiri 

asmenys, kas visame tame svarbu.  

Refleksijos metu kviečiame dalyvius praverti vidinio pasaulio dureles sau ir kitiems grupės nariams. Na 

pavyzdžiui, daugiau papasakoti kokie momentai įsiminė, pasirodė svarbūs, kokie išgyvenimai lydėjo 

veiklą, į kokius kitų veiksmus atkreipė dėmesį, ko siekė, norėjo vienaip ar kitaip elgdamasis. 

Grupės nariams dalinantis pastebėjimais apie turėtą patirtį, pastaroji neretai pasimato visai kitaip, 

išryškėja svarbūs akcentai. 

Kuomet turėta patirtis bendra jos reflektavimas grupėje turi pridėtinės vertės - dalyviai gali išgirsti kaip 

jų atliekami veiksmai, pasakyti žodžiai įtakojo kitus, kaip juos kiti pamatė. Toks žvilgsnis iš šalies neretai 

inspiruoja kažką puoselėti ar keisti elgsenoje. Kitas dalykas, kuriam pasitarnauja, dalinimasis patirties 

matymu, išgyvenimais, motyvais - geresnis vienas kito supratimas. 

Refleksija gali vykti įvairiomis formomis ir būdais. Tai gali būti individuali refleksija, pokalbiai dviese, 

pokalbis didelėje grupėje, patirties piešimas, schematinis ar simbolinis atvaizdavimas, vaidinimas, 

parodymas kūnu. (Plačiau apie refleksijos metodus ir taikinius metodinėje dalyje). 

Patirtinio ugdymo procese svarbu turėti grupėje “refleksijos tradiciją” -  kviesti dalyvius atkreipti dėmesį 

į tai kas vyksta, reflektuoti pagrindinius įvykius, turėti viso proceso refleksiją. 
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Reflektuojant patyrimą dėmesio objektas gali būti pasirenkamas: (a) spontaniškai, pagal tai kas įdomu, 

svarbu, apie ką norisi kalbėti (b) sąmoningai, esant sutartai mokymosi temai ar uždaviniui, (c) 

parenkamas mokymosi vadovo, šiam pateikiant klausimus. Tais atvejais kai grupė yra susitarusi dėl tam 

tikrų savo patirtinio ugdymo tikslų, refleksijos metu svarbu grupei padėti tyrinėti tiems tikslams artimus 

patirties aspektus. 

Patyrimo refleksijų metu įsivardinus, išreiškus ir išgirdus pakankamai išgyvenimų ir pastebėjimų ateina 

laikas sekančiam patirtinio ugdymo žingsniui - išvadoms. 

Išvadų formulavimas 

Didėjantis aiškumas apie situaciją, savo ir kitų elgesį ir išgyvenimus joje, leidžia patirtinio ugdymo dalyviui 

pasidaryti išvadas, kurios paremtos ne išankstiniais įsivaizdavimais, nuomone, stereotipais, bet realia 

asmeniška patirtimi bei įsigilinimu į tą patirtį.  

Paprastai įžvalgos atsiradimą lydi daugiau ar mažiau intensyvios emocijos: kartais – neigiamos, kartais – 

su palengvėjimo jausmu ar atradimo džiaugsmu.  

Išvadų formulavimo etape refleksijos metu pastebėti dalykai apibendrinami, analizuojami, susiejami su 

kitomis gyvenimo situacijomis. Gali būti atpažįstama, kad taip dažnai nutinka gyvenime arba atvirkščiai, 

kad taip man dar niekad nebuvo, suvokiama, kokias pasekmes kuria elgesys, atpažįstami asmeniniai 

motyvai, norai. 

Gali būti, kad po intensyvios refleksijos išvados darosi akivaizdžios ir formuluojasi tarsi savaime. Jei taip 

nenutinka šiame etape grupei padeda klausimai ir priemonės skatinančios analizuoti. 

Išvadų tikrinimas, eksperimentavimas 

Kaip jau minėjom gyvas patyrimas išskirtinė patirtinio ugdymo dalis. Žvelgiant iš patirtinio ugdymo 

perspektyvos pasiryžimas pasielgti kitaip, čia pat patikrinti suformuluotą išvadą yra ne mažiau svarbus 

nei tos išvados suformulavimas. Asmeniškai svarbi, naujai įgyta patirtis ilgai išlieka atmintyje, pradeda 

formuotis naujas elgesio modelis. 

Kai besimokančiojo sąmoningumas, arba aiškumas kas ir kodėl vyksta, jau pakankamas asmuo gali 

prisiimti atsakomybę už tai kas su juo vyksta ir apsispręsti elgtis taip kaip anksčiau ar kažką keisti (pagal 

J.L.Luckner ir R.S.Nadler). Kol nėra aiškumo t.y. kol neaišku, kas čia vyksta bei kaip tai kas vyksta susiję 

su manimi, mano elgesiu, reakcijomis, būtų sunku priimti adekvatų situacijai sprendimą. 
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Patirtinio ugdymo procesas gali būti labai dėkingas norintiems išbandyti naujus elgesio grupėje būdus, 

pvz. asmuo gali eksperimentuoti su aktyvesniu nuomonės išsakymu, prieš tai supratęs kad dažniausiai 

jos neišsako, ar grupė supratus, kad pertraukinėja vieni kitų pasisakymus, gali įsivesti bendro pokalbio 

taisykles ir jų laikytis. 

Eksperimentavimas su įžvalgų pritaikymu praktikoje  - nebūtinai paskutinė patirtinio proceso dalis. 

Asmuo ar pažįstama grupė gali apsispręsti ir patyrimo metu pabandyti elgtis kitaip nei jiems įprasta, jau 

nuo proceso pradžios ar vidurio.  

Šiame etape dalyviams galima padėti susikurti erdvę eksperimentavimui, užduodant klausimus, tokius 

kaip: “Ką norėtumėt pabandyti daryti kitaip?”, “Ką iš to ką supratai norėtum pritaikyti?”, “Ką norėtum 

šiandien surizikuoti ir pamėginti padaryti?”. 

Naujas asmeniui neįprastas elgesys paprastai pradžioje kelia mišrias emocijas pvz. šalia pasiekimo 

džiaugsmo žmogus gali jausti sumišimą, nepatogumą, nerimą kaip pasirodė kitiems. Naują patirtį svarbu 

reflektuoti, kaip ir ankstesnį patyrimą domintis: kaip jautėsi, ko išmoko, kaip reagavo kiti. 

Po eksperimentavimo fazės patirtinio ugdymo procese asmuo ar visa grupė gali vėl gi apsispręsti, ką ir 

kaip iš to kas čia vyko bandys pritaikyti kasdieninėse veiklose ir bendravime. 

 

Patirtinio ugdymo nuostatos 

Savo darbe naudojant patirtinio ugdymo elementus svarbu nepamiršti bazinių patirtinio ugdymo 

nuostatų, kurios šį ugdymo būdą išskiria iš kitų, kartais išoriškai panašių metodų: 

 Pažinimas patirtiniame ugdyme grindžiamas realiu patyrimu ir realaus patyrimo 

įsisąmoninimu, o ne iš kitų perimamomis žiniomis, racionaliais svarstymais ir vaizduote. Svarbu 

sukurti galimybę patirčiai čia ir dabar, pilnam patirties išgyvenimui nuo jos nepabėgant - su 

dėmesiu detalėms ir jausmams. 

 Patirtiniame ugdyme organizuojant patirtį joje neužkoduojamos pamokos. Net tuomet, kuomet 

yra svarbi konkreti ugdymo tema, suorganizuojama patirtis, kurioje yra galimybė tai temai 

plačiau atsiskleisti, dalyviams išgyventi reiškinius, kurių atžvilgiu siekiama didesnio 

sąmoningumo. Pavyzdžiui, jei mokymosi taikinys (turinys) yra bendradarbiavimas, tai mokymosi 

veiklose turi būti bendradarbiavimo galimybė, jei mokymosi turinys – sutelktumas, užduotyse 

turi galimybė bendrai veiklai ir susitelkimui, jei mokymosi turinys – savęs pažinimas, turi būti 

savęs pažinimo galimybė. Tačiau tai, kokias išvadas konkrečios patirties dėka pasidarys seminaro 

dalyviai patirtiniame ugdyme, lieka atvira. Taigi patirtiniame ugdyme svarbu leisti vykti tam kas 

vyksta, pajusti, kas jaučiama bei formuluoti savas unikalias, netikėtas išvadas. 

 Patirtiniam ugdymui būdingas holistinis ugdymo(si) pobūdis, kuriame aktyviai “įdarbinami” 

emociniai išgyvenimai, fizinė veikla ir mąstymo procesai kaip vienos visumos dalys. Į kiekvieną iš 

jų atkreipiamas atskiras dėmesys, visus šiuos procesus priimant kaip vienas kitą tiesiogiai 

įtakojančius ir sudarančius visumą. Asmuo dažnai matomas kaip čia ir dabar esančios dar 

didesnės visumos - socialinės grupės, gamtos - dalis. Toks ugdymo pobūdis tarsi leidžia asmeniui 

išeiti iš fragmentuotos būsenos - patirti atsikūrusį ryšį su savimi ir pasauliu. 

 Pagarba asmens patirčiai, pastangai, pasirinkimui. Pagarba patirčiai neatsiejama su bendrai 

nevertinančia laikysena kito asmens atžvilgiu. Kiekvienas esame “nuspalvinti” turėtos gyvenime 

patirties bei supratimų iš tos patirties gimusių, ir per tos patirties vitražą žvelgiame į pasaulį. Kas 

vienam atrodo viliojanti galimybė, kitam gali kelti šiurpą. Patirties įtakotų nuostatų ir emocinių 

bei elgesio reakcijų supratimas bei keitimas, jautrus ir subtilus procesas. Į asmenį čia žvelgiame, 

kaip gebantį priimti atsakomybę už savo veiksmus ir pasirinkimus t.y. suprasti ką sukuria savo 
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elgesiu ir apsispręsti, pasirinkti tai kas jam svarbu ir priimtina. Pažinimo tikslais „paimamos į 

skliaustus“ išankstinės nuostatos. Tai padeda save ir aplinką patirti kaip realius reiškinius, 

priimti tai kad ir mes ir kiti keičiamės, vystomės. Ši nuostata padeda išsivaduoti iš stereotipų, 

naujai pažvelgti į esamą situaciją, į turimas galimybes.  

 Pažinimas patirtiniame ugdyme grindžiamas intersubjektyvumu: sugretindami savo subjektyvų 

matymą su kitų asmenų matymu, mes galime susidaryti išsamesnį tikrovės vaizdą. 

 Augantis sąmoningumas apie save, kitus, bendrą situaciją veda prie adekvatesnių, artimesnių 

realybei išvadų ir įžvalgų. 

 

Produktyvios dinamikos palaikymas patirtiniame ugdyme 

Ugdant patirtiniu būdu, siekiant pokyčio reikalinga pusiausvyra tarp saugumo, kur jaučiamės ramiai ir 

stabiliai, ir įtampos, kurioje atsiranda gyvas poreikis kažką suprasti, išmokti, tam kad pasijusti saugiau. 

Nemokantis plaukti žmogus patekęs į gilumą išgyvena staigų didžiulį poreikį išsikapanoti - jam reikia 

išplaukti. Tačiau jei norime žmogų ne traumuoti, o išmokyti gerai plaukti, buvimą gilumoje dozuojame, 

duodame pagalbines priemones, leidžiam pailsėti sausumoje, aiškinamės patirtį. Taigi nei sėdėjimas prie 

knygų, nei įmetimas į gilumą ilgam nėra tie būdai, kuriais, atskirai paėmus, gerai mokytis plaukti. Ši 

metafora tinkama daugelio kompetencijų ugdymui. Patirtiniame ugdyme svarbu įtampą, kuri čia 

išgyvenama prisiimant iššūkį, patenkant į neįprastą aplinką, atliekant neįprastą veiklą, bendraujant su 

įvairiais žmonėmis, konfrontuojant, susiduriant su stipriais išgyvenimais, derinti su saugumu. Saugumas 

patirtiniame ugdyme kuriamas per susipažinimą su grupe ir vedančiuoju, per galėjimą rinktis kiek 

dalyvauti, per palaikymą ir tarpusavio paramą, tiesiog per turėjimą laiko pailsėti, pabūti įprastinėje 

aplinkoje, pasikalbėti saugiomis temomis. 

Detaliau pažiūrėkime, kokių veiksnių derinys stiprina produktyvią dinamiką: 

 Palaikymas: padrąsinimas, pastebėjimas, teigiamas įvertinimas, parama, žmogaus 

priėmimas. 

 Konfrontavimas: parodymas kitokios pozicijos, prieštaros ar neišlaikomo susitarimo 

pastebėjimas, destruktyvaus elgesio stabdymas. 

 Realus iššūkis - įveikiamas, tačiau reikalaujantis sutelkti pastangas. 

 Laisvė rinktis ir spręsti, ypač savarankiškai formuluoti tikslus. 

 Išryškėję ir neignoruojami prieštaravimai ir autentiškos dilemos, konfliktai, kantrybė 

ištveriant nepatogius momentus. 

 Pagalba išreiškiant ir suprantant savo išgyvenimus. 

 Neskubėjimas, dėmesys žmogui, jo išgyvenimams, patirčiai. 

 Fizinis ir emocinis saugumas. 

 Pagarba žmonėms ir jų pasirinkimams. 
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II dalis Darbas vietos bendruomenėje ir su vietos bendruomene 

Vietos bendruomenės apibrėžimas – su kuo dirbame? 

Kalbant apie darbą vietos bendruomenėje ir su vietos bendruomene verta atskirai apibrėžti kaip 

suprantame kas tai yra vietos bendruomenė. Nors iš pirmo žvilgsnio bendruomenės ir juolab vietos 

bendruomenės sąvoka yra beveik savaime suprantama, taip išties nėra. Svarbu čia ne tiek surasti vieną, 

patį teisingiausią apibrėžimą, bet greičiau prieš pradedant darbą sau apmąstyti ir apsispręsti kaip 

suprantame bendruomenę – nuo mūsų supratimo ir pasirinkto apibrėžimo priklauso ir mūsų darbo 

tikslai, tikslo grupės, darbo būdai. Štai kodėl apibrėžimas yra labai svarbus.  

Svarbiausias klausimas vietos bendruomenės apibrėžime yra kas gi jungia bendruomenės žmones ar 

bendruomenės narius. Be jokios abejonės vienas akivaizdžiausių bruožų, jungiančių vietos bendruomenę 

yra konkreti vietovė. Jei kalbame pavyzdžiui apie konkretaus kaimo ar miestelio ar miesto mikrorajono 

bendruomenę, pavyzdžiui Varnių ar Smalininkų bendruomenes, minima teritorija tampa skiriamuoju 

bruožu. Tačiau konkrečioje vietoje visuomet yra ne tik vietos gyventojai, bet ir žmonės, kurie dėl kitų 

priežasčių bendruomenėje praleidžia daug laiko – dirba, turi čia bičiulių, yra kokio nors nekilnojamo turto 

savininkai ir pan. Tuomet kaipgi su šiais žmonėmis – ar jie yra bendruomenės nariai? Ar bendruomenės 

nariai yra žmonės iš šios vietovės kilę, tačiau dabar joje negyvenantys?  

Šalia konkrečios vietos, bendruomenės narius jungia ir kiti bruožai. Juos verta atskirai aptarti. Vietos 

bendruomenės nariai naudojasi ir ta pačia organizacijų infrastruktūra – ypatingai jei kalbame apie 

nedideles vietos bendruomenės. Miesto vietovėse, kur organizacijų infrastruktūra labiau išvystyta vietos 

bendruomenės žmonės gali naudotis didesniu skaičiumi organizacijų. Kaimo ar nedidelio miestelio 

atveju žmonės tikėtina naudosis tomis pačiomis keliomis parduotuvėmis (ar apskritai – viena 

parduotuve), policijos nuovada, poliklinika ar ambulatorija, mokykla, vaikų darželiu ar dienos centru 

bažnyčia, degaline ir kitomis su kasdieniu gyvenimu susijusiomis organizacijomis. Ši infrastruktūra – tai 

dar vienas vietos bendruomenės apibrėžimo aspektas.  

Be organizacijų infrastruktūros, konkrečios bendruomenės žmones jungia ir istorinis tapatumas bei bent 

jau panaši kultūra ir papročiai. Kiekviena vietos bendruomenė turės bent kiek savitus kasdienio elgesio 

įpročius, turės savų „... o pas mus taip daroma ar nedaroma...“. Vietos papročių ir kultūros pažinimas yra 

vienas svarbių bendruomeninio darbo taikinių. 

Vienas svarbiausių vietos bendruomenės žmones siejančių bruožų – tai vietos žmonių santykių visuma.  

Pirmiausia čia kalbame apie kaimynystės ryšius, tačiau taip pat įvairios kitos bendruomenėje veikiančios 

grupės – organizacijos, klubai, draugų rateliai, draugijos, bendradarbiai ir pan. Visiškai nebūtinai 

bendruomenę sieja geri, draugiški ar palaikantys, santykiai, tačiau konkrečioje bendruomenėje visuomet 

bus kokie nors saviti nusistovėję santykiai. Žmonių santykių bendruomenėse plėtojimas – yra 

neabejotinai esminis darbo vietos bendruomenėse taikinys. Santykių plėtojimas pirmiausia reiškia 

pastangas didinti žmonių bendravimą – kad vietos žmonės įmainomai daugiau sutiktų ir bendrautų vieni 

su kitais ir tuo pat metu reiškia gerinti žmonių bendravimą – stiprinti susikalbėjimą, solidarumą, lygybę, 

jautrumą vieni kitiems.  

Ir dar vienas reikšmingas vietos žmones siejantis bruožas – tai panašūs poreikiai ir interesai. Verta 

pabrėžti, kad vietos bendruomenėje visuomet bus kokių nors prieštaraujančių poreikių ir interesų, bet 

tuo pat metu kiekviena bendruomenė turės bent kelis panašius poreikius ir interesus. Panašūs poreikiai 

ir interesai  yra vienas svarbiausių žmones buriančių bruožų. Skirtingų poreikių ir interesų pažinimas – 

vienas svarbių darbo vietos bendruomenėse taikinių.  

Ieškant vietos bendruomenės apibrėžimo dažnai manoma, kad visi konkrečioje vietoje gyvenantys 

žmonės yra vienalytė grupė. Tačiau tai nėra tiesa, bendruomenės visuomet yra didelės ir nevienalytės 

grupės. Tai pat kaip nedidelę žmonių grupę sudaro konkretūs žmonės, taip pat bendruomenę sudaro 
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įvairios žmonių grupės, kurios skiriasi savo dydžiu, interesais, siekiais, prigimtimi ir pan. Šios grupės 

siejamos sudėtingo santykių tinklo, nes konkretus bendruomenės narys gali priklausyti kelioms grupėms 

tuo pat metu. Tuomet bendruomenė yra sudėtinga, didelė ir nevienalytė žmonių grupė.   

Taigi, siekdami apibrėžti kas tai yra vietos bendruomenė turime apimti visus aukščiau minėtus bruožus 

ir juos matyti kaip vienas kitą papildančių požymių visumą. Tuomet: 

Vietos bendruomenė tai didelė, nevienalytė ir sudėtinga žmonių grupė siejama a) konkrečios vietovės, 

b) panašių papročių ir istorinio identiteto, c) savitų tarpusavio santykių, d) panašių poreikių ir interesų 

bei e) tos pat organizacijų bei paslaugų infrastruktūros.  

Rengiantis dirbti konkrečioje vietos bendruomenėje svarbu turėti galvoje visus aukščiau minėtus 

bruožus ir prisiminti, kad konkretus žmogus gali būti kelių bendruomenių narys (pavyzdžiui kilęs iš 

Skirsnemunės, o gyvenantis ir dirbantis Jurbarke) ir kad konkretus žmogus save laikyti konkrečios 

bendruomenės nariu pagal vieną kurį bruožų, nebūtinai pagal visus (pavyzdžiui gimęs ir gyvenantis 

Telšiuose save laikyti Varnių bendruomenės nariu, nes iš ten kilę jo tėvai ir pan.) 

 

Darbo su vietos bendruomene prasmė ir esminiai siekiai 

Rengiantis darbu su vietos bendruomene svarbu ne tik sau suprasti ką laikome bendruomene, bet taip 

pat atsakyti į kitą labai svarbų klausimą – kodėl verta dirbti su bendruomene ir kokių esminių tikslų 

siekiama šiuo darbu.  

Darbo su vietos bendruomenės žmonėmis kokybė priklauso nuo to kaip atsakysime į šį esminį klausimą 

– tai bendruomeninio darbo įprasminimas. Šalia labai pragmatiškų kasdienio bendruomeninio darbo 

siekių, būtina ieškoti atsakymo ir į labiau bendrą, labiau esminį klausimą – kam apskirtai reikalingos 

bendruomenės. Ieškant atsakymo į šį klausimą verta pasižiūrėti į vietos bendruomenę iš skirtingų 

perspektyvų. Taigi, švietimo požiūriu, bendruomenės reikalingos ir svarbios, kaip viena esminių 

socializacijos erdvių. Kitaip tariant, bendruomenėse žmonės mokosi būti, gyventi ir kurti tarp žmonių, 

derinasi tarpusavio gyvenimo normas, rengiasi savarankiškam gyvenimui. Šalia šeimos, bendruomenė 

yra vienas svarbiausių tokio mokymosi erdvių, todėl sudarydami galimybes žmonėms dalyvauti 

bendruomenės gyvenime ir veikloje kartu sukuriame sąlygas žmonėms derintis savo vertybes, kurti 

bendras normas. Atviros, smalsaujančios, įvairovės bei neįprastumo nebijančios ir kritiškos 

bendruomenės yra palankesnės mokymuisi. Stiprindami bendruomenes švietimo požiūriu kuriame 

mokymuisi, smalsavimui ir kūrybai palankią aplinką. Viešosios politikos požiūriu, vietos bendruomenės 

yra sveikos, kuriančios visuomenės pagrindas. Bendruomenės sukuria pagrindą pasirūpinti įvairių 

žmonių interesais, viešai diskutuoti, kurti demokratinį bendrabūvį. Stiprindami žmonių gebėjimus veikti 

bendruomenėje – derėtis, ieškoti ir rasti sutarimą, atstovauti savo interesus, keistis nuomonėmis, kartu 

nusistatyti prioritetus, sukuriame pagrindą pilietinei ir demokratinei visuomenei. Socialinės gerovės 

požiūriu, bendruomenės yra vienas esminių socialinės paramos šaltinių – kaip tik dėl bendruomenėje 

veikiančių reiškinių stiprėja ar silpnėja skurdas, susvetimėjimas, priklausomybės, smurtas šeimoje ir visa 

eilė kitų sudėtingų problemų. Ir atvirkščiai, atviros, aktyvios ir sąmoningos bendruomenės geba sukurti 

ir palaikyti socialinę gerovę. Taigi, šiuo požiūriu, stiprindami vietos bendruomenės žmonių jautrumą vieni 

kitiems, lyderystę, tarpusavio pagalbą ir atsakomybę kuriame pagrindą socialinei gerovei. Saugumo 

požiūriu bendruomenės yra vienas pagrindinių nelaimių ir krizių sėkmingo įveikimo šaltinių. Kai tik nuo 

bendruomenės „atsparumo“ – t.y. susitelkimo ir pasirengimo priklauso kaip sėkmingai Lietuva įveiks 

didžiausius iššūkius – stichines ar technologines nelaimes, ekonominius ar kitokius sunkmečius, 

konfliktus ir pan. Savarankiškos, susitelkę (solidarios), išmanančios (pasiruošę ir reikiamų žinių bei 

gebėjimų turinčios) ir pasitikinčios vieni kitais bendruomenės yra valstybės saugumo pagrindas.  
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Apibendrinant, bendruomenės ir ypatingai vietos bendruomenės yra reikšmingos (netgi lemiamai 

reikšmingos) sėkmingam žmonių mokymuisi ir ugdymuisi (socializacijai), žmonių saugumui, socialinei 

gerovei ir viešajam valdymui. Tačiau šie siekiai įmanomi ne bet kokiose bendruomenėse – jiems pasiekti 

būtinos atviros, savarankiškos, solidarios, kritiškos, aktyvios ir atsakingos, įvairovės nebijančios 

bendruomenės.  

Sekantis svarbus klausimas – kaipgi stiprinti vietos bendruomenes, kad jos įgytų ir puoselėtų minėtas 

savybes? VšĮ „Kitokie projektai“ sukurtas Bendruomenės piramidės™ įrankis, kuriame aprašytos keturios 

pagrindinės veiklos kryptys stiprinant vietos bendruomenes.  

 

Šios kryptys yra ypatingų santykių puoselėjimas bendruomenėje, ypatingos erdvės bendruomenėje 

kūrimas, ypatingų veiklų organizavimas ir ypatingos kompetencijos ugdymas bendruomenėje. Toliau 

detaliai aprašysime visas keturias kryptis: 

Ypatingi santykiai (ryšys) 

Sveikos stiprios ir savarankiškos bendruomenės pagrindas – ypatingi santykiai tarp jos žmonių. Ypatingi 

čia reiškia visų pirma – neformalūs, asmeniški (kaip priešingybė anoniminiam), atviri (įtraukiantys) ir 

pamokantys (leidžiantys augti, tobulėti, mokytis). Jei bendruomenėje yra pakankamai galimybių kurti ir 

puoselėti tokius santykius, stiprėja jos sutelktumas. Galimybė atsirasti ir stiprėti neformaliems 

santykiams visų pirma reiškia kad žmonės bendrauja ne tik per formalias, dažnai hierarchines 

organizacijas bet ir laisvai buriasi į neformalius sambūrius – NVO, kaimynų grupes, klubus, pomėgių 

ratelius ir t.t. Asmeniški santykiai savo ruožtu reiškia, kad bendraujant tarpusavyje nebijoma ir netgi 

siekiama asmeniško, o ne anonimiško ryšio – žmonės pažįsta vieni kitus vardais, žino vieni kitų pomėgius 

ir pan. Abi aukščiau minėtos santykių savybės sukuria galimybę ir trečiai – atviriems, pasitikėjimu 

pagrįstiems santykiams. Atviri čia pirmiausiai reiškia išankstinį pasitikėjimą ir žmonių priėmimą, netgi 

kryptingą kvietimą įsitraukti, o ne atsargumą ir nepasitikėjimą. Ir galiausiai, pamokantys – tai santykiai, 

kurie leidžia dalintis patirtimi, augti ir tobulėti. Nors yra daug veiksnių stiprinančių tokių ypatingų 

santykių kūrimą ir puoselėjimą bendruomenėje, keli svarbiausiųjų yra: 

 sudaryti sąlygas kaip galima dažniau susitikti kaip įmanoma įvairesniems bendruomenės 

žmonėms 

 Stiprinti žmonių galimybes atsiskleisti ir pažinti vieni kitus neformalioje erdvėje 

 Pastebėti bendruomenėje esančią žmonių įvairovę ir ją švęsti 
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 Pastebėti ir įmanomai viešinti įvairių žmonių gebėjimus, talentus ir stiprybes 

Ypatinga erdvė 

Sveiką ir sutelktą bendruomenę kuria ir stiprina ypatinga erdvė. Ypatinga čia pirmiausia reiškia artimąją 

viešą, kūrybinę bei nepragmatišką, kuriančią naujas galimybes ir puoselėjančią brandžius gyvus ryšius 

tarp žmonių. Būtina pabrėžti kad kalbama tiek apie fizinę erdvę – artimą viešąją aplinką, kurioje žmonės 

gali susitikti už savo namų ribų, laisvai ir neskubėdami bendrauti, kartu užsiimti savo pomėgiais, kurti ir 

pastebėti vieni kitus, tiek ir apie simbolinę erdvę – kur žmonės susitinka neskubėdami, kur yra galimybė 

kartu užsiimti pačia keisčiausia veikla, žaisti, užsiimti pačia įvairiausia kūryba, neskubėti įsipareigoti ar 

siekti konkrečių rezultatų. Tokia fizinė ir simbolinė erdvė ne tik sukuria žmonėms galimybes susitikti ir 

pažinti vieni kitus, bet ir leidžia atrasti vieni kitų pašaukimą, siekti svajonių, džiaugtis pomėgiais. Tai 

erdvė, kurioje gimsta įvairiausi kūriniai. Ypatingos erdvės bendruomenėje kūrimas ir stiprinimas 

įtakojamas bent kelių konkrečių veiksnių: 

 Kurti ir palaikyti konkrečių susitikimo vietų artimoje viešojoje erdvėje galimybes – parkus, 

skverus, kavines, klubus, bendruomenės namus ir t.t.  

 Stiprinti žmonių bendravimą pagal pomėgius, įvairius pomėgių klubus ir pan.  

 Kurti ir stiprinti žmonių galimybes susitikti ne tik apie reikalus, bet ir pažaisti, lėtai pabendrauti 

ir pan.  

 Pastebėti ir švęsti tokioje erdvėje sukuriamus kūrinius – tiek fizinius daiktus, tiek ir ryšius bei 

kitus nematerialius dalykus 

Ypatinga veikla 

Bendruomenės susitelkimui neišvengiama svarbi yra ir ypatinga veikla. Be abejonės pirmiausiai tai 

bendra veikla – kai žmonės veikia kartu. Tačiau taip pat svarbu, kad tai būtu veiklos, kurios kuria tiek 

asmeninę tiek bendrą naudą (win-win) ir yra pamokančios – leidžia stiprinti savo gebėjimus, augti 

asmeniškai, tobulinti konkrečias savo žinias bei įgūdžius. Labai svarbu, kad bendra veikla neštų ne tik 

bendrą naudą bet ir būtų naudinga kiekviena joje dalyvaujančiam asmeniškai. Taip pat atskirai verta 

paminėta, jog nėra svarbu, kad bendroje veikloje dalyvautų iškart kaip galima daugiau bendruomenės  

žmonių. Žmonės buriasi ir prisijungia su laiku, svarbiau kad būtų kuriamos tokio bendro veikimo 

galimybės, įvairios bendros iniciatyvos, tegu ir nedidelės. Ypatingą veiklą stiprina šie svarbesni veiksniai: 

 Pastebėti bendruomenėje esančius panašius poreikius, stiprinti žmonių aktyvumą šiuos 

poreikius tenkinant kartu 

 Pastebėti, stiprinti ir pagerbti pačias įvairiausias žmonių savipagalbos iniciatyvas 

bendruomenėje. Jei tokių nėra, kurti jas  

 Inicijuoti kad ir nedideles talkas konkretiems reikalams išspręsti – jos kuria žmonių tikėjimą savo 

asmenine ir bendra galia.  

 Pastebėti bendruomenės „tyliuosius“ ir kukliuosius“, padėti jiems imtis atsakomybės ir 

pademonstruoti savo gebėjimus viešai.  

 Viešinti bet kokią bendrą veiklą bendruomenėje, kuri buvo naudinga, nesvarbu kas ir kodėl ją 

organizavo. 

 Pastebėti ir esant poreikiui laiku pakonsultuoti kylančias iniciatyvas. 

Ypatinga kompetencija 

Visos trys aukščiau minėtos sritys yra glaudžiai susiję su ketvirtąja – Ypatingu išmanymu arba 

kompetencija. Bendruomenės sutelktumui ir sveikam gyvenimui būtinas tam tikras ypatingas žmonių 

išmanymas. Visų pirma šis išmanymas turi apimti sąmoningumo gebėjimus – t.y. gebėjimą jautriai ir 

atsakingai pamatyti įvairius žmones bendruomenėje su jų poreikiais ir norais bei siekiais, suvokti savo 
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sąsajas su mane supančiais žmonėmis ir todėl atsakingas jiems pagal galimybes padėti. Sąmoningumo 

gebėjimas taip pat reiškia jautrumą mane supančiai aplinkai ir atsakomybę šią aplinką puoselėti. Antroji 

labai svarbi gebėjimų grupė, būtina ypatingai kompetencijai – tai bendravimo ir bendradarbiavimo 

gebėjimai – gebėjimas būti, gyventi ir dirbti tarp kaimynystėje gyvenančių žmonių, su jais kokybiškai 

bendrauti, kurti naujus ir puoselėti senus ryšius, pastebėti ir spręsti konfliktus, ginti savo poziciją ir 

pastebėti bei gerbti kitas pozicijas, derėtis, derinti interesus, susitelkti. Ypatingą kompetenciją stiprina 

šie veiksniai: 

 Įvairių bendruomeninių iniciatyvų, ypatingai bendros veiklos aptarimas padedant žmonėms 

įsisąmoninti esminius momentus, pasiimti „pamokas“ 

 Naujų, neįprastų veiklų kūrimas ir žmonių įtraukimas į jas. Eksperimentavimas 

 Kryptingi mokymai esant reikalui 

 Bendri žaidimai su „pamoka“ 

Apibendrinant, esminis siekis darbe su vietos bendruomenėmis yra jų susitelkimo ir savarankiškumo 

didinimas (auginimas). Ir savo ruožtu pats bendriausias rezultatas, kurio siekiama šiuo darbu – tai 

sutelktos, savarankiškai gyventi gebančios ir tarpusavyje bendraujančios vietos bendruomenės. Labai 

svarbu, kad nors šis rezultatas iš pirmo žvilgsnio atrodo abstraktus, jis gali būti pastebimas ir matuojamas 

per labai konkrečias vietos bendruomenėje atsirandančias žmonių elgesio apraiškas ir reiškinius. Štai keli 

(tikrai ne visi) jų: 

 NVO ir kitų neformalių žmonių grupių (kaimynų susibūrimai, klubai, neformalios jaunimo grupės, 

parapijos grupės ir t.t. ir pan. ) skaičius 

 Kiekis bendruomenės žmonių kurie pažįsta vieni kitus bent kiek labiau asmeniškai  

 Įvairiausių vietos iniciatyvų (talkos, susibūrimai) kiekis 

 Viešų erdvių, kuriose žmonės gali susitikti kiekis ir skaičius žmonių, kurie jose susitinka 

 Žmonių gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti 

 ... 

 

Darbo vietos bendruomenėje dalys 

Aptarus darbo vietos bendruomenėje prasmę ir esminius siekius reikia bent glaustai aptarti ir esmines 

darbo vietos bendruomenėje dalis. Žinoma, kad vietos bendruomenės yra pernelyg įvairios ir sudėtingos, 

kad galima būtų pateikti nors kiek patenkinamą pagrindinių darbo bendruomenėje dalių sąrašą, tačiau 

žemiau pateikti dalykai turi didelės reikšmės bendruomeninio darbo kokybei.  

Situacijos analizė 

Viena esminių darbo vietos bendruomenėje dalių – tai nuolatinė situacijos analizė. Situacijos analizė yra 

ypatingai svarbi dėl kelių priežasčių – pirmiausia, kadangi darbas bendruomenėje yra ilgalaikis, ne 

momentinis. Pokyčiai bendruomenėje atsiranda lėtai ir reikalauja ilgalaikių sistemingų pastangų. Kita 

priežastis kad bendruomenėje veikia labai didelė įvairovė reiškinių ir veiksnių, todėl būtina savo 

pastangas koncentruoti ties konkrečiais „taikiniais“ – pasirinkti konkrečius dalykus ir juos įtakoti, 

priešingu atveju pastangos gali „išsibarstyti“. Situacijos analizė apima reguliarias pastangas stebėti 

pasirinktus dalykus bendruomenėje ir turėti bent jau minimalų įsivaizdavimą apie šiuos konkrečios vietos 

bendruomenės aspektus: 

 Ribas ir jų pokyčius 

 Pagrindines gyventojų ir poreikių grupes bendruomenėje 

 Bendruomenėje veikiančias pagrindines formalias ir neformalias organizacijas ir iniciatyvas 



17 
 

 Esminius bendruomenės poreikius, ir iššūkius su kuriais susiduriama 

 Esmines bendruomenės stiprybes, kas šioje konkrečioje bendruomenėje veikia sėkmingai 

 Bent kelis dalykus, kuo ši bendruomenė yra unikali, išsiskirianti iš kitų 

 Esminius platesnio nacionalinio ir tarptautinio konteksto dalykus, turinčius įtakos šiai konkrečiai 

bendruomenei 

 Paslaugų „tinklą“ veikiantį šioje bendruomenėje ir prieinamą jos žmonėms 

 Išorinės (už bendruomenės ribų) ir vidinės (bendruomenėje) pagalbos ir paramos šaltinius 

Situacijos analizė – tai ne vienkartinis o nuolatinis reguliarus darbas. Taip yra todėl, kad visi aukščiau 

minėtieji dalykai keičiasi ir svarbu nors kokiu reguliarumu atnaujinti savo įsivaizdavimą apie 

bendruomenės situaciją. Bendruomenės situacijos analizė gali būti ir paprastai yra daroma labai įvairiais 

būdais, galiausiai derinant ir apibendrinant iš įvairių šaltinių gautą informaciją – dokumentų analizė, 

įvairių tyrimų duomenys, statistinė informacija, formalūs ir neformalūs pokalbiai su gyventojais, 

stebėjimai ir t.t. Sėkminga bendruomenės situacijos analizė sukuria pamatą kryptingam ir rezultatyviam 

darbui su vietos bendruomene.  

Esminių artimų ir tolimų siekių ir tikslų formulavimas  

Antroji labai svarbi darbo vietos bendruomenėje dalis yra esminių artimų ir tolimų siekių ir tikslų 

formulavimas. Ši dalis negali būti vykdoma be platesnio gyventojų dalyvavimo – svarbu, kad bent jau 

bendrieji tikslai būtų sukuriami ir formuluojami kartu su gyventojais. Tikslų ir siekių formulavimas gali 

būti grindžiamas situacijos analize ar išplaukti iš vietos žmonių norų. Svarbu, kad būtų kartu aptarta ir 

suformuluoti bendra bendruomenės stiprinimo kryptis ir numatyti bent jau artimiausi veiksmai.   

Žmonių įtraukimas, iniciatyvos ir lyderystės stiprinimas  

Trečioji svarbi darbo vietos bendruomenėje dalis - žmonių įtraukimas, iniciatyvos ir lyderystės 

stiprinimas. Ji dėsningai susijusi su nusimatytais tikslais ir siekiais. Tačiau bendruomeniniame darbe 

žmonių įtraukimas netgi į kasdienių buitinių klausimų ar iššūkių sprendimą yra vertingas – taip stiprėja 

iniciatyva ir savo ruožtu savarankiškumas, auga pasitikėjimas savo jėgomis. Labai apibendrinant visi tie 

darbai ir veiksmai, kuriuos pajėgūs padaryti bendruomenės žmonės ir turėtų būti darome bendruomenė 

žmonių. Labai svarbu pastebėti potencialius lyderius ir juos skatinti bei stiprinti jų kaitą. Lyderiai 

bendruomeniniame kontekste reiškia žmones, kurie pakankamai drąsūs imtis veiklos savarankiškai, 

veikti, o ne tik kalbėti apie veikimą, įkvėpti ir burti kitus žmones, „užkrėsti“ juos savo pavyzdžiu.  

Bendradarbiavimas ir partnerystė 

Dar viena svarbi darbo vietos bendruomenėje dalis – tai bendradarbiavimas ir partnerystė. Kokios veiklos 

ar iniciatyvos bebūtų organizuojamos, labai svarbu, kad jose maksimaliai įmainomai būtų stiprinamas 

bendradarbiavimas tarp pačių skirtingiausių žmonių grupių, institucijų, organizacijų ar įstaigų. 

Bendradarbiavimas yra savaime vertingas bendruomeninėje veikloje. Atskirai verta paminėti 

partnerystės iniciatyvų kūrimą ir stiprinimą. Partnerystė, darbo su vietos bendruomene kontekste reiškia 

tokį bendradarbiavimą, kai bendradarbiaujančios pusės dalinasi ne tik resursus ar užduotis bet ir 

nesėkmės riziką. Partnerystėje esančios organizacijos ar žmonės laimi ar pralaimi kartu, todėl jų 

bendradarbiavimas yra labai intensyvus ir savo ruožtu reikalaujantis didelio pasitikėjimo, vieni kitų 

pažinimo ir bendrų veiklų patirties.   

Resursų paieška 

Resursų paieška yra dar viena reikšminga darbo vietos bendruomenėje dalis. Resursų paieška čia reiškia 

ne tik finansavimo galimybes, bet taip pat žmones, galinčius teikti pagalbą, organizacijas ir institucijas 

teikiančias įvairias paslaugas ir pan. Resursų paieška yra būtinas, „paramos“ darbas.  
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Vertinimas, įsivertinimas ir tobulėjimo užtikrinimas  

Ir viena svarbiausių darbo vietos bendruomenėje dalių – tai bendruomenės veiklų vertinimas, 

įsivertinimas ir tobulėjimo užtikrinimas. Patirtinio ugdymo požiūriu, kad ir kokios veiklos būtų vykdomos 

bendruomenėje jos sutelktumui ir savarankiškumui turės naudos tik tuomet, jei bus tinkamai 

aptariamos, vertinamos ir įsivertinamos, išskiriamos esminės pamokos ir užtikrinamas bendruomenės 

žmonių bei visos bendruomenės tobulėjimas. Praktikoje ši dalis reiškia dėmesį ir nuolatines pastangas 

padėti įvairioms bendruomenės iniciatyvoms įsivertinti savo veiklą, kaupti ir apibendrinti įvairių grupių 

patirtį, viešinti esminius pasiekimus. Labai svarbu, kad būtų vertinami tiek kiekybiniai veiklos aspektai – 

pavyzdžiui veiklų kaina, dalyvaujančių žmonių skaičius, konkreti nauda ir pan. tiek ir kokybiniai – 

pavyzdžiui esminiai įtakoti pokyčiai, žmonių nuomonė ir pan.  

Apibendrinant, darbe su vietos bendruomene yra svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp visų minėtų 

pagrindinių darbo vietos bendruomenėje dalių.  
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III. Darbas su grupėmis 

 

Darbas su grupe ir grupės vadovo vaidmuo 

Organizuojant patirtinę veiklą tenka susidurti su įvairiomis žmonių grupėmis ir tik ypatingais atvejais 

dirbama su pavieniais asmenimis (pvz. užsienyje populiaru pavieniui dirbti su sunkiai auklėjamais 

paaugliais, išvykstant su jais į patirtinio ugdymo principais grįstą kelionę). Bendruomenė yra viena 

ypatingų žmonių bendro buvimo formų, turinti savo specifiką, aprašytą praeituose skyriuose. Šiame 

skyriuje pagrindinį dėmesį skirsime grupei kaip reiškiniui bendrai. Tai svarbu, siekiant, kad dirbantieji su 

įvairiomis bendruomenių grupėmis turėtų gilesnį grupės dėsningumų išmanymą, lengviau suprastų kas 

vyksta su žmonėmis būnant grupėse bei atitinkamai planuotų veiklas ir „grupių vedimą“ arba ugdomąjį 

palydėjimą.  

Grupė kaip reiškinys  

Niekas nenuneigs, kad mes gyvename nuolatiniame ir tampriame santykyje su aplinka, su kitais 

žmonėmis, nes esame santykio būtybės. Kūdikis be santykio neišgyventų. Jis patiria save tik santykyje su 

kitais (artimais asmenimis), pvz. mama, kurią jaučia kaip savęs dalį. Iš jos reakcijų ir elgesio jis išmoksta 

pažinti kas yra gerai, kas ne. Iš kitų reakcijų mes mokomės ir koreguojame savo elgesį, emocijas, požiūrį. 

Panašūs veiksniai ir reiškiniai patiriami ne tik kūdikystėje bet ir vėlesniame gyvenime.  

Buvimas abipusėje santykio priklausomybėje yra kertinė žmogiškojo gyvenimo duotybė.  Žmonės yra 

taip surėdyti, kad jiems reikia vienas kito, kad būtų ir išliktų žmonėmis. Mes esame priklausomi nuo kitų 

žmonių ir aplinkos ir tuo pačiu metu darome jiems įtaką.  

Kitaip tariant, visą gyvenimą mes praleidžiame įvairiose grupėse – ar tai būtų šeima, kaimynystė, darželis, 

mokyklos klasė, draugai, organizacijos, kolektyvai, projektai, bendruomenės, ugdymosi grupės ir t.t. Šiuo 

atveju grupė suprantama kaip žmonių su daugiau mažiau panašiais interesais buvimas kartu tam tikrą 

laiką. Buvimo trukmė jose yra labai skirtinga, taip pat kiekvienoje grupių mes kaupiame skirtingas patirtis 

– tuo pat metu dalyvaudami skirtingose grupėse mes galime jose skirtingai jaustis, veikti, elgtis, nors ir 

esame tie patys žmonės.  

 

Grupės raida 

Grupės yra gyvas organizmas. Sudėtingas, galingas ir įdomus organizmas, kuris gimsta, auga, išgyvena 

brandą ir nyksta, t.y. turi savo raidą. Kiekvienos grupės raida skiriasi nuo kitos grupės raidos, nes skiriasi 

įvairių asmenų kilmė, lytis, kultūra ir subkultūra, religija, amžius, išsilavinimas, profesija ir interesai. 

Kiekvienas grupės narys ateina į grupę su savo patirtimi, gebėjimais, žiniomis, požiūriais ir asmeninėmis 

savybėmis.  

Kiekvieno žmogaus buvimą grupėje, jo savijautą ir motyvaciją bei elgesį lemia trys esminiai poreikiai: 

pripažinimo, priklausomumo ir saugumo. Priklausomai nuo šių poreikių patenkinimo lygio grupėje vyksta 

daug įvairių reiškinių, kurie vadinami grupės procesais. Kiekvienos grupės išgyvenami procesai turi tam 

tikrus dėsningumus, tačiau šie procesai dėl aukščiau  minėtų priežasčių visada yra unikalūs ir išskirtiniai. 

Šių reiškinių kaita vadinama grupės dinamika.  

Dirbant su grupės dinamika stiprėja žmonių mokymasis, didėja grupės narių darbo efektyvumas, keičiasi 

žmonių savijauta.  

Patirtinio mokymo kontekste yra labai svarbu padėti grupei organizuotis savo gyvenimą priimant ir 

„įdarbinant“ visus jai priklausančių narių unikalumus. Čia grupė suprantama kaip tarpusavyje susijusių, 



20 
 

vienas apie kitą žinančių ir suvokiančių save kaip grupę, žmonių (remiantis Andrzej Huczynski, ir D.A. 

Buchananu, 1997).  

 

Grupės raidos fazės 

Nors skirtingų grupių gyvenimo raida ir yra sudėtinga, tačiau vis dėl to yra tam tikruose grupės gyvenimo 

etapuose atsikartojantys dėsningumai, dažnai literatūroje vadinami grupės raidos fazėmis. Svarbu 

pabrėžti, kad toks skirstymas yra sąlyginis. Atsižvelgiant į aukščiau minėtus grupės narių situacijų 

skirtumus, realybėje šios fazės ne visada pasireiškia taip ir tokiu eiliškumu, kaip jos bus aprašytos toliau. 

Grupės raidos fazės gali atsiskleisti kartais greičiau, kartais lėčiau; fazė gali būti peršokama arba gali būti 

sugrįžtama prie ankstesnės fazės; kai kurie grupės nariai gali užsilaikyti vienoje grupės proceso fazėje, 

kai tuo tarpu kita grupės dalis jau priartėja prie kitos fazės. Paminėtina, kad grupės raidos sustojimas ar 

judėjimas priekin labai priklauso nuo to, kaip jai daro įtaką grupės nariai ar vadovas, kitaip tariant – 

grupės raida yra visų grupėje esančių veikėjų rankose, ne tik vadovo, ar tik grupės narių, nors vadovas ir 

turi papildomą atsakomybę (pvz.: į tolimesniame raidos etape esančią grupę prisijungus naujiems 

nariams grupė turi naujai persiorientuoti, dažnai sugrįžta į ankstesnį raidos etapą. Todėl yra 

rekomenduotina dalyvauti grupėje nuo pradžios iki galo). Nepriklausomai nuo grupės vadovo 

pasirinkimo, grupės raida vienaip ar kitaip vyksta. Grupės vadovas – asmuo padedantis grupės nariams 

sąveikauti tarpusavyje ir mokytis iš to, kas vyksta grupėje čia ir dabar.   

Nepaisant įvairių skirtumų, aprašytų aukščiau, grupės gyvenimo skirstymas į raidos fazes gali būti 

naudingas grupės vadovui - padės geriau suvokti grupėje vykstančius dalykus ir atitinkamai planuoti savo 

darbą grupei veikiant. Grupės vadovo uždavinys yra stebėti, atpažinti grupės procesus ir juos pasitelkti 

grupės mokymuisi. Grupėje vykstančių procesų atpažinimas yra vienas iš subtiliausių grupės vadovo 

išmanymų. Grupės vadovo „uoslė“ grupės procesų pajautimui, turi būti nuolat treniruojama ir 

tobulinama. Stipri darbo su grupėmis kompetencija, užtikrina dirbančiojo gebėjimą reaguoti „čia ir 

dabar“ į grupėje vykstančius procesus ir tuos procesus pasitelkti ugdomiesiems tikslams. Ši kompetencija 

yra treniruojama ir tobulinama dirbant su grupėmis, smalsiai stebint, kas vyksta grupėje, kaip sąveikauja 

žmonės, kokį poveikį mokymuisi ir grupės procesui daro grupės vadovo veiksmai ir žmonių sąveika.  

Čia pristatomas grupės raidos fazių modelis, kuris iš vienos pusės aprašo pastebimus procesus, iš kitos 

pusės – siūlo veikimo perspektyvas sąmoningam ir tikslingam grupės darbui. Kiekvieną grupės raidos 

fazė bus analizuojama dviem aspektais, t. y. dviem konkrečiais klausimais grupės vadovui: 

„Kas vyksta grupėje?“ – apibūdina grupės narių elgesį. 

„Grupės vadovo vaidmuo“ – apibūdina grupės vadovo veikimo galimybes.  

Nors yra skirtingų grupės gyvenimo skirstymo į etapus ar fazes modelių, vienas plačiau naudojamų 

išskiria penkias pagrindines grupės raidos fazes – svetimumo-susipažinimo, formavimosi, pasitikėjimo, 

savarankiškumo/produktyvumo ir išsiskyrimo – modelį. 
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Svetimumo ir susipažinimo fazė 

Kas vyksta grupėje? 

Kai žmonės susirenka naujoje grupėje vyrauja daug neapibrėžtumo. Iš vienos pusės jiems yra smalsu ir 

įdomu, iš kitos pusės – nesaugūs ir susivaržę. Grupės pradžioje saugumo ir pripažinimo poreikiai 

praktiškai niekaip nepatenkinti. Iš vienos pusės norima priklausyti grupei ir rasti joje savo vietą, iš kitos 

pusės egzistuoja baimė ar galima būti šioje grupėje savimi, ar visgi čia tikimasi visai kitokio elgesio. Kol 

žmonės nesijaučia kad yra priimti bent jau kelių dalyvių ar grupės vadovų, jie jaučiasi pažeidžiamais ir 

neryžtingais. Šių jausmų stiprumas priklauso nuo to, kiek kiekvienas iš dalyvaujančiųjų turi buvimo 

grupėse patirties bei kokį save jose patyrė – ar labiau priimtą ar išstumtą.  

Dalyviai linkę bendrauti labiau apibendrintai, labiau apie kitus dalykus (žmones, reiškinius, orą), o ne 

apie save.  Dažnai naujos grupės nariai būna mandagūs ir atsargūs, netgi jei nesutinka su kažkieno 

išsakyta nuomonę, tai nutyli ir nesiginčija. Be to, būna atvejų, kai kiti grupės nariai dėl geresnio savęs 

parodymo kitus grupės narius subtiliai nuvertina arba sumenkina. Neryžtingumas taip pat gali pasireikšti 

paikystės arba užsisklendimo demonstravimu. 

Kiekvieno grupės nario galvoje sukasi tokie ar panašūs klausimai: kas čia tokie susirinkę? Kokie jie? 

Įdomu, kaip aš čia būsiu priimtas? Ar rasiu savo vietą? Kaip čia reikia būti? Kas galima, kas ne? Pradžioje 

nėra jokių nei bendrų susitarimų, nei aiškių vaidmenų. Tačiau yra didelis noras susipažinti, net jeigu jis ir 

neišreiškiamas žodžiu.  

Šioje fazėje galima pastebėti dvi viena kitai priešingas elgesio tendencijas:  į kitus – nuo kitų. Kad įgauti 

šiek tiek saugumo, „šniukštinėjamasi“, bendraujama tai su vienu, tai su kitu, tai su trečiu dalyviais, 

žiūrima kas kaip bendrauja, elgiasi, kuo galima būtų pasitikėti ir t.t., tačiau tvirti ryšiai dar neužsimezga. 

Grupės nariai beveik nesiima jokios atsakomybės - labiausiai čia orientuojamasi į vadovą – JIS/JI turi 

žinoti kaip čia viskas bus ir kaip čia galima apsieiti. JIS/JI žino visas taisykles (apie tai daugiau – truputį 

žemiau).  

 

Grupės vadovo vaidmuo 

Šioje fazėje vadovas turi didelę reikšmę, nes į jį labiausiai ir orientuojamasi. Iš jo tikimasi, kad jis suteiks 

kryptingumo ir atpalaiduos nuo nesaugumo. Vadovo elgesys yra esminis elgimosi matas ir modelis. Jis 

yra nuolat stebimas. Viskas, ką jis daro yra „registruojama“ ir nesąmoningai rūšiuojama bei vertinama: 

kas galima, kas neleidžiama, kaip galima man čia būti? Priklausomai nuo to, kaip vadovas reaguoja, 

dalyvius tai veikia atpalaiduojančiai ar varžančiai, atveriančiai ar uždarančiai.    
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Vadovui reikia pasirūpinti, kad dalyviai tarpusavyje susipažintų ir mokytųsi vieni kitus vertinti (ne 

pažymio rašymo prasme) ir kad atsirastų tam tikra tvarka grupėje. Vadovas užduoda toną ir pasirūpina 

fiziškai ir emociškai saugia (darbo) atmosfera. Grupės vadovo tikslas – kuo labiau mažinti egzistuojantį 

neapibrėžtumą: informuoti grupę apie praktinius dalykus (kiek truks programa, kada valgom, kur 

gyvenam, kur tualetas ir t. t. – priklausomai nuo konteksto, kuriame dirbate su grupe), pasiūlyti aiškią 

buvimo kartu struktūrą ir pasiūlyti dalyvaujantiems teigiamus patyrimus naujoje grupėje. Galima išskirti 

keturis orientavimosi grupės vadovui šioje fazėje, svarbius uždavinius: 

• Apšildymo, „ledų laužymo“ procesas, kurio paskirtis yra visiems įeiti į kontaktą, ir kartu 

„apšilti“. Tam galima pasitelkti įvairius apšilimo ir ledų laužymo metodus.  

• Susipažinimo procesas, kur dalyviai pažindinasi tarpusavyje ir mokosi apsieiti vieni su kitais. 

Tam taip pat yra daug įvairiausių patyrimo grupėje pratimų.  

• Bendrų susitarimų įvedimas, kur aptariamos buvimo kartu taisyklės ir normos.  

• Tikslų išsigryninimas, kur įsivardijami asmeniniai ir grupės tikslai, lūkesčiai, mokymosi 

taikiniai.   

Pabrėžtina, kad vadovo vaidmuo yra padėti grupei susipažinti ir susiorientuoti aplinkoje, o ne duoti savo 

atsakymus ir sureguliuoti grupę taip, kaip jam atrodo. Grupė turi augti pati su vadovo pagalba. 

Prasmingas vadovo vaidmuo šioje fazėje (ir kitose) yra kai jis 

• Stengiasi priimti kiekvieną grupės narį rimtai ir su pagarba 

• Kai yra atviras ir dėmesingas 

• Kai jis „užmato“ nesaugumus ir suteikia pagalbą juos įveikti (atvirai apie tai kalba, įvardina 

savo nesaugumą, bendrai kažką veikia, padrąsina, sudaro galimybes daryti kartu ir t.t.) 

• Kai aiškiai komunikuoja, kas yra paruošta ir suplanuota, ir tuo pačiu, kas dar yra atvira ir tūri 

būti kartu sutarta ar padaryta; kai įvardina galimybes ir ribas apie veikimo laisvę ir 

nepakeičiamas sąlygas 

• Kai įvardina savo emocijas ir palaikančiai padrąsina grupės narius kalbėti apie jausmus 

• Kai sąmoningai nusprendžia kokio artumo ar distancijos laikytis su konkrečiais dalyviais, kad 

jam pačiam tai netrukdytų dirbti 

• Kai jis pats vis naujai nusprendžia kada ir kaip jis nori įsikišti ar atsitraukti, kad nepradėtų 

elgtis nesureflektavęs, pvz. surinkinėti visų baimes ar viską palikti savieigai 

• Kai savo elgesiu jis prisideda prie grupei funkcionuoti padedančių normų, kaip klausytis vieni 

kitų, priimti skirtingas nuomones, leisti kilti konfliktams (bet pačiam jų neinicijuoti), 

perklausti, dalintis savo sunkumais duotojoje situacijoje ar tiesiog klausti ir t.t.  

 

Grupės formavimosi fazė 

Kas vyksta grupėje? 

Po pirmos nuostabos, „pačiupinėjimo“, įspūdžių ir patyrimo grupės nariai jaučiasi ramiau, žino vieni kitų 

vardus, laisviau reiškia savo nuomonę. Atsiranda esminis dalyvių noras surasti savo vietą grupėje 

Dažniausiai tai nėra sąmoninga ir aktyvi veikla. Žmonės tai daro labai įvairiais būdais, priklausomai nuo 

jų ankstesnių patirčių: vieni daug bendrauja, garsiai išsako savo nuomonę, teikia pasiūlymus, puola kitus, 

kam nors priešinasi, laido sąmojus, reguliuoja kylančias įtampas, būna ramūs, labiau užsisklendę, stebi, 

būna drovūs, juokingi, viską žinantys, diplomatiškai pasireiškiantys ir t.t. Čia dalyviai vieni kitus 

nesąmoningai suvokinėja ir tokiu būdu atsiranda nauji orientyrai – iš kitų reakcijų galima pažinti savo 

galimybes, konkrečioje grupėje leistinus ar netoleruotinus dalykus. Nematomai susidaro minčių, 

suvokimų, santykių, simpatijų ir antipatijų tinklai, priklausantys nuo to, kiek patenkinami pripažinimo ir 
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saugumo poreikiai. Grupės bendradarbiavimo normos tampa vis aktualesnės, norisi aiškumo grupės 

narių tarpusavio santykiuose, sprendimų priėmime. 

Rasti savo vietą grupėje, tai reiškia rasti kitų narių „pripažintą“, vaidmenį. Šis vaidmuo gali būti ir su 

negatyviu atspalviu, pvz. būti tuo, kuris nuolat trukdo. Bet net ir tai yra daug geriau ir suteikia saugumo, 

negu kad likti kitų nepastebėtam ar „kaboti ore“.  

Su vietos radimu susijęs ir kitas šiai fazei būdingas reiškinys – vaidmenų grupėje atsiradimas. Žmonės 

pradeda susidaryti nuomonę vieni apie kitus (kalbeniai, tyleniai, pirmūnai, nevykėliai, intrigantai, 

klounai, aukos, blogiukai ir pan.). Dažniausiai nuomonės susidarymas yra grįstas ne tik kito žmogaus 

elgesio pamatymu, bet ir yra susijęs su asmeniniu požiūriu ir elgesio ypatumais. Vaidmenų atsiradimas 

iš principo nėra blogas dalykas. Didžiausias pavojus šioje fazėje yra tai, kad praktiškai tik truputį 

„suvaidinus“ vienokį ar kitokį vaidmenį (išbandau kaip aš lengviausiai pritapsiu?) atsiranda etiketės 

klijavimo grėsmė: aš tave užvadinu klounu, kad AŠ žinočiau koks tu esi ir kaip man su tavimi elgtis 

(saugumo poreikis). Tokiu būdu kitam lieka nedaug šansų pasikeisti. Ir tai yra abipusis žaidimas – kadangi 

aš tave taip matau (pvz., visažinis), galiu su tavimi tik toks būti (pvz., kritikas).  

Aišku, visas įdomumas slypi ten, kai keli nariai nesąmoningai nori užimti tą pačią vietą, tą patį vaidmenį. 

Iš čia kyla įtampos, povandeninės kovos. Dažnai tai pasireiškia per kažkokių atsitiktinių „dalykinių“ 

problemų sprendimus, nes niekas negali pasakyti ir žinoti, koks gi tikrasis yra įtampos šaltinis. Nerasdami 

vietos grupėje, žmonės dažnai nukreipia savo energiją į vadovo asmenį ir kompetentingumą, kritikuoja 

programą, netinkamas užduotis, kelia viso to kas vyksta naudos klausimus ir t.t. (populiariai kalbant  - 

aplinka tampa kalta).   

Jeigu tarpusavio santykiai neišsiaiškinami ir įtampos neįvardinamos, grupė gali ilgus metus strigti šioje 

fazėje ir jos neišaugti. Taip pat grupė gali tiesiog iširti. 

Grupės vadovo vaidmuo 

Grupės vadovui tai yra sunkiausia grupės raidos fazė. Jis irgi yra grupės dalis, nors ir kitame vaidmenyje, 

bet ir jam tenka kovoti dėl vietos grupėje ir jo, kaip vadovo pripažinimo.  Iš kitos pusės jis yra įtraukiamas 

ir į dalyvių „pasalas“: dalyviai provokuoja, atvirai ar užslėptai apeliuoja į vadovo nuomonę, poziciją, 

ginčijasi ar nori pasinaudoti, įgauti palankumą, kad stiprintų savo galią grupėje. Taip vadovas gali 

susigundyti besipriešinančias, besiblaškančias jėgas bandyti suvienyti dalykiškai ir dažnai patiria, kad tai 

neveiksnu, nes panašios trintys iškyla kitose vietose. Čia svarbu suvokti, kad po pasipriešinimu ar 

„gundymais“ slypi gilesnis neįsisąmonintas, nepatenkintas poreikis ar noras (pvz., rasti vietą, t.y. gauti 

pripažinimą).  

Šioje fazėje vadovui rekomenduojama būti budriam ir nevertinti susidariusios situacijos negatyviai, nors 

ji ir gali būti slegianti, nes tada įtampos tik didės. Svarbu sau suvokti apie ką čia eina kalba: kiekvienas 

grupės narys nori būti pripažintas ir priimtas kitų, kad galėtų likti grupėje. Kiekvienam yra svarbus bent 

minimalus saugumas, kad nuolat nesijausti neužtikrintu ir nesiorientuojančiu. Kiekvienas nori turėti ir 

daryti įtaką, tai reiškia tam tikra prasme būti kitiems kažkuo svarbus. Bendrai paėmus, šioje fazėje kalba 

eina apie tarpusavio santykių aiškinimąsi bei apie atsakymo į sekančius klausimus radimą: ar aš galiu ir 

noriu šioje grupėje būti? Ar gausiu čia tai ko man reikia? Ar čia yra tie žmonės, kuriems aš norėčiau kažką 

nuo savęs duoti? Taigi, nei noras susirasti vietą grupėje, nei priežastys kodėl taip nutinka kaip nutinka, 

nėra vertintini negatyviai. Daugių daugiausia į ką galima reaguoti, tai į būdą ir priemones, kurios 

naudojamos minimo poreikio patenkinimui (kai pvz. kas nors nori įsitvirtinti kitų dalyvių sąskaita juos 

kritikuodami, pašiepdami ir pan.).    

Vadovas turi padėti grupės nariams išsiaiškinti tarpusavio santykius. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į tai, 

kas vyksta, tai tematizuoti ir padėti grupei suvokti, kokios grupės normos (tam tikri susitarimai) galioja 
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šioje grupėje. Tikslas – grupei ir vadovui susitarti dėl visiems priimtinų grupės buvimo kartu normų: kaip 

bus priimami bendri sprendimai, ar juos priimant bus galima ir kaip išreikšti savo galimybes.. 

Kalbant su grupe vadovui svarbu aiškiai išreikšti savąją poziciją: sutikti arba pagrįstai nepritarti 

lūkesčiams ir trumpai nusakyti savo, kaip grupės vadovo, vaidmenį. Su grupės nariais galima diskutuoti 

apie asmeninę ir pedagoginę savigarbą. 

Tad svarbiausias vadovo instrumentas šioje fazėje yra jis pats, jo pačio elgesys, kuris yra modelis ir matas 

kitų dalyvių elgesiui: kaip vadovas bendrauja, kalba su kitais, kaip rimtai priima jų nuomonę, išreiškia 

savo norus, dalinasi savo sunkumais, iškomunikuoja savo lūkesčius kitiems. Priklausomai nuo vadovo 

elgesio, jis bus patiriamas kaip atpalaiduojantis ir išlaisvinantis, ar kaip tik kaip suvaržantis.  

Žvelgiant iš metodinės pusės, gali pagelbėti ir didelės grupės paskirstymas į mažesnes grupeles su tam 

tikromis užduotimis, tinkančiomis grupės situacijai. Mažesnėse grupelėse daug lengviau yra visiems 

pasireikšti ir atsiskleisti. Taip pat čia tinka įvairios grupės narių tarpusavio sutelktumą skatinančios 

užduotys ir pratimai. Svarbu, kad nebūtų tarpusavio, ar su kita komanda“ varžymosi elementų.  

Dar norisi atkreipti dėmesį į tai, kad ši fazė nebūtinai turi vykti labai konfliktiškai. Jei iš abiejų 

dalyvaujančiųjų pusių (dalyvių ir vadovo) siunčiama pakankamai daug abipusių signalų, kad čia 

suteikiama pakankamai erdvės kiekvienam ir kad čia yra vietos kiekvieno poreikiui patenkinti – fazė 

nebus tokia nerami ir audringa. Svarbu yra kad saugumo ir pripažinimo jausmas yra ir pasireiškia vietos 

grupėje suradimu. Tokioje situacijoje grupėje jaučiamas palengvėjimas ir ji perauga į kitą savo brandos 

etapą.  

 

Pasitikėjimo fazė 

Kas vyksta grupėje? 

Kitaip ši fazė yra vadinama tapatumo faze. Grupė save atrado ir susiformavo savo tapatumą. Susiformavo 

vidinės buvimo kartu taisyklės ir nusistovėjo tvarka. Yra aiškūs bendri tikslai.  Grupės nariai džiaugiasi 

būdami kartu. Arba bent jau būna išmokę būti kartu. Vyrauja „MES“ jausmas. Šioje fazėje dominuoja 

harmonija, simpatija, parama ir atsižvelgimas. Atsiradęs bendrumo jausmas pasireiškia per padidėjusį 

tarpusavio atvirumą, bendrus ritualus, bet tuo pačiu ir atsiribojimu nuo kitų grupių. Išaugus pasitikėjimui 

žmonės pradeda bendrauti ir jautresnėmis temomis (meilė, mirtis, baimės, seksualumas, tikėjimas ir 

t.t.). Priklausomumo jausmas padeda grupei vėliau įveikti net ir sunkias užduotis ar iššūkius ir išbūti 

probleminėse situacijose. Nariai džiaugiasi vieni kitais ir sugalvoja begalę būdų tam išreikšti. Grupės 

nariai išmoksta įvairiai vertinti bei toleruoti vienas kitą. Esant tokiai grupės atmosferai, atvirai reiškiami 

poreikiai ir keičiamasi įvairiomis nuomonėmis. Grupės nariai rutulioja įvairias idėjas ir patys sugeba 

apsispręsti dėl savo interesų bei juos ginti. Tačiau idėjos dažnai greit išblėsta, nes asmenys ir santykiai 

grupėje dabar yra pagrindinis poreikis, o grupė neatlieka savo užduočių. Tuo pačiu tai yra metas, kuomet 

grupės nariams patikima vis daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta grupėje. 

Šioje fazėje gali kilti ir grėsmių, į kurias verta atkreipti dėmesį grupės vadovui. Būtent todėl kad vietos 

paieška buvo sunki ir nerimą kelianti, grupės lengvai linksta į per greito pasitikėjimo radimą ir 

„įteisinimą“, kad niekas jau joms netrukdytų. Stipriai akcentuojami bendrumai ir ignoruojami skirtumai. 

„MES“ tampa norma. Individualios nuomonės ar požiūriai yra užspaudžiami, nuokrypiai nuo grupės 

normų baudžiami atmetimu (pvz., ko toks liūdnas? Juk mums visiems faina!). Užtikrinamas saugumas ir 

priklausomumas, bet to kaina yra individualumo netekimas. Tokiu būdu yra apsiribojama nuo aplinkos 

ir pokyčių, nes viskas kas nauja suvokiama kaip nusistovėjusios tvarkos trikdis. Šioje fazėje yra ypatingai 

sunku naujai į grupę prisijungusiems nariams, nes tai grupę bloškia į ankstesnes raidos stadijas. Daug 

grupių taip pat, kaip ir antroje stadijoje, turi didelę riziką „strigti“.  
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Teigiamai tokia grupė vystosi kai atsiradęs pasitikėjimas išnaudojamas kiekvieno grupės nario 

atsiskleidimui ir rizikavimui įnešti į grupės gyvenimą ko nors naujo. Tai reiškia, kad įvairios emocijos, 

nuomonės, suvokimai, tvyrančios įtampos yra nedraudžiamos ir „nenuryjamos“, bet tampa atviromis, 

įgarsintomis grupėje.  Pirmiausia čia kalbama apie visai kitokių, specifinių normų ir elgsenų atradimus: 

atvirą kalbėjimą apie sunkumus, skirtumų legalizavimą (man nereikia būti tokiam kaip tu). Skirtumai 

nereiškia puolimo ar atskyrimo (Mes galime būti ir dirbti kartu, net jei ir mums tenka naujai susiderinti 

sąlygas). Ir čia gali pagelbėti vadovas. 

 

Grupės vadovo vaidmuo 

Čia atsiranda nauja dilema vadovui – ar ir kiek daug įsilieti į grupę. Sąmoningai ar nesąmoningai iš grupės 

vadovas gauna spaudimą integruotis, dalyvauti visur kartu. Šioje grupės raidos fazėje grupės vadovas 

turi atsakyti sau į klausimą: kiek dar noriu toliau pats struktūruoti veiklą ar man užtenka apsiriboti 

„palydovo“ ir konsultuojančio vaidmens. Iš čia atsiveria keletas pasirinkimų.  

• Leisti grupei būti, pačiam atsitraukiant. Grupės nariams gera būti kartu, taigi, vienas iš 

vadovo pasirinkimų – netrukdyti grupei būti. 

• Prisijungti prie grupės buvimo ir išgyventi pasitikėjimo procesus kartu. 

• Stiprinti grupės pasitikėjimo jausmą, siūlant įvairius metodus, skatinančius grupės narių 

pasitikėjimą vieni kitais. Pasitikėjimas stiprina savimonę ir pasitenkinimą. Grupės vadovai 

gali pasiūlyti tai, kas grupėje suformuoja ir išsaugo pasitikėjimą. Tuo pačiu atskirų grupės 

narių ribos turi būti besąlygiškai priimamos (akceptuojamos). 

Nepriklausomai nuo to, koks pasirinkimas bus, svarbu išlikti akylu ir prižiūrėti grupės narių saugumą. 

Pasitikėjimo fazėje idėjos auga iki dangaus ir jos ne visada būna saugios. Grupės vadovas turi laiku 

sustabdyti grupę, jeigu mato, kad idėjos tampa pavojingomis (grėsmė fizinei ar psichinei sveikatai). 

Taip pat reikia būti budriam ir reikalui esant: 

• padėti grupei atpažinti aktualią situaciją, pvz., jeigu ji tampa vis uždaresnė kitoms grupėms 

ar žmonėms.  

• Atkreipti dėmesį, jei grupė linksta į per greitus sprendimus, ypač jeigu tai vysta užgožiant 

kitus narius ar vengiant konfliktų 

• Vis skatinti kalbėtis apie sąmoningas ir nesąmoningas normas ir padėti jas susiderinti, 

atsižvelgiant į individualius poreikius ir tikslus.  

• Ką nors veikti kartu su grupe – ar dirbti pasirinkta tema, ar kartu ką nors patirti; padėti 

atsiskleisti kitų stiprybėms ir jas įpinti į procesą (pvz. padrąsinti pagroti gitara, jei dalyvis 

nesiryžta).  

 

Savarankiškumo/Produktyvumo fazė 

Kas vyksta grupėje? 

Ketvirtoji grupės raidos fazė prasideda tada, kada dalyviai išmoksta priimti vienas kitą su visais 

skirtumais.  Kiekvienas grupės narys suranda savo vietą grupėje. Grupės nariai pripažįsta vienas kitą kaip 

skirtingas asmenybes su individualiais sugebėjimais, kurie yra svarbūs ir gali duoti savo įnašą į bendrą 

grupės darbą. O ir grupės noras veikti yra nepalaužiamas. Konfliktai ar kylančios įtampos suvokiamos 

kaip paprasti tarpusavio skirtumų ženklai, o ne kaip „esminės katastrofos“. Čia jos sprendžiamos 

konstruktyviai. Šiuo atveju šią fazę galima vadinti ir grupės buvimo kartu tikslu, praktiškai grupės darbo 

tikslo faze, kurios atitikmuo yra prasmingas žmogiškasis kasdienis gyvenimas.  

Skirtingai nei trečioje fazėje, kur labiau buvo orientuojamasi į „MES“, čia daugiau dėmesio įgauna 

kiekvieno individualumas „AŠ“. Skirtumai suvokiami kaip pokyčio variklis ir šansas naujiems 
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„laimėjimams“ ar postūmiams. Kadangi jau kiekvienas gali būti toks, koks yra ir etikečių klijavimo 

grėsmės praktiškai nėra, kiekvienas grupės narys gali išbandyti naujus vaidmenis, naujas elgsenas, tokiu 

būdu ir keistis. Čia vyrauja tikrasis pripažinimas ir saugumas, nes kiekvienas priimamas koks yra. Grupė 

yra pajėgi reguliuoti save pati – priimti iššūkius, sprendimus ir nešti atsakomybę už juos. Grupės vadovas 

tampa grupės dalimi, nes grupės vedimas tampa visos grupės atsakomybe ir bendra užduotimi.  

Šioje fazėje taip pat grupės izoliacija tampa perteklinė. Grupė yra vis labiau atsiverianti į išorę ir tampa 

atvira, nes nauji impulsai nepriimami kaip grėsmė, bet kaip naujos galimybės. Tai reiškia, kad grupėje yra 

daug energijos, jėgos ir iniciatyvos.  

 

Grupės vadovo vaidmuo 

Šioje fazėje galima vadovautis principu: ką grupė gali padaryti pati, tą ir turi padaryti pati. Dabar grupės 

vadovui tenka grupės patarėjo vaidmuo. Grupės vadovas sukuria erdvę grupės refleksijai; pateikia grupei 

grįžtamąjį ryšį priklausomai nuo to, kaip jis mato ir jaučia grupės vyksmą; remia grupę esant 

konfliktinėms situacijoms; pataria grupei metodiškai; užtikrina grupės darbui reikalingas sąlygas ir 

priemones (arba grupė jas užsitikrina pati). Taip pat atsižvelgiant į aplinkybes, kelti naujus iššūkius grupei 

ar netgi konfrontuoti. Svarbu, kad iššūkiai ar naujos užduotys būtų pagal grupės jėgas ir nebūtų 

kuriančios neviltį, todėl čia taip pat reikia nepamiršti (į-)vertinimo, pagyrimo, pagarbos. Jei iššūkis yra 

neadekvatus grupės nariams – jie greit tą parodys. Iš patirtinio mokymosi organizavimo praktikos 

užduotys gali būti su aklumo, kurtumo, nebylumo iššūkiais, kalbėjimo prieš grupę, kalbėjimo pirmam, 

lipimo į aukštį ir pan.  

 

Keletas patarimų darbui su naujais iššūkiais: 

• Ne visi viską turi daryti. Leiskite dalyviams patiems nuspręsti 

• Parinkite sunkesnes užduotis tik po to, kai grupė susitvarko su lengvesnėmis 

• Padrąsinkite dalyvius patiems pasitikrinti savo tikslus ir pasirinkti tinkamus iššūkius 

• Ne kiekviena užduotis yra visiems vienodai įdomi ir sunki. Pabandykite integruoti 

pasyvesnius dalyvius, pagelbstint jiems prisiimti pagalbinius, atraminius vaidmenis (pvz. 

užduotyse su virvėmis medžiuose). 

• Kalbėkite su dalyviais jei jiems per sunku su pasirinktu iššūkiu. Tokiu būdu jūs duodate 

žinoti, kad jie nepalikti vienui vieni ir kad juos kas nors palaiko.  

• „Apipavidalinkite“ iššūkius su kažkiek džiaugsmo, juoko ir fantazijos, nes ten kur juokiamasi, 

ten atsiranda ir noras įsitraukti. Kartu sklindantis juokas kelia motyvaciją. 

 

Išsiskyrimo fazė 

Kas vyksta grupėje? 

Grupės taip pat turi pabaigą. Šis faktas dažnai ignoruojamas, jo karštligiškai vengiama, nes trūkinėjantys 

santykiai kelia baimę ir neužtikrintumą.  Išsiskyrimas kelia skausmą ir su juo yra susijęs liūdesys. 

Vengdami sunkių jausmų grupės nariai pradeda prisiminti „didingą praeitį“, ją idealizuoti. Kartais, kad 

nusiraminti, vyksta praeities ir buvimo kartu nuvertinimas ir racionalizavimas: „Nu ir ką, buvo gerai, 

viskas tvarkoj, taigi taip turėjo nutikti vieną dieną...“ Savo elgesiu neretai dalyviai grįžta į pirmąją fazę, 

tik dabar labiau susitelkę tarpusavyje. Kad išvengti sunkių išsiskyrimo jausmų, dėl susidariusios situacijos 

dažnai pradeda ieškoti kaltų, gali didėti nepasitenkinimas, pradedama nuobodžiauti.  

Su dideliu tarpusavio neužtikrintumu jie pradeda stipriai orientuotis ir deleguoti atsakomybę grupės 

vadovui, kuris turi pasakyti, kaip viskas bus sutvarkyta.  
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Norisi paminėti keletą grupės iširimo priežasčių. Grupės išyra, nes ateina buvimo kartu pabaiga, kuri 

buvo numatyta jau pačioje pradžioje (mokomosios grupės, grupės vasaros stovyklose ir t. t.). Grupės taip 

pat išyra, nes jos nariai pradeda orientuotis į kitus dalykus. Esant naujoms gyvenimo sąlygoms, grupė 

nebegali likti įprastoje erdvėje arba grupei daugiau nebeskiriama ta pati reikšmė ir svarba.  

 

Grupės vadovo vaidmuo 

Grupės vadovo uždavinys – sudaryti sąlygas konstruktyviam iširimo procesui, kad dalyviams liktų kuo 

mažiau nesuvoktų ar neįsisąmonintų jausmų. Grupės vadovas turi tematizuoti grupės išsiskyrimą. 

Grupės nariams ir vadovui priartėjus prie temos „išsiskyrimas“, kyla individualios emocinės būsenos, 

kartais pasireiškiančios priešiškumu vadovui. Vienaip ar kitaip vis tiek vadovas turi padėti grupei ar 

atskiriems nariams padėti apsieiti su šia tema.  

Tokie dalykai gali vadovui pagelbėti veikti šioje fazėje: 

• Išsiskyrimas neprasideda tik pačioje grupės gyvavimo pabaigoje. Pabaigos tema gali grupę 

lydėti visą laiką, ypač tą, kuri susirinko trumpam, su aiškiu tikslu ir aiškiu pabaigos laiku. 

Todėl gyvavimo procese galima įvesti ir tarpines refleksijas: kas įvyko paskutiniu laiku? Ar 

mums norisi kartu judėti toliau? Koks yra šiuo momentu mūsų bendras tikslas? Ką norėtume 

keisti? Tarpinės refleksijos gali palengvinti kada nors patį grupės užbaigimą. 

• Išsiskyrimo temai priklauso ir žvilgsnis į praeitį: ką aš patyriau? Kaip man sekėsi grupėje? 

Kas man kliudė, kas pagelbėjo? Kaip man sekėsi su bendrakeleiviais? Kaip aš asmeniškai 

vertinu šį laiką?  

• Taip pat yra svarbus ir žvilgsnis į dabartį, į „čia ir dabar“ situaciją: kaip aš jaučiuosi dabar, 

šiuo momentu? Kokios mintys mano galvoje? Kokia mano būsena? Koks mano santykis su 

kitais grupės nariais šiuo momentu? 

• Žvilgsnis į ateitį irgi gali būti labai svarbus išsiskyrimo fazės elementas: kokie mano sekantys 

žingsniai? Su kokiais sunkumais galiu susidurti? Kaip galėčiau juos išspręsti? Kokios pagalbos 

man reiktų? Ką aš darau, kaip aš elgiuosi, kai man tampa sunku? 

Tai nebūtinai reikia naudoti vienu metu ir nebūtinai viskas turi būti išsakyta garsiai. Galima naudoti 

įvairius refleksijos metodus (piešti piešinį, daryti koliažą, naudoti asociacijų paveikslėlius, parašyti sau 

laišką, atvaizduoti kūnu ir t.t.) 

Išsiskyrimo procesu užbaigiamas grupės turinys, išreiškiamos emocijos ir pasiūloma paskutinį kartą 

aptarti santykius. Tai turi įtakos grupės narių atsisveikinimui, palieka gerų atsiminimų, sudaro sąlygas 

naujiems kontaktams ir santykiams. 

 

Apibendrinimas 

Grupės raidos skirstymas į fazes remiasi tam tikrais matomais reiškiniais, kurie kaip dėsningumai 

pasireiškia visose grupėse patirčių, emocijų ar elgesio raiškos pavidalu. Bet skirstymas į fazes nereiškia, 

kad grupė išgyvena ir patiria visas fazes ir nebūtinai aprašytu eiliškumu. Yra grupių, kurios užstringa 

antroje fazėje. Taip pat būna, kad kaip kurios fazės prasileidžia ar atsikartoja kelis kartus.  

Fazių modelį rekomenduojama priimti kaip orientacinę pagalbą grupei ir vadovui, gilesniam elgesio, 

jausmų ir patirčių suvokimui ir „parūšiavimui į stalčiukus“ tam, kad atpažinti esamą situaciją, tikslingiau 

reflektuoti ir kelti asmeninius ir bendrus tikslus. Svarbu paminėti, kad ketvirtoje fazėje dalyviams 

susidaro palankiausios sąlygos savęs atskleidimui ir grupės „žydėjimui“ su visais teigiamais jos 

potencialais. Ji ir yra ta tikslo fazė, link kurios judama bendru buvimu ir bendru darbu. 
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IV dalis. Patirtinio refleksyvaus mokymo metodo taikymas vietos bendruomenėse 

 

Patirtinio mokymo metodo taikymas praktiškai dirbant su įvairiomis vietos bendruomenėmis grupėmis 

apima bent tris pagrindinius žingsnius: 

1. Pasirengimas 

2. Patirtinio mokymo veiklos 

3. Palydėjimas 

Toliau kiekvieną šių pagrindinių žingsnių aprašysime detaliau. Šiame skyriuje, aprašant visus tris 

pagrindinius žingsnius rasite pilkame fone pateiktas geros praktikos idėjas – jos suformuluotos 

programos dalyvių po praktikos etapo ir remiasi gyva realia patirtimi. Taip pat pagrindinių žingsnių 

turinys ir esminiai elementai yra aprašyti remiantis projekte dalyvavusių žmonių patirtimi ir bendrų 

diskusijų medžiaga.  

 

Pasirengimas  

Pasirengimas patirtinio mokymo veikloms apima visą eilę svarbių darbų. Vienas esminių darbų – tai 

konkrečios tikslo grupės pasirinkimas ir mokymosi/mokymo tikslų suformulavimas. Abiem šiems 

darbams labai svarbi tiek bendruomenės situacijos analizė tiek ir suformuluoti bendruomenės tikslai. 

Įvertinus bendruomenės situaciją bei siekius iš vienos pusės bei savo norus ir galimybes iš kitos yra 

pasirenkamos konkrečios bendruomenės tikslo grupės su kuriomis planuojama dirbti patirtinio mokymo 

būdu. Štai keli klausimai, kurie gali padėti tinkamai pasirinkti tikslo grupę: 

 Kurios pagrindinės žmonių grupės bendruomenėje apskritai turi poreikį mokytis? 

 Kokie esminiai bendruomenės tikslai, kurios žmonių grupės labiausiai susiję su šiais tikslais? 

 Su kuriomis žmonių grupėmis aš turi gerą, pasitikėjimų pagrįstą ryšį? 

 Kurios vietos bendruomenės žmonių grupės realiai ką nors veikia kartu? 

 Kurios žmonių grupės susitinka nepakankamai arba visiškai nesusitinka? 

Pasirinkus konkrečią tikslo grupę vietos bendruomenėje atskiras dėmesys turėtų būti skirtas 

mokymo/mokymosi tikslų formulavimui. Suformuluoti mokymo/mokymosi tikslai leis tinkamai pasirinkti 

patirtinio mokymo/-osi formą ir konkrečias veiklas bei, kas dar labiau svarbu – pasirengti veiklų 

aptarimui/įsivertinimui ir pamokų formulavimui. Mokymosi tikslai gali ir pagal galimybę turėtų būti 

formuluojami kartu su tikslo grupės žmonėmis. Jei tai per sudėtinga, svarbu, bent jau pasitikrintini ar 

mano suformuluoti mokymo/mokymosi tikslai suprantami ir aktualūs tikslo grupės žmonėms. Būtina 

turėti galvoje, kad patirtiniame mokyme tinkami mokymo/-osi tikslai neturi būti uždari – aš galiu ir turiu 

planuoti APIE KĄ žmonės mokysis, bet ne KĄ konkrečiai jie turi suprasti. Štai keli klausimai kurie padės 

tinkamai suformuluoti mokymo/-osi tikslus: 

 Kokios yra mano pasirinktos tikslo grupės žmonių esminės stiprybės, kaip jas galima plėtoti? 

 Kokios yra mano pasirinktos tikslo grupės žmonių silpnybės/ribos, kaip jas galima keisti? 

 Kokie yra pagrindiniai mano tikslo grupės žmonių norai ir siekiai? 

Pasirinkus konkrečią tikslo grupę ir susiformulavus mokymo/-si tikslus svarbu įsivertinti turimus resursus 

– laiko, materialinius ir žmogiškus. Štai keli klausimai kurie gali padėti tai padaryti: 

 Kokie dar žmonės/grupės/institucijos gali dalyvauti siekiant tikslo grupės mokymosi tikslų 

 Kokius konkrečius žmones ir kaip galiu/turiu įtraukti? 

 Kokios pagalbos organizuojant patirtinio mokymo veiklas tikslo grupei reikės man? 

 Kokios pagalbos mokymesi reikės tikslo grupei? 
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Įvertinus resursus svarbu apsispręsti dėl konkrečios patirtinio mokymo formos ir veiklos – kokias veiklas 

atliekant ir kaip bus mokomasi siekiant tikslo grupės suformuluotų mokymosi tikslų? Štai keli klausimai, 

kurie padės tinkamai pasirinkti patirtinio mokymo formą: 

 Kokias veiklas jau daro tikslo grupės žmonės ir kaip jos galėtų būti išnaudotos mokantis? 

 Kokios veiklos būtų patrauklios (įdomios) tikslo grupės žmonėms? 

 Kokios iš patrauklių veiklų turi iššūkio elementą (nėra visiškai lengvai įvykdomos) 

 Kurias veiklas aš esu pats bandęs ir jaučiuosi komfortiškai organizuoti? 

 Kokių veiklų (kokios patirties) trūksta tikslo grupės žmonėms pagal jų mokymosi tikslus? 

Ir galiausiai pasirinkus konkrečia patirtinio mokymosi formą, bei suplanavus veiklą ar veiklas, vertu skirti 

dėmesio ir pagrindinių temų veiklos vertinimui/įsivertinimui formulavimui. Nors iš anksto nežinau ką 

konkrečiai žmonės atras, išmoks ar supras, galiu ir turiu iš anksto planuoti kokius veiklos aspektus ar 

patirties sritis aptarinėsime ir apie kokias temas formuluosime pamokas. Štai keli klausimai padėsiantys 

tinkamai pasirengti veiklos aptarimui ir pamokų formulavimui: 

 Kurie suplanuotos veiklos aspektai yra įdomiausi mokymosi tikslų požiūriu? 

 Kokius pagrindinius dalykus (temas) tikėtina patirs veiklos dalyviai? 

Geros idėjos – ką svarbu pasiruošti prieš patirtinį seminarą/programą ar renginį 

 Vadovų komandos surinkimas, pasiskirstymas joje pareigomis bei atsakomybėmis 

 Ryšio su dalyviais palaikymas: pakartotinas kvietimas, informacinio laiško, kaip pasirengti 

seminarui, parengimas ir išplatinimas arba žodinis dalyvių informavimas, galimas trumpas 

susitikimas su dalyviais arba juos atstovaujančiu asmeniu (pvz. kolektyvo vadovu, klasės 

atstovais) 

 Parenkama tinkama vieta ir aplinka 

 Tikslo, uždavinių bei laukiamų rezultatų patikslinimas 

 Tikslios programos sudarymas, laiko numatymas, veiklų parinkimas 

 Rizikų numatymas 

 Nusimatyti “A” ir “B” variantai – pasirūpinti plano alternatyvomis 

 Priemonių reikalingų veikloms atlikti susirinkimas, jų būklės pasitikrinimas 

 Savo galimybių įvertinimas 

 Padalinamosios medžiagos parengimas jei tokios reikia 

 Tėvų sutikimų gavimas, kuomet dirbama su nepilnamečiais 

Dar vienas papildomas bet labai svarbus pasirengimo darbas – tai žmonių pakvietimas į suplanuotas 

veiklas. Tinkamas žmonių pakvietimas ir motyvavimas yra atskiro dėmesio reikalaujantis darbas. Štai 

kelios idėjos kurios gali padėti tinkamai pakviesti žmones. 

Geros idėjos - būsimo renginio, seminaro ar projekto dalyvių pakvietimas į patirtines veiklas 

 Tikslinės grupės - asmenų kuriuos norime pasiekti savo skelbimu - pasirinkimas ir pagalvojimas, 

kokiais būdais juos lengviausia pasiekti 

 Skelbimo parengimas ir platinimas - plakatas, lankstinukas, TV, Radijo skelbimas, internetinis 

skelbimas 

 Įtraukimas įtakingų asmenų 

 Turgus, kaip vieša vieta, susitikti ir pasikalbinti 

 Asmeniniai kvietimai - gyvai, per el. paštą, internetu per socialinius tinklus 

 Kvietimas pagal sąrašą (jei dirbame su organizuotomis grupėmis) 

 Po pakvietimo, priminimas apie renginį telefonu, sms, el. paštu ar kitaip 

 Pristatymas kitų, vykstančių renginių, programų metu 
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Geros idėjos – dalyvių padrąsinimas įsitraukti, motyvavimas 

 Sudominimas tema, temos pristatymas  

 Flash mob 

 Bendras programos kūrimas ir vystymas drauge su dalyviais 

 Informacijos apie buvusius mokymus/renginius, buvusių projektų gerosios patirties sklaida 

 

Patirtinio mokymo veiklos 

Pilnai pasirengus pradedamas konkrečios patirtinio mokymo/-osi veiklos ar veiklų įgyvendinimas. Svarbu 

atkreipti dėmesį, kad pati veikla būtų viena vertus patraukli ir su tam tikru iššūkiu tikslo grupei, tačiau 

kita vertus psichologiškai ir fiziškai saugi. Patirtinio mokymo veiklos įgyvendinime svarbu prisiminti ir 

vadovautis tiek patirtinio mokymo proceso pagrindiniai principais tiek ir darbo su grupėmis principais.  

Esminė vedančiojo ar vedančiosios užduotis – pakviesti žmones į veiklą ir dalyvauti joje kartu pagrindinį 

dėmesį išlaikant konkrečioms veiklos metu ir ypatingai jos pabaigoje kylančioms aptarimo, analizės ir 

mokymosi galimybėms. Dar vienas svarbus dalykas patirtinių veiklų organizavime – kviesti žmones 

eksperimentuoti su savo elgesiu, bandyti sau neįprastus veikimo būdus, veiklas ir dalykus.    

Esminis momentas, kuris patirtinį mokymą/-si padaro patirtiniu yra konkrečios realios veiklos aptarimas 

ir analizė. Todėl dėsningai patirtinio mokymo veiklos vienas pagrindinių elementų yra aptarimo ir 

analizės organizavimas. Apibendrintai šis elementas vadinamas refleksija. Kokia nors refleksija turi būti 

organizuojama bent jau patirtinio mokymo/-osi veiklų pabaigoje, bet taip pat gali būti organizuojama ir 

patirtinio mokymo/-osi eigoje. Refleksija apima ne tik kalbėjimą, aptariant konkrečius klausimus, bet gali 

būti ir kitokių formų – naudojant metaforas, asociacijų paveikslėlius, kūną ir pan. Refleksijos 

organizavime labai padeda dar pasirengimo metu pasiruošti klausimai. Aptariant patirtinio mokymo/-osi 

veiklas svarbu apimti bent kelių skirtingų tipų klausimus (pagal Roger Greenaway): 

 Klausimai apie faktus - tai klausimai apie tai kas vyko, įsiminė, atkreipė dėmesį, ką pastebėjo apie 

tai kiti. Ši klausimų grupė tarsi pirmas patirties sluoksnis - tai kas pastebima, krenta į akis. 

 Ką pastebėjote patirties metu? 

 Kas vyko? 

 Kas įsiminė? 

 Koks pirmas įspūdis apie patirtį? 

 Kaip tai matėsi kitiems? 

 Klausimai apie išgyvenimus – tai klausimai apie tai, kaip turėta patirtis paveikė, ką asmuo 

išgyveno. 

 Kokius jausmus išgyvenote patirties metu? 

 Į ką tai buvo panašu? 

 Kiek intensyvu/ įdomu/ netikėta/ sudėtinga/ patogu/ etc. tai buvo?  

Šios dvi klausimų grupės tarsi sukuria patyrimo istoriją. Jų dėka nušviečiame istoriją, kurią kitų 

klausimų pagalba galėsime tyrinėti toliau, pasidarydami išvadas. 

 Klausimai apie supratimus - tai klausimai kurių pagalba pažvelgiame giliau, kurie tyrinėja istoriją. 

Juos užduodami ieškome priežasčių, paaiškinimų, sprendimų, išvadų. 

 Kaip manot kodėl taip gavosi? 

 Iš kur kyla toks jausmas? 
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 Paaiškink kodėl taip galvoji? 

 Kieno dėka mes tai išsprendėme? 

 Ko iš viso šito pasimokėme? 

 Ką naujo supratai? 

 Klausimai apie ateitį – tai klausimai ir užduotys nukreipti į ateities vystymą. Šie klausimai gali 

turėti labai skirtingas perspektyvas. Tai gali būti galimybių aptarimas, pasirinkimų numatymas, 

sprendimų darymas, eksperimentavimas, pabandymas, įsivaizdavimai, ateities veiksmų, 

mokymosi planavimas. 

 Kaip ateityje galim pritaikyti tai ką išmokom? 

 Ką iš to ką čia supratau galiu pritaikyti savo gyvenime? 

 Ką galime pabandyti pritaikyti savo kasdieniniame bendravime? 

 Kokius norėčiau matyti mus po metų? 

 Koks pirmas žingsnis, kurį aš norėčiau įgyvendinti … ? 

Pastarosios dvi klausimų apie supratimus ir apie ateitį grupės padeda žmonėms iš turėtos 

patirties pasiimti pamokas ir pasiimti tas pamokas su savimi. 

 Procesiniai – tai klausimai, kurie kyla pačios patirtinio mokymo veiklos metu, kuriuos norisi 

paklausti bet kuriuo patyrimo ar refleksijos momentu.  

John L.Luckner ir Reldan S.Nadler apžvelgdami skirtingus refleksijos etapus skiria klausimų grupes pagal 

tai, į kokį individualų ar grupės reiškinį ar temą norima atkreipti dėmesį. 

Čia pateiksime keletą klausimų grupių ir klausimų pavyzdžių. 

SUVOKIMAS 

 Ar pastebėjai, kokią rolę atlikai šioje veikloje? 

 Kaip jauteisi užduoties metu? 

 Kaip jautiesi dabar? 

 Kaip kiti matė … (rolę) šioje užduotyje? 

 Ar atsimeni koks buvo tavo tonas/gestai/ greitis/ veido išraiška? 

 Ar supranti, kad vėl pasielgei … ? 

ATSAKOMYBĖ 

 Ar dažnai šitaip elgiesi? 

 Kaip galvoji, ką toks elgesys duoda, kuo jis naudingas? 

 Ar gali keisti tokį savo elgesį? Kaip manai kiek smarkiai skalėje nuo 1 iki 

100 elgesys šioje situacijoje priklauso nuo tavęs? 

EKSPERIMENTAVIMAS 

 Ką šiandiena norėtumėt pabandyti daryti kitaip? 

 Kas šiandiena būtų tau iššūkis? 

 Kaip mes galėtume tau padėti išbandant naujus dalykus? 

KOMUNIKACIJA 

 Kaip buvo derinamos skirtingos nuomonės? 

 Kokiais būdais galėtume pagerinti komunikaciją šioje grupėje, tam kad 

sėkmingiau įgyvendintume kitas užduotis? 

 Kaip jūs galėtumėte pagerinti komunikaciją? 

BENDRADARBIAVIMAS 

 Paminėkite momentus patirtyje, kada jūs puikiai bendradarbiavote? 
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 Kaip jautėtės bendradarbiaudami? Ką išgyvenote padėdami vienas 

kitam? 

 Ką duoda bendradarbiavimas? 

 Ką jūs asmeniškai galite padaryti, kad sustiprintumėt bendradarbiavimą 

savo įprastinėj aplinkoje? 

 Kokias elgesio gaires nusistatytumėt sau asmeniškai, kuomet 

bendradarbiaujat su kitais? 

Keli veiksniai bendrai stiprinantys tinkamą refleksiją (aptarimą ir analizę): 

 Smalsaujanti, tyrinėjanti laikysena – smalsavimas ir tyrinėjimas, ne ekspertiškumas.  

 Neskubėjimas su išvadomis, rėmimasis pakankamu kiekiu faktų iš realios patirties prieš tai kol 

formuluojama išvada ar pamoka 

 Atviri, nevertinantys klausimai. 

 Pusiausvyra tarp faktinių, jausmų ir išgyvenimų, pamokų, procesinių bei į ateitį orientuotų 

klausimų. 

 Bent kelių klausimų pasirengimas iš anksto. 

 Žmonių skatinimas dalintis skirtinga patirtimi, nuomonėmis, išgyvenimais ir supratimais apie 

patirtį.  

Geros idėjos įvadui – apie ką informuoju, sutariu, klausiu pačioje pradžioje 

 Atvykstančių žmonių pasitikimas, pasirūpinimas buitiniais klausimais, sąrašų sutikrinimas 

 Renginio tikslų, užmanymo, programos, laiko rėmų pristatymas 

 Susipažįstame: prisistatau pats, pristatau komandą, prašau prisistatyti kitus 

 Dalyvių lūkesčiai 

 Sutarimas apie bendro darbo ar buvimo taisykles 

 

Geros idėjos grupės „apšildymui“ 

 Klausimai apie nusiteikimą, nuotaiką, būseną 

 “Saugūs” klausimai (pvz. mėgstama knyga, patiekalas, kaip sekėsi iki čia atkeliauti) 

 Bendras erdvės kūrimas/personalizavimas/papuošimas 

 Patirtiniai “apšilimo” žaidimai (energizers) 

 Dalijimasis į mažesnius pogrupius pagal panašumą, darbas mažesniuose pogrupiuose, atsakant 

į klausimą, atliekant nedidelę veiklą ir vėliau tai pristatant nuo pogrupio į bendrą ratą 

 Žaidimai padedantys išmokti vardus, sužinoti apie dalyvaujančius asmenis vieną kitą faktą, 

sukuriantys šiek tiek fizinio kontakto 

 Kalbėjimo kultūros kūrimas: vadovų atviras kalbėjimas apie save, leidimas kalbėti dalyviams, 

leidimas nukrypti nuo temos, kalbėjimo nekritikavimas, vertinančių komentarų stabdymas 

 Dėmesio suteikimas kiekvienam grupės dalyviui 

 

Geros idėjos patyrimo pradžiai – nuo ko verta ir nuo ko pavojinga pradėti patyrimą  

 Teorijos pristatymas 

 Užduotys padedančios susipažinti, kuriose reikia vieni kitų klausinėti, kartu veikti, diskutuoti 

 Teatrinis, kūrybinis apšilimas 

 Piešimas 
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 Nesudėtingos komandinės užduotys tokios kaip: lankai, kaladėlės, lindimas pro gumytę, 

užtrauktukas 

 Patyrimo pradžiai netinka užduotys, kur apribojama komunikacija pvz. užrišamos akys, 

neleidžiama kalbėti, - tokios užduotis trikdo dar nepilnai užsimezgusį bendravimą 

 Patyrimą rizikinga pradėti ir nuo labai aukšto iššūkio lygio užduočių, tokių kaip aukštis, 

sudėtingas žygis, kompleksinės užduotys tokios kaip spektaklio statymas. 

 

Geros idėjos refleksijai – kaip organizuoju refleksiją 

 Refleksija vyksta po atskiro veiksmo, dienos ar patyrimo pabaigoje. Gali vykti proceso viduryje, 

užduoties metu. 

 Refleksijos būdai: pokalbis, piešiniai, paveikslėliai, gamtos medžiagos, simboliai, išgyvenimų 

grafikas, kūno skulptūra, vaidinimas. 

 Refleksijos gylis priklauso nuo grupės poreikio ir nuo laiko, kurį skiriame mokymuisi. 

 

Geros idėjos užbaigimui 

 Pratinimasis prie užbaigimo, dėmesys išsiskyrimui, palikti laiko liūdesiui 

 Bendras asmeninio proceso įsivertinimas, susitikrinimas su asmeniniais lūkesčiais, „derliaus 

ratas“: ką išsinešu, kaip panaudosiu? 

 Atsisveikinimas 

 Užbaigimo/atsisveikinimo ritualas 

 Kvietimas į ateities veiklas 

 Parašų surinkimas ir formalumų užbaigimas, pažymėjimai ir pan.  

 Įrangos patikrinimas 

 

Palydėjimas 

Baigus patirtinio mokymo veiklas su konkrečia bendruomenės tikslo grupe darbas nesibaigia. Toliau 

svarbu grįžti prie platesnio  darbo vietos bendruomenėje konteksto ir atlikti įvairius palydėjimo darbus. 

Pirmiausia tai reiškia pagal poreikį padėti žmonėms perkelti naujai patirtyje suformuluotas pamokas į 

kasdienį bendruomenės gyvenimą. Dažnai žmonėms dalyvavusiems patirtinio mokymo/-osi veiklose 

reikia pagalbos perkeliant naujus išmokimus į kasdienio gyvenimo patirtį. Čia gali padėti vienas ar keli 

palydėjimo susitikimai aptariant kaip sekasi taikyti gyvenime nusimatytus dalykus, kaip atrodo patirtis 

po ilgesnio laiko tarpo.  

Taip pat pradėti planuoti ir kartu su tikslo grupės žmonėmis aptarti tolimesnes veiklas, mokymo/-osi 

planus ir siekius. Gali būti, kad patirtinio mokymo/-osi veikloje išryškėja nauji aktualūs tikslo grupės 

mokymosi poreikiai ar temos, tuomet svarbu nusimatyti tolimesnes bendro veikimo bendruomenėje 

veiklas. Taip pat gali būti, kad nors kaip grupė toliau žmonės dalyvavę patirtinio mokymo/-si veikloje 

nebesusirinks, tačiau asmeniškai bent dalis žmonių nori pratęsti savo tobulėjimą ir asmeninį augimą. 

Tam labai svarbu individualiai ir kartu aptarti tolimesnius veiksmus.  

Ir dar vienas labai svarbus aspektas – įsivertinti savo kaip bendruomeninio darbo profesionalo patirtį, 

pastebėti sėkmes ir klaidas, susiformuluoti pamokas. Patirtinio mokymo/-si metodo vienas esminių 

principų – praktikuok tai į ką kvieti žmones pats. Todėl lygiai taip, kaip kviečiame žmones aptarti, 

analizuoti ir įsivertinti savo veiklas, svarbu aptarti, analizuoti ir įsivertinti savo darbą.  

Apibendrinant patirtinio mokymo/-si metodo taikymas dirbant su konkrečiomis vietos bendruomenių 

grupėmis apima bent tris didelis žingsnius – a) pasirengimo, kurio metu iš platesnio bendruomeninio 
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darbo konteksto susikoncentruojame į kokią nors vieną svarbių tikslo grupių su konkrečiais mokymosi 

poreikiais, b) patirtinio mokymosi veiklos, kurio metu kartu su tikslo grupe keliaujama per patrauklų ir 

pamokomą patyrimą, jis aptariamas ir analizuojamas, formuluojamos reikšmingos pamokos ir galiausiai 

c) palydėjimo, kurio metu grįžtama atgal į platesnį bendruomeninio darbo kontekstą - padedama perkelti 

pamokas į kasdienį gyvenimą, planuojamos tolimesnės veiklos ir pan.  

 

Geros idėjos palydėjimui 

 Jei yra galimybė pasiūlyti palydimąjį susitikimo maždaug 2 savaitės ar mėnuo po renginio 

 Ryšių su dalyviais palaikymas: informavimas apie tai ką darysiu, kitus renginius, veiklas 

 Pasiūlyti susikurti grupę Facebook ar kituose tinkluose, dalintis informacija, fotografijomis 

 Padėti apsikeisti kontaktais 

 Padėti suorganizuoti grupės susitikimą 

 Aktyviai palaikyti iniciatyvas susitikti, susiorganizuoti savo klubą, grupę 

 Perleisti iniciatyvą dėl tolimesnių veiksmų grupei 
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V dalis Patirtinių užduočių pavyzdžiai 

 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindinių patirtinių užduočių grupių pavyzdžiai. Tai jokiais būdais nėra pilnas 

sąrašas, tokių užduočių yra tūkstančiai, todėl žemiau pateikiami keli papildomi užduočių šaltiniai, kurie 

taip pat nėra vieninteliai. 

 

Apšilimo užduotys 

Apšilimo užduočių paskirtis – pasirengimas darbui. Siekiama susipažinti, stiprinti pasitikėjimo atmosferą 

grupėje, pamankštinti protą ir kūną, susitelkti darbui. Apšilimo užduotys naudingos grupės susitikimų 

pradžioje, taip pat po pertraukų, kai darbas trunka ilgiau. Žemiau pateikiami keli apšilimo užduočių 

pavyzdžiai. 

 

Smalsu 

Tikslas  – susipažinti, arba „prisiregistruoti“ grupėje po ilgesnio laikotarpio. 

Instrukcija. Kiekvienas grupės narys paeiliui ratu pasako savo vardą ir kokį nors mėgiamą dalyką, 

prasidedantį tokia pat raide, kaip vardas.  

Alternatyvos ir variacijos. Kviečiama pasakyti savo vardą ir du dalykus apie save, kurių vienas gali 

būti netiesa. Jei susitinkama nebe pirmą kartą, ypač po ilgesnio laikotarpio, galima nebesakyti 

vardų, bet paeiliui pasidalinti savo nusiteikimu ir papasakoti po kokį nors vieną juokingą įvykį, 

nutikusį per nesimatymo laiką.  

Grupės dydis. Nuo 4 iki 30 žmonių. 

Trukmė. 10–30 min. 

Specialios reikalingos priemonės.   – 

 

Atminties gyvatė 

Tikslas – susipažinti, išmokti vardus. Atsipalaiduoti, kurti jaukią atmosferą grupėje. 

Instrukcija. Sėdint ratu vienas žmogus pasako savo vardą. Tuomet sekantis žmogus pasako 

pirmojo vardą ir savo vardą, dar sekantis – pirmojo ir antrojo vardus bei savo vardą ir t.t. 

Paskutinis rate sėdintis pakartoja visų sėdinčiųjų vardus ir savo.  

Alternatyvos ir variacijos. Galima sakyti ne tik vardą bet ir mėgstamą dalyką, hobi, kokį nors 

matytą filmą ar pan.  

Grupės dydis. Nuo 4 iki 30 žmonių. 

Trukmė.  10–20  min. 

Specialios reikalingos priemonės –    

 

Saulė šviečia... 

Tikslas – atsipalaiduoti, įsidrąsinti, geriau pažinti vieniems kitus.  

Instrukcija. Visi žmonės, išskyrus vieną savanorį, sėdi ratu. Rate yra viena kėde mažiau, t.y. 

stovinčiam savanoriui laisvos kėdės nėra. Savanoris sako frazę “Saulė šviečia tiems, kas…”, 

pridėdamas kokią nors savybę, kurią turi pats ir kurią turintys žmonės turi susikeisti kėdėmis.  

Pvz. “Saulė šviečia tiems kas moka groti”, tuomet visi mokantys groti pakyla nuo kėdžių ir keičiasi 
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vietomis. Negalima keistis kėde su kaimynu. Paskutinis likęs be kėdės žmogus vėl sako savybę, 

pagal kurią reikia keistis, ir stengiasi greitai rasti laisvą kėdę ir t.t. 

Alternatyvos ir variacijos.  –  

Grupės dydis. Nuo 6 iki 30  žmonių. 

Trukmė. 10–15  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Kėdės.  

Saugumas. Būtina perspėti žmones, kad  judėtų greitai, bet atsargiai.  

 

Patirtinės užduotys 

Patirtinės užduotys skirtos sukurti bendro patyrimo medžiagai, kurią aptariant ir įsisąmoninant 

stiprinamas mokymasis. Parenkant konkrečią patirtinę užduotį reikia atsižvelgti į grupės galimybes, 

siekiant kad užduotis būtų įgyvendinama ir kartu ne per daug paprasta, kad neprarastų patrauklumo, 

būtų ties kuo susitelkti. 

 

Lankas 

Tikslas – surasti tinkamą grupei sprendimą, priimti sprendimus, tobulinti taktiką, derinti veiksmus 

tarpusavyje, tobulinti savo bendrą darbą, siekti sutartų tikslų. Mokytis teikti pagalbą ir  jos prašyti, 

gerbti skirtumus. 

Instrukcija. Grupės nariai, stovėdami ratu ir laikydamiesi už rankų, turi kuo greičiau nepaleisdami 

rankų apsukti ratu ant rankų užvertą plastikinį gimnastikos lanką. Laiką, per kurį greičiausiai galės 

apsukti lanką, dalyviai nusistato patys. Komanda turi ribotą bandymų skaičių tikslui pasiekti.  

Alternatyvos ir variacijos. Vietoje gimnastikos lanko galima naudoti virvę, surištą panašaus kaip 

gimnastikos lankas dydžio ratu. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 20–45 min. 

Specialios reikalingos priemonės. Gimnastikos lankas arba virvė. 

Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

Mazgai  

Tikslas – problemų sprendimas, vadovavimas ir dalinimasis atsakomybėmis, pagalba ir 

komunikacija grupėje, efektyvaus veikimo didinimas.  

Instrukcija. Visi dalyviai turi tolygiai sustoti išilgai virvės ir paimti ją į rankas taip, kad stovėtų 

vienodais atstumais vienas nuo kito, išnaudotų visą virvės ilgį ir laikytų abiem suglaustom 

rankomis konkretų virvės tašką. Užduotis – vadovo nurodytose vietose (tarp konkrečių žmonių) 

užmegzti vieną iš trijų parodytų mazgų. Papildomai yra padedama nedidelė virvelė su trijų 

skirtingų mazgų pavyzdžiais, tačiau jos negalima liesti. Planavimo metu galima judėti laisvai, tačiau 

nuo užduoties pradžios niekam neleidžiama paleisti virvės (virvę kiekvienas žmogaus laiko toje 

pačioje vietoje ir negali atleisti nė vienos rankos). Po pasirengimo ir planavimo, kuriam skiriama 

iki 40 minučių, visi dalyviai turi per likusias 5 minutes surišti nurodytus mazgus nurodytose vietose.  

Alternatyvos ir variacijos. Norint padidinti iššūkį, galima neleisti žmonėms kalbėti užduoties 

vykdymo metu, t.y. kalbamasi ir tariamasi tik planuojant, bet rišant mazgus kalbėtis negalima.  

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 45–90 min. 

Specialios reikalingos priemonės. 8–12 mm. pločio ir bent 30 m. ilgio virvė, trumpa virvelė su 

mazgų pavyzdžiais, laikmatis.    
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Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

Patirtinis žygis 

Tikslas – ilgos trukmės sudėtinis (kompleksinis) patyrimas bendraujant ir bendradarbiaujant kartu, 

priimant sprendimus, teikiant ir gaunant pagalbą, planuojant ir derantis vieniems prie kitų ir pan.  

Instrukcija. Ilgos trukmės sudėtinė užduotis, kurios metu grupė keliauja užsibrėžtu maršrutu 

savarankiškai planuodamas ir priimdama svarbius sprendimus. Iš anksto aiški tik maršruto pradžia, 

pabaiga ir dar keli tarpiniai taškai – grupė pati sprendžia, kokiu eiliškumu ir kokiais keliais tuos 

taškus aplankyti. Visus kitus planavimo darbus, sprendimus žygio metu savarankiškai atlieka ir 

priima pati grupė. Žygio metu dalinamasi atsakomybėmis: visi grupės nariai turi tam tikrą laiką 

(bent po pusdienį) vesti grupę naudodamiesi žemėlapiu, visi turi bent kartą ruošti valgį ir pan. 

Tokiame žygyje svarbūs keli principai: 

• visus esminius sprendimus grupė priima savarankiškai ir kartu;  

• keliaujama kartu; 

• grupė laisvai apsisprendžia dėl maršruto, tačiau turi aplankyti užduotyje nurodytas vietas; 

• vadovai lydi, bet ne vadovauja.  

Alternatyvos ir variacijos. Grupei žygio metu gali būti pasiūlytas tylos iššūkis: tam tikrą laiką, 

pavyzdžiui, pasirinktą pusę dienos, būnama visiškoje tyloje. Galimos ir papildomos socialinės bei 

kultūrinės užduotys: pakeliui surinkti kelias legendas ar įdomius pasakojimus apie lankomą 

vietovę, pakalbinti konkretaus kaimelio seniausią gyventoją, padaryti kelis gerus darbus pirmiems 

penkiems sutiktiems žmonėms ir pan. 

Grupės dydis. Nuo 2 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 1–4 dienos.  

Specialios reikalingos priemonės.  –    

Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

Planuotojai 

Tikslas – bendravimas ir bendradarbiavimas, lyderystė, dalinimasis atsakomybėmis, pagalba, 

komunikacija ir vadovavimas.  

Instrukcija. Grupės užduotis – per ribotą laiką (15–40 minučių) sukurti konkretaus kambario, 

pastato arba nedidelės vietovės planą. Planas turi būti pasirinkto mastelio ir kuo tikslesnis. 

Užduoties metu grupė turi laiko pasirengti plano kūrimui, paskui per nurodytą laiką planas turi 

būti sukuriamas. 

Alternatyvos ir variacijos. Turint kompasą planas turi būti tinkamai orientuotas pagal pasaulio 

šalis; galima naudoti matavimo prietaisus arba tik virveles, arba apskritai tik žmonių kūnus ir pan. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 30–120 min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius, rašikliai, kompasas (neprivaloma), 2–3 skalbinių 

virvelės.   

Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

 

Patirtinės socialinės užduotys 

Patirtinės socialinės užduotys, tai užduočių grupė kurioje patirtinio proceso dalyviai kviečiami užmegzti 

kontaktą ir kažką drauge nuveikti su kitais žmonėmis.  
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Nuotykiai mieste/gyvenvietėj 

Tikslas – ilgesnės trukmės sudėtinė (kompleksinė) užduotis, bendravimas ir bendradarbiavimas, 

lyderystė, dalinimasis atsakomybėmis, pagalba, komunikacija ir vadovavimas.  

Instrukcija. Grupės užduotis – per tam tikrą laiką (4–6 val.) atlikti nurodytas užduotėles. Kas 

konkrečiai kurią užduotėlę ir kokiu laiku darys – grupės sprendimo reikalas. Užduotėlės turėtų 

turėti konkretaus iššūkio elementų ir būti patrauklios, bet iš principo priklauso tik nuo 

organizatorių fantazijos ir aplinkos galimybių. Pvz., pasiūloma surinkti bent 10 laimingų žmonių ir 

nusifotografuoti su jais gražiausioje miesto vietoje;  uždribti bent 5 litus, teikiant paslaugas 

autobusų vairuotojams; suorganizuoti ir suvaidinti trumpą spektaklį centrinėje miesto aikštėje 

ekologine tematika ir gauti teigiamus atsiliepimus bent iš 30 praeivių; surinkti gyvenvietės žmonių 

bent 10 skirtingų meilės istorijų; surasti seniausią apylinkių gyventoją ir su ja/juo įsiamžinti; rasti 

miestelio „dvasią“ ir t.t. 

Alternatyvos ir variacijos. Užduoties elementai gali būti derinami su patirtiniu žygiu, kada 

įgyvendinama keliaujant per kaimus, rajono apylinkes, dienos pabaigoje susumuojant rezultatus.  

Grupės dydis . Nuo 4 iki 20 žmonių. 

Trukmė . 3–4 val. 

Specialios reikalingos priemonės. –   

Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

Momentinis performansas 

Tikslas – ilgesnės trukmės sudėtinė (kompleksinė) užduotis, bendravimas ir bendradarbiavimas, 

lyderystė, dalinimasis atsakomybėmis, pagalba, komunikacija ir vadovavimas.  

Instrukcija. Grupės užduotis yra per tam tikrą laiką (2–6 val.) suorganizuoti mieste ar mokyklos 

aplinkoje kelis (2–4) momentinius performansus (flash mob). Iššūkis yra toks: performansas turi 

būti susijęs su konkrečios vietos situacija (galbūt ten visi labai rimti ar, atvirkščiai, labai išsiblaškę, 

galbūt ši vieta labai purvina ir pan.), performansas turėtų suteikti aplinkiniams ir dalyviams 

teigiamų emocijų, į jį turi būti įtraukti bent 5 aplinkiniai žmones.  

Alternatyvos ir variacijos. –  

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 2–6 val. 

Specialios reikalingos priemonės. –   

Saugumas. Žr. skyrių „Saugumo rekomendacijos“. 

 

 

Refleksijos užduotys 

Refleksijos užduotys pagyvina refleksijos procesą, padeda įsisąmonint patyrimą. Naudoti 

skirtingas refleksijos užduotis gerai, kuomet grupėje turime skirtingo amžiaus žmonių, žmonių, 

kurie nėra geri oratoriai arba kai grupei nepatinka kalbėti. 

Refleksijos užduotys gali būti labai skirtingos trukmės, intensyvumo. Vienos skirtos išgirsti bendrą 

nuotaiką įspūdį, būseną, kitos giliai grupinių ar individualių procesų analizei. 

 

Blicas 

Tikslas – išgirsti pirmą įspūdį, nuotaiką, pasitikrinti kokios būsenos šiuo momentu yra grupės 

nariai. 
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Instrukcija. Dalyviai paprašomi išgirdę skaičių trys ištiesti į rato vidurį ranką ir parodyti gestu kokia 

pvz.: nuotaika šiuo momentu: liuks puiki, liuksas į apačią visai ne kas, nykštys žiūri į šoną per vidurį. 

Parodžius ženklą ranka palaikoma, pasižiūrima ką rodo kiti. Tie kas nori pakomentuoja. Dalyviai 

kviečiami, klausti vieni kitų komentarų jei įdomu. 

Alternatyvos ir variacijos. Galima kviesti atsitūpti arba atsistoti iškėlus rankas į viršų; parodyti 

vieną, du, tris, keturi ar penkis pirštus. Klausti galima apie dalykus kurie graduojami: kiek energijos 

turite šiuo momentu, kiek patenkintas tuo ką pasiekėte, kiek turiu vilties kad pavyks, etc. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 20 žmonių. 

Trukmė. apie 5  min. 

Specialios reikalingos priemonės. -   

 

Barometras 

Tikslas – aptarti, reflektuoti temą, procesą ar nusiteikimą naudojant orų metaforą. 

Instrukcija. Užduočiai parengiamas didelis barometras su kuo įvairesniais orais: audra, vėjas, 

lietus, rūkas, saulė, karštis, sniegas, speigas, pūga, uraganas ir t.t. Visų dalyvių prašoma pamąstyti, 

kuris iš orų geriausiai atitinka jų būseną, nusiteikimą, energiją arba ankstesnį grupės darbą, 

procesą, diskusiją ar pan. Po to paeiliui pasidalinama nuomonėmis. 

Alternatyvos ir variacijos. Kiekvienas piešinyje pavaizduoja orą ir jį deda prie atitinkamos 

barometro vietos; galima pasiūlyti ir kitokius orus negu pavaizduotieji ant barometro. Grupės 

darbo pradžioje žmonės gali tiesiog gestais ar balsu parodyti savo „orą“, vėliau, grupei nugyvenus 

šiek tiek laiko kartu, verta ne tik pristatyti, bet ir pakomentuoti, kodėl būtent toks oras pasirinktas. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 20–60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Didelis nupieštas barometras, popierius, piešimo priemonės.   

 

Grupės mechanizmas 

Tikslas – aptarti grupėje išryškėjusius vaidmenis, grupės socialinę struktūrą, suteikti grįžtamąjį ryšį. 

Instrukcija. Užduočiai reikalingi lapai kiekvienam dalyviui ir kokia nors piešimo ar rašymo 

priemonė. Dalyvių paprašoma įsivaizduoti grupę kaip kokį nors mechanizmą (automobilį, lėktuvą, 

laivą...), kuriame kiekvienas žmogus turi savo vietą ir atlieka tam tikrą vaidmenį (pvz., Petras – 

mūsų variklis, nes labai energingas, Onutė – kaip sparnai, nes nuolat pakelia visiems nuotaiką ir 

t.t.). Tuomet paprašoma nupiešti šį mechanizmą ir pavaizduoti visus grupės narius kaip tam tikras 

jo dalis. Vėliau „mechanizmai“ pristatomi.  

Alternatyvos ir variacijos. Galima pristatinėti tik glaustai, jei grupė nauja, galima dalintis gilesniu 

grįžtamuoju ryšiu, jei grupė jau kuris laikas kartu. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 15 žmonių. 

Trukmė. 30–90 min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius, piešimo priemonės, rašikliai.  

 

Pasaga 

Tikslas – pamatyti išryškėjusius skirtingus požiūrius į situaciją, sukuria pagrindą diskusijai. 

Instrukcija. Ant žemės pasagos forma patiesiama virvė. Dalyvių paprašoma visiems atsistoti ant 

jos maždaug tolygiai pasiskirsčius. Vėliau vardinami teiginiai susiję su patirties refleksija, pvz. 

grupė veikė labai susitelkusi Tie dalyviai kurie maksimaliai pritaria teiginiui prašomi nueiti į vieną 

virvės galą tie kurie maksimaliai nepritaria į kitą, likusieji išsidėsto atitinkamai kažkokiu atstumu 
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tarp šių polių.  Kviečiama trumpai pasišnekėti su kaimynais ant kreivės, geriau suprantant, kodėl 

esam ten kur esam. Paklauskite “Kas stebina?” “Ar yra kokie nors komentarai?” “Ar dalyviai turi 

vieni kitiems klausimų?”. Kvieskite dalyvius pajudėti virve, jeigu jų požiūris išgirdus kitus pasikeitė. 

Palaikykit diskusiją tol kol ji produktyvi. Vėliau galite užduoti kitą klausimą. 

Alternatyvos ir variacijos. Galima naudoti sustatytas pasagos forma kėdes. 

Grupės dydis. Nuo 6 iki 20 žmonių. 

Trukmė. 20–40 min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius, piešimo priemonės, rašikliai.  

 

Asociacijų paveikslėliai 

Tikslas – įsisąmoninti savo patyrimą ir dalintis juo naudojant metaforą ar asociaciją, suprasti kas 

buvo svarbu kitiems.  Metodas padeda atsiskleisti sunkiau mintį formuluojantiems žmonėms, 

sukuria pauzę pamąstymui. 

Instrukcija. Užduočiai verta iš anksto pasiruošti kuo daugiau ir kuo įvairesnių paveikslėlių (labai 

tinka iškarpos iš senų žurnalų bei laikraščių). Pradedant užduotį, paveikslėliai išdėliojami ant 

grindų taip, kad būtų matomi ir prie jų būtų lengva prieiti. Tuomet grupės narių prašoma apmąstyti 

savo patyrimą, po to neskubant 5–10 minučių apžiūrinėti paveikslėlius ir pasirinkti sau 

tinkamiausią – tą, kuris geriausiai atspindi asmeninį patyrimą. Naudodami pasirinktus 

paveikslėlius, dalyviai gali pasidalinti rate savo patyrimu. 

Alternatyvos ir variacijos. Pogrupiuose po 2-6 žmones dalyviai papasakoja apie savo paveikslėlius 

ir išrenka vieną, kuris labiausiai atspindi jų visų patyrimą. Išrinktas paveikslėlis pristatomas kitiems 

pogrupiams, aptariama, kas tarp jų yra bendro ir vėl gi gali būti išrenkamas paveikslėlis labiausiai 

atspindintis visos grupės patyrimą. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 20 žmonių. 

Trukmė. 30–60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Daug ir kiek įmanoma įvairesnių asociacijas skatinančių 

paveikslėlių. 

 

Savo simbolio paieška 

Tikslas – įsisąmoninti savo patyrimą ir dalintis juo naudojant metaforą ar asociaciją, suprasti kas 

buvo svarbu kitiems. Metodas padeda atsiskleisti sunkiau mintį formuluojantiems žmonėms, 

sukuria pauzę pamąstymui. 

Instrukcija. Dalyviams duodama 15 min. pasivaikščioti ir gamtoje ar aplinkoje paieškoti, simbolio   

kuris atspindėtų pvz. “Mane šiandien” arba “Primintų man tai ką supratau per šią dieną”. 

Papildoma sąlyga, kad paėmus simbolį parodyti grupei nebūtų kenkiama gamtai. Praėjus 

nustatytam laikui dalyviai susirenka į ratą, naudodami pasirinktus simbolius,  pasidalina savo 

supratimais. Metodas labai tinka seminarui vykstant gamtoje, neįprastose vietose. 

Alternatyvos ir variacijos. Gali būti pasivaikščiojus pasirenkama “Vietelė” į kurią kiti kviečiami į 

svečius. 

Grupės dydis. Nuo 4 iki 20 žmonių. 

Trukmė. 30–60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Aplinka leidžianti ieškoti ir rasti simbolių. 

 

Vidinės būsenos kreivė 
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Tikslas – aptarti, kaip keitėsi asmeninė vidinė būsena, išgyvenimai, emocijos užduoties ar darbo 

eigoje. 

Instrukcija. Užduočiai svarbu turėti popieriaus ir rašiklių kiekvienam dalyviui. Pradedant užduotį 

verta kartu prisiminti pagrindinius įvykius darbo ar grupės proceso eigoje. Tuomet vadovas 

paprašo kiekvieną dalyvį nubrėžti asmeninės vidinės būsenos kreivę, kuri vaizduotų, kaip keitėsi 

jo ar jos išgyvenimai laikui bėgant ir kurioje matytųsi kulminaciniai pozityvūs ir negatyvūs 

momentai. Vėliau dalyviai pristato savo kreives bendrame rate. 

Alternatyvos ir variacijos. Po individualių pristatymų galima aptarti bendrus grupėje išryškėjusius 

dėsningumus. 

Grupės dydis. Nuo 4iki 15   žmonių. 

Trukmė. 20-60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius ir rašikliai kiekvienam dalyvaujančiajam.  

 

Piešta istorija 

Tikslas – prisiminti savo išgyvenimus užsiėmimo ar žygio metu, juos atvaizduoti išryškinant 

asmeniškai svarbiausius dalykus. 

Instrukcija. Užduočiai svarbu turėti popieriaus ir įvairių piešimo priemonių kiekvienam dalyviui. 

Pradedant vadovas paprašo dalyvių nupiešti savo istoriją užduoties metu, atvaizduojant 

pagrindinius įsimintinus įvykius, reikšmingus žmones, atradimus ir kt. (galimybės neribotos galima 

paprašyti atvaizduoti viską, ką svarbu aptarti). Vėliau dalyviai pristato savo kreives bendrame rate. 

Piešimo metu gerai, jei groja neįkyri muzika.  

Alternatyvos ir variacijos. Po individualių pristatymų galima aptarti bendrus grupės dėsningumus. 

Grupės dydis. Nuo 4 - 30   žmonių. 

Trukmė. 20-60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius ir piešimo priemonės kiekvienam dalyvaujančiajam. 

Muzikinis fonas.   

 

Filmo peržiūra 

Tikslas – padeda reflektuoti patyrimą, kuriame buvo daug ir labai įvairaus veiksmo. 

Instrukcija. Dalyviai pogrupiuose prašomi pasirinkti kelis momentus iš turėtos patirties kurie pvz. 

įsiminė/privertė susimastyti/nudžiugino/suglumino. Parengti trumpą momento suvaidinimą. 

Pogrupiams vaidinant vieni kitiems vaidinimus, po pirmo suvaidinimo kiti dalyviai juos 

sudominusiuose momentuose kviečiami nuspausti pauzę ant “valdymo pultelio” ir pasiėmę 

mikrofoną gali imti iš vaidinančių interviu, kad geriau suprastų, kas čia vyksta, ką vaidinantieji jautė 

situacijos metu, kodėl jie taip elgėsi.  

Alternatyvos ir variacijos. - 

Grupės dydis.  6 - 20   žmonių. 

Trukmė 30-60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Mikrofonas ir pultelis (tikri ar improvizuoti).   

 

Laiškas sau 

Tikslas – Apibendrinti savo patirtį ir mokymąsi, pasirinkti tolimesnius žingsnius ar bent jau gaires. 

Užbaigti grupės procesą 

Instrukcija. Kiekvienas dalyvaujantis parašo laišką ar atvirutę sau su iš anksto vedančiojo 

nurodytais klausimais. Klausimai gali būti įvairiausi – mano dabartinė situacija, palinkėjimai sau 
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artimiausioje ir tolimesnėje ateityje, man dar reikalinga pagalba, mano stiprybės į kurias remsiuosi 

ir pan. Laiškai gali būti pristatomi rate arba likti anoniminiais.  

Alternatyvos ir variacijos. Laiškus galima sudėti į vokus ir išsiųsti dalyviams po kokio nors sutarto 

laiko tarpo – pavyzdžiui 1 mėnesio. 

Grupės dydis. Nuo 4-30   žmonių. 

Trukmė. 20-60  min. 

Specialios reikalingos priemonės. Popierius ir piešimo priemonės kiekvienam dalyvaujančiajam. 

Muzikinis fonas.   

 

Daugiau įvairių užduočių galite rasti: 

 Kompetencijas ugdantys žaidimai: 

http://www.scribd.com/doc/62152908/Kompetencijas-ugdantys-%C5%BEaidimai  

 Group activities, Games, Exercises and Initiatives: 

http://wilderdom.com/games/  

 Group games: 

http://www.group-games.com/index-of-all-group-games  

 Methods of reflection and reviewing: 

http://reviewing.co.uk/ 

  



43 
 

VI. Naudingi įrankiai ir priemonės 

 

Saugumo rekomendacijos 

Skirtingos organizacijos ir mokymo vadovai, dirbantys patirtinio ugdymo metodu,  ypač dirbantys 

gamtoje bei organizuojantys patirtines užduotis, taiko gana skirtingus saugumo standartus. Tačiau 

apgalvoti saugumo, ypač techninio saugumo, reikalavimai dirbant gamtoje yra būtini. Žemiau pateikiami 

standartai, taikomi Kitokių projektų konsultacinės bendruomenės patirtinėse programose, jie sukurti 

derinat tiek mūsų partnerių, tiek mūsų pačių asmeninę patirtį. Šie standartai pateikiami kaip atspirties 

taškas, tačiau, kaip jau minėta, fiziniam saugumui užtikrinti būtinos sąmoningos ir sistemingos 

pastangos. Matysite, jog kiekvienai atskirai veiklos rūšiai yra suformuluotos taisyklės ir rekomendacijos. 

Taisyklės mūsų praktikoje yra tai, ko laikytis privaloma, o rekomendacijos – geros praktikos pavyzdžiai, į 

kuriuos verta atsižvelgti, tačiau juos taikant gali būti išimčių.  

 

Pagrindinės saugumo taisyklės 

1. Patyrimo programose yra gerbiama kiekvieno dalyvio fizinė ir psichologinė būklė. 

2. Patyrimo programose dalyviai negali būti verčiami atlikti užduoties prieš jų valią. 

3. Bet kuriuo patyrimo programos momentu bent vienas iš vadovų turi turėti parengtą 

naudojimui mobiliojo ryšio telefoną. 

4. Patyrimo programoje turi būti prieinamas automobilis ir bent vienas vadovas turi būti 

pasirengęs jį vairuoti kritinės situacijos atveju. 

5. Patyrimo programos metu draudžiama vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines 

medžiagas, užduočių metu draudžiama rūkyti.  

6. Svarbu užtikrinti saugų dalyvių ir vadovų kiekio santykį, priklausomai nuo dalyvių grupės 

specifikos.  

7. Bet kuriai patyrimo programai vadovaujantys vadovai turi būti tinkamai pailsėję. 

8. Kiekvienas vadovas, dirbantis patyrimo programoje, turi gauti tinkamą techninių žinių bei 

įgūdžių pasirengimą ir jį atnaujinti bent kartą per du metus (žr. skyrelį „Vadovų 

kompetencijos“). 

9. Kiekvienas dalyvis turi užpildyti sveikatos būklės anketas, dalyvavimas užduotyse 

pritaikomas specifinius susirgimus turintiems žmonėms (stuburo, galvos traumos, širdies ir 

kraujagyslių, nervų sistemos ligos). 

10. Bet kuriuo patyrimo programos momentu turi būti užtikrinta galimybė suteikti kvalifikuotą 

pirmąją medicininę pagalbą, turi būti lengvai pasiekiama pirmosios pagalbos vaistinėlė. 

Vadovų komandoje turi būti bent vienas žmogus, turintis atnaujintų pirmosios pagalbos 

teikimo įgūdžių.  

 

Praktinės rekomendacijos: 

1. Jei renginyje dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, turi dalyvauti kvalifikuotas medikas. 

2. Patyrimo programos metu turi būti užtikrintas tinkamas dalyvių bei vadovų maitinimas 

(maistas ir vanduo) ir būtinas poilsis.  

3. Būtina informuoti dalyvius apie oro sąlygoms bei užduotims tinkamą aprangą ir avalynę. 

4. Prieš su fiziniu aktyvumu susijusias užduotis būtina atlikti bent vieną fizinį apšilimo pratimą. 
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5. Prieš pradedant patyrimo programos užduotis arba veiklas, vadovai turi susipažinti su 

veiksmo vieta ir maršrutu, taip pat kiekvienas naujai parengtas pratimas turi būti išbandytas 

pačių vadovų. 

6.  Kai dirbama po vieną, kai išeinama į žygį, kai dirbama su didelėmis grupėmis (virš 60 

dalyvių), vienas iš kolegų būtinai budi ir yra pasiruošęs padėti. 

7. Svarbu iš anksto apžiūrėti ir įvertinti seminaro aplinką ir informuoti dalyvius apie galimas 

rizikingas veiklas (nesaugūs tiltelius ir pan.)   

 

Saugumo reikalavimai žygiams bei užduotims gamtoje 

1. Bet kuriuo žygio momentu turi būti prieinamos bent dvi veikiančios ryšio priemonės 

(mobiliojo ryšio telefonai, radijo stotelės ar pan.). 

2. Bet kuriuo žygio ar užduoties gamtoje momentu turi būti užtikrinta galimybė greitai 

evakuoti dalyvį ar dalyvius. Turi budėti žmogus, galinti greitai atvykti į žygio vietą bet kuriuo 

paros metu.  

3. Bent vienas iš vadovų (pagal galimybę abu) turi turėti tinkamą pirmosios pagalbos vaistinėlę 

ir būti pasirengęs suteikti pirmąją pagalbą.  

4. Būtina pasirūpinti pakankamu kiekiu vandens dalyviams ir vadovams viso žygio ar pratimo 

gamtoje laiku (minimum 1,5  litro vandens žmogui 12-ai valandų). 

5. Žygiui arba pratimui gamtoje tamsiu paros metu būtina turėti bent du veikiančius 

prožektorius. Taip pat dalyviai turi būti aprūpinti atšvaitais, jei tektų kirsti kelius.  

6. Kiekvienam žygiui turi būti parengti bent du tinkami vietovės žemėlapiai. Bent vienas iš 

vadovų visuomet turi turėti žemėlapį.  

7. Žygių ir pratimų gamtoje metu, ypač tamsiu paros laiku, privalo būti gerbiama privati 

nuosavybė (kad neprireiktų neperšaunamų liemenių). 

8. Dalyviai turi būti informuojami apie draugišką elgesį su gamta: nepaliekam šiukšlių, š..., 

laužus kuriam ten, kur leidžiama. 

 

Praktinės rekomendacijos: 

1. Prieš pradedant pratimus arba žygius gamtoje, vadovai turi būti susipažinę su aplinka ir 

maršrutu. 

2. Būtina informuoti dalyvius apie žygiui reikalingą asmeninį inventorių: indus, higienos 

priemones, kuprines, miegmaišius ir pan.  

3. Dalyviai turi būti perspėjami apie atviros ugnies saugaus naudojimo taisykles (pagal 

galimybes laužai kuriami jau esančiose laužavietėse, ugnis nepaliekama be priežiūros, prieš 

paliekant laužavietę ugnis visiškai užgesinama ir pan.). 

4. Dalyviai turi būti supažindinti su pagrindinėmis orientavimosi naudojant žemėlapį bei 

kompasą taisyklėmis. 

5. Vadovai turi konsultuoti ir informuoti dalyvius apie pavojingas maršruto vietas (pelkes, 

tankumynus, stačias nuokalnes bei įkalnes ir pan.).  

6. Vadovai turi informuoti dalyvius apie stichinių nelaimių pavojų (potvyniai, audros su žaibu, 

žemės nuošliaužos, medžių išvartos ir pan.). 

7. Dalyviai ir vadovai turi informuoti vieni kitus, jeigu kuris nors iš jų laikinai kur nors toliau 

pasitraukia nuo grupės. 

8. Labai svarbu įvertinti bičių ir širšių pavojų. Medicininėse anketose esanti dalis apie alergiją 

yra labai svarbi. 
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Patirtinio ugdymo taikymo darbe su vietos bendruomenių grupėmis vedančiojo įsivertinimo 

įrankis 

 

Žmonės vykdantys patirtinio ugdymo veiklas su įvairiomis vietos bendruomenių grupėmis turėtų turėti 

bent 4 grupių kompetencijų – a) patirtinio ugdymo, b) darbo su grupėmis, c) darbo su bendruomene ir 

d) kai kurias svarbias bendrąsias kompetencijas. 

Toliau išvardintų kompetencijų sąrašas padės susiorientuoti pradedančiam patirtinių programų vadovui, 

kur jo/jos stipriosios pusės, ruošiantis pravesti patirtinę programą, o kurias kompetencijas reikėtų 

pastiprinti. Į kompetencijų sąrašo pildymą reikėtų žvelgti ne kaip į galutinį sprendimą, bet labiau kaip į 

gaires savo tobulėjimui. Jį galima savarankiškai papildyti kompetencijomis, kurios jums atrodo svarbios 

dirbant taip kaip jūs planuojate dirbti. 

 

Kompetencija 
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Patirtinio ugdymo kompetencijų grupė 

Žinau patirtinio ugdymo principus      

Gebu, organizuoti patrauklų, naudingą ir saugų patyrimą      

Gebu parinkti patirtines veiklas tinkamas ugdymo tikslams ir grupės situacijai      

Gebu aiškiai pristatyti patirtines užduotis, duoti instrukcijas      

Sugebu pakviesti grupę ir atskirus asmenis veiklai      

Gebu nesikišti į procesą kol nėra būtina: pasitikėti dalyvio gebėjimu savarankiškai spręsti ir 
veikti 

     

Gebu pravesti refleksiją grupėje, formuluoti refleksijos klausimus, naudoti skirtingus refleksijos 
metodus 

     

Gebu padėti susieti patirtį su kasdienybe.      

Gebu įvairiomis priemonėmis padėti dalyviams išreikšti savo mintis, jausmus, išgyvenimus      

Gebu padrąsinti dalyvius imtis asmeninės atsakomybės ir iniciatyvos      

Gebu pasirūpinti fiziniu saugumu      

Esu išbandęs tas patirtines veiklas, kurias siūlau grupės dalyviams.      

 
Darbo su grupe kompetencijų grupė 

Žinau grupės procesus, moku juos atpažinti konkrečioje grupėje      

Gebu organizuoti grupinę diskusiją, nepametant temos      
Gebu organizuoti dalinimąsi nuomonėmis, grįžtamąjį ryšį grupėje, suprantu to naudą ir poveikį      

Gebu organizuoti darbą didelėje grupėje ir mažose grupelėse      
Gebu nustatyti ribas ir jas palaikyti grupėje      
Gebu konfrontuoti      
Gebu spręsti konfliktą tarp grupės narių      
Gebu emociškai palaikyti grupės dalyvius      
Kuriu emociškai saugią, atvirą atmosferą grupėje      
 
Darbo su vietos bendruomene kompetencijų grupė 
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Žinau esminius bendruomeninio darbo principus      

Suprantu ir “pažįstu“ bendruomenės su kuria dirbu situaciją      

Gebu matyti tolimus darbo su bendruomene tikslus      
Gebu bendrauti ir megzti kontaktą su labai įvairias žmonėmis      
Gebu pastebėti bendruomenės lyderius ir juos įtraukti į veiklą bendruomenėje      
Gebu padėti žmonėms burtis, atrasti vieni kitus, stiprinti pasitikėjimą vieni kitais      
Gebu išlikti nešališkas politiniu, religiniu ir kt. požiūriais      
Gebu padėti žmonėms derintis savo interesus, spręsti iškylančias prieštaras      
 
Bendrųjų kompetencijų grupė 

     

Gebu dėmesingai klausyti      

Gebu aiškiai ir suprantamai išreikšti savo jausmus, vertybes, supratimus      
Gebu užmegzti ir palaikyti kontaktą      
Gebu išsakyti ir priimti grįžtamąjį ryšį      
Sugebu palaikyti kitų idėjas      
Domiuosi, gebu smalsauti, tyrinėti, bandyti suprasti      
Gebu įsijausti į kito asmens situaciją, pažvelgti iš jo/jos perspektyvos      
Gebu prisitaikyti ir veikti besikeičiančioje situacijoje      

Žinau savo fizines, emocines ir gebėjimų ribas, paisau jų      
Gebu pasirūpinti savimi      
Gebu planuoti ir veikti nuosekliai      

 

Patirtinio ugdymo užsiėmimams naudinga įranga ir priemonės 

Organizuojant patirtinio ugdymo veiklas, naudinga turėti žemiau pateikiamas papildomas priemones. Šis 

sąrašas nėra absoliutus, jis greičiau rekomenduotinas. Savaime suprantama, priemonės priklauso nuo 

jūsų pasirenkamų užduočių: jei renkatės daugiau patirtinių, ypač su virvių naudojimu susijusių užduočių, 

jums reikės dar ne vienos papildomos priemonės. Toliau pristatomos kelios priemonės, kurių prisireikia 

dažniau: 

 

1. Priemonės patirtinėms užduotims: 

a. Skalbinių virvelės (10 m.) – (skirtingų spalvų). 

b. 6–8 mm. storio ir bent 10–15 m. ilgio virvės.  

c. Metaliniai karabinai. 

d. 10–12 mm. storio ir 25-30 m. ilgio pintos virvės.  

e. Didelis tentas (bent 4x5 m.)  

f. Lauko teniso kamuoliukai  

g. Gimnastikos lankas  

h. Varpelis (tinka toks, kokį naudoja žvejai)   

i. Raiščiai akims (geriausiai tinka medvilnės ar flanelės audinio juostos) arba medvilninės 

skarelės   

j. Pirmosios pagalbos vaistinėlė. 

2. Priemonės patirtiniam žygiui: 

a. Konkrečios vietovės žemėlapiai  

b. 6–10 l. talpos katiliukai arba metaliniai kibirėliai  

c. Kokybiškas kirvis ir nedidelis (geriausiai sudedamas) pjūkliukas  

d. Kompasai 
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e.   Nedidelis geriausiai sudedamas kastuvėlis 

3. Kanceliarinės priemonės: 

a. Plakatinis popierius (flipchart). 

b. Kreidelės (geriausiai tinka sausa arba aliejinė tempera). 

c. Flomasteriai arba kokybiški spalvoti pieštukai. 

d. Paprasti pieštukai arba patikimi rašikliai. 

e. Popierinė lipni juosta (tinka tokia, kokią naudoja dažytojai). 

f. Rašomasis A4 formato popierius. 

g. Lipnūs lapeliai (Post-it). 

h. Žirklės. 

i. Drožtukai pieštukams.  

j. Vyniojamasis popierius arba seni ir pigūs tapetai ir seni karpymui tinkami žurnalai, kuo 

įvairesni, tuo geriau. 

4. Kitos priemonės: 

a. Nedidelis nešiojamas CD grotuvas. 

b. Fotoaparatas su filmavimo funkcija. 

c. Asociacijų paveikslėliai (tinka įvairios nuotraukos).  
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