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INTERLIUDIJA 

Gerb. Skaitytojau, 

labai malonu, kad jūs pasirinkote skaityti būtent šią knygą! 

Jei manote, kad šią knygą parašė profesorius  Kalkulas iš Tintino nuotykių 

(pranc. Les Aventures de Tintin)  ar kuris nors kitas profesorius - galite ją 

atidėti į šoną. 

Šią knygą parašė tikrieji ekspertai, tiksliau sakant, mes patys, žmonės su 

įvairių tipų negalia. 

Kas turėtų daugiau žinių apie mus ir mūsų gyvenimą nei ne mes patys? 

Ši knyga yra vartotojo vadovas, skirtas dirbti su žmonėmis, turinčiais įvairią 

negalią. Čia gausite daug puikių patarimų, ką daryti ir ko nereikia daryti, 

kad taptumėte puikiu personalo darbuotoju. Mes esame iš dešimties šalių: 

Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, 

Švedija, Turkija ir Jungtinė Karalystė ir mes kartu parašėme šią knygą. 

Šios knygos tema: Kaip tapti geresniu darbuotoju! 

Padarėme išvadą, kad įgūdžių ir įrankių neįgaliesiems kūrimas bei 

tobulinimas, suteikia personalui galimybę tobulėti. 

Siekdami ugdyti neįgaliųjų profesinius įgūdžius, įrankius ir pasitikėjimą 

savimi, mes panaudojome daugybę metodų. Organizavome daug diskusijų, 

seminarų, žaidėme daug žaidimų, interviu ir studijavome. Išmokus naudotis 

šiais įrankiais, pasaulis pasikeis Jums ir Jūsų aplinkai. Pavyzdžiui, aš dabar, 

kai jau išmokau kalbėtis su darbuotoju ir paklausti jo bet kokio klausimo, 

įsitikinau, kad tai geras būdas ugdyti darbuotojų profesionalumą, požiūrį ir 

metodus, kaip geriausia dirbti su manimi. 

Aš tikiuosi, kad Jūs nuolat skaitysite šią knygą ir galbūt sužinosite ką nors 

naujo, ko anksčiau nežinojote apie neįgaliuosius. 

Be kita ko, Jūs taip pat sužinosite, kad man ko nors nesupratus neturėtum 

sakyti „Atsiprašau, mažas drauge, bet tu to nesupranti!“. Prašau, leisk 

mums prisiimti atsakomybę! Kodėl gi mums nepatikėjus, pavyzdžiui, 

organizuoti susitikimų, pažintinių vizitų, atstovauti socialinėje 

žiniasklaidoje? 

Aš, šios įžangos rašytojas, Andersas Wieslanderis. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Profesorius_Kalkulas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABz%C5%B3_kalba
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Man 46 metai ir aš turiu nedidelę intelekto negalią. 

Aš dirbu „Medis 5“ Stokholme / Švedijoje, kultūrinės veiklos centre. 

Ten dirbu 21 - nerius metus ir tikiuosi, kad būsiu „Medis 5“ dalis, kai man 

sueis 80 metų. „Medis 5“ esu lyderis, moderatorius, poetas ir dėstytojas. Aš 

taip pat gaunu užduotis iš išorės partnerių. 

“VALSTYBĖS TURĖTŲ ĮRODYTI, KAD ŽMONĖS SU 

ĮVAIRIA NEGALIA GALI DAUG PADARYTI SAVO 

DARBO VIETOJE ”. * 

Be abejo, mes žinome, kad turime tas pačias pareigas, kaip ir visi kiti ir 

turime užtikrinti, kad mūsų atliekamas darbas būtų padarytas tinkamai ir 

laiku. 

“VALSTYBĖS TURI UŽTIKRINTI, MOKYMUS APIE 

NEGALIĄ IR TEISES ”. * 

Taip, taip, čia gražiai parašyta, bet dabar tiesiog imkime ir įgyvendinkime 

tai! 

 

Su geriausiais linkėjimais, 

Andersas Wieslanderis 

Stokholmas, 2018 m. Birželio 19 d 

 

  
 

STELLA įrodė, kad 

žmonės su negalia 

gali dirbti tikrus 

darbus.* 

Svarbu prganiuoti 

specialius mokymus 

apie negalią ir 

neįgaliųjų teises.* 
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STELLA – KAS TAI? 

 

STELLA tai Europos Sąjungos finansuoto projekto pavadinimas. Projektas 

buvo vykdomas dvejus metus. Projekte kartu dirbo 10 partnerių iš įvairių 

šalių. „STELLA“ yra skirtas mokytis darbuotojams, dirbantiems su 

asmenimis, turinčiais negalią.  

 

STELLA įtraukia žmones su negalia kaip šios srities ekspertus. Visi partneriai 

kartu sukūrė knygą, pavadintą STELLA vadovu. Vadovas buvo vienas iš 

mūsų projekto tikslų. STELLA knygoje siūlomi būdai, kaip pagerinti 

pagrindinius neįgaliųjų įgūdžius. 

 

Šie įgūdžiai yra svarbūs, kad žmonės su negalia būtų savarankiški. Šie 

įgūdžiai padeda neįgaliesiems gyventi savarankiškiau ir susirasti darbą. 

STELLA dirbo pagal šešis skirtingus įgūdžių tipus: 

➢ Organizaciniai gebėjimai. 

➢ Socialinė elgsena. 

➢ Komandiniai gebėjimai.  

➢ Kritinis mąstymas. 

➢ Bendravimo įgūdžiai. 

➢ Techniniai įgūdžiai. 

 

 
 

Mes išbandėme skirtingus šių įgūdžių mokymo metodus, sužinojome ir 

atsirinkome geriausius šių įgūdžių išmokimo būdus. Pagrindiniai įgūdžiai yra 

naudingi daugelyje gyvenimiškų situacijų, veiklų bei projektų. 

Šie geriausios praktikos metodai buvo sujungti ir pristatyti  tarptautinių 

partnerių susitikimų metu. Juos kartu įvertino darbuotojai ir neįgalieji, kurie 

aktyviai dalyvavo visuose projekto etapuose. 

Rezultatai gali būti perkeliami ir pritaikomi įvairiose situacijose, veiklose bei 

projektuose. Žinoma, šis vadovas yra tik pavyzdys, kurį galima ir reikia 

pritaikyti bei išplėtoti kasdieniniame darbe. 

Šiam tikslui sukurti naudingi įrankiai pridedami prie atitinkamų skyrių. 

Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje http://www.ella-

ella.eu/stella/. 

STELLA vadovo tikslas 

– sustiprinti 

pagrindinius asmens 

su negalia įgūdžius. 

http://www.ella-ella.eu/stella/
http://www.ella-ella.eu/stella/
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ORGANIZACINIAI GEBĖJIMAI 

 

Šiame skyriuje kalbame apie 

organizacinius gebėjimus.  
 

Projekto partneriai iš Vokietijos, 
Italijos, Graikijos ir Prancūzijos 

dirbo kartu ruošdami šį skyrių.  
 

Profesionalūs darbuotojai ir 
neįgalieji dirbo komandose kartu, 

norėdami nustatyti organizacinius 
gebėjimus ir išsiaiškinti, koks yra 

geriausias būdas mokytis ir mokyti 

organizacinių gebėjimų.  
 

Organizaciniai gebėjimai yra labai 
svarbūs tiek asmeniniame 

gyvenime, tiek darbo rinkoje. 
 

JEI ŽMONĖS SU NEGALIA IŠMOKSTA ATLIKTI ĮVAIRIUS 

DALYKUS ORGANIZUOTU IR STRUKTŪRIZUOTU BŪDU, JIE 

GALI GYVENTI IR DIRBTI SAVARANKIŠKIAU. 

 

KAS YRA ORGANIZACINIAI GEBĖJIMAI? 

 

Nors organizaciniai gebėjimai gali apimti labai įvairias asmenines ir 

profesines kompetencijas, STELLA organizacinių gebėjimų mokymas 

daugiausia buvo nukreiptas į šiuos praktinius aspektus: 

• mažesnio masto renginio (gimtadienio) organizavimas 

• didesnio masto renginio (konferencijos) organizavimas 

 

Mažesnio masto renginių, tokių kaip gimtadienio šventė, organizavime buvo 

svarbus žingsnis įgyjant esminius organizacinius gebėjimus. Čia komandos 

nariai buvo skatinami kūrybiškai dalyvauti visais gimtadienio šventės 

organizavimo aspektais, kritiškai mąstyti apie visus svarbius organizacinius 

veiksmus ir įvertinti galimą rezultatą. 

Organizuoti didesnio masto renginius, tokius kaip konferencija, buvo antras 

ir sunkiausias komandos narių tikslas. Čia buvo reikalaujama, kad 

komandos nariai prisimintų viską, ko iki šiol išmoko, ir panaudotų tai 

praktiškai. 
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STELLA Ekspertų patarimai!  

Šis skyrius skirtas neįgaliesiems sudaryti galimybes planuoti, įgyvendinti ir 

įvertinti jų pačių vykdomus projektus (renginius). Aktyvus dalyvavimas 

tikruose projekto „STELLA“ renginių organizavime buvo patirtis, sukelianti 

daug teigiamų išgyvenimų ir suteikianti žinių.  

Dėl šios priežasties, patys žmonės su negalia įgyvendino savo projektus.  

Atrinktų prasmingų projektų 
pavyzdžiai: 

• Gimtadienio šventė 
• Kalėdinis kalendorius 

• Gatvės vakarėlis (gatvės šventė) 
• Kūrybinės dirbtuvės 

• Dalyvavimas Erasmus+ dienose 
• Nacionalinė STELLA konferencija 

 

 

ORGANIZACINIŲ GEBĖJIMŲ MOKYMAS(IS) ORGANIZUOJANT 

 

Idėja buvo įgyti organizacinius gebėjimus pasinaudojant klasikinių projektų 

valdymo įrankiais. Organizacinių įgūdžių įgijimas turėtų suteikti 

neįgaliesiems galimybę suprasti projektą ir išmokti bei pritaikyti projekto 

valdymo pagrindus „žaismingai veikiant“. Žemiau aprašome veiksmus, 

kurie buvo naudojami įgyvendinant veiklą - šiuo atveju: gimtadienio 

vakarėlio organizavimas. 

Prieš / Per / Po (Kontroliniai sąrašai!) 

Pasiruošimas 

 

Parengiamojo projekto valdymo etapo 

tikslas yra sukurti projekto struktūrą. Tai 

reiškė, kad mūsų projektas „Gimtadienio 

vakarėlis“, pasinaudodamas 

neoficialiomis išankstinėmis diskusijomis, 

pavertė gimtadienio idėją tokiu projektu, 

kurį būtų galima įgyvendinti. 

Parengiamasis etapas yra labai svarbus 

generuojant ir aptariant idėjas. 

  

Visada prisiminkite: 

Motyvacija 
* 

Pozityvios emocijos 
* 

Sėkmė 

1. Pasiruošimas: 

• Sukurti projekto 

struktūrą 

• Organizuoti grupės 

diskusiją 

• Kolekcionuoti idėjas 
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Planavimas 

Projekto planavimo etapo tikslas yra visų veiksmų detalizavimas:  

• Planavimas:  

data, laikas, svečių skaičius, vieta, 

biudžetas. 

• Kvietimų kūrimas ir įteikimas:  

-   naudojuosi šablonu ar kuriu pats, 

- įteikiu asmeniškai, raštu, 

telefonu, 

- nepamirštu svarbiausios 

informacijos,  

- prašau atsakymo. 
 

• Dovanų planavimas ir svečių informavimas apie dovanas.  

• Dekoravimas/ puošyba: 

gėlės, balionai, žibintai, žvakės, servetėlės, staltiesės.  

• Maisto planavimas - meniu: 

- kava ir pyragas, 

- barbekiu, 

- užkandžiai. 

• Gėrimai, alkoholis – taip ar ne: 

- nealkoholinis alus,  

- putojantis vynas... 

• Pasirinkite indus, lėkštes, puodelius, taures, stalo įrankius, 

dubenėlius (visada patikrinkite svečių skaičių!). 

• Užsakymai: 

- Virsite ar kepsite patys? 

- Ar svečiai patys ką nors atneš?  

- Maistas ir gėrimai...  

- Palyginkite kainas. 

• Ką tu norėtum veikti? 

Vakarėlių pramogos: muzika, dainos, žaidimai, šokiai, šou, kinas. 

• Paruoškite fotoaparatą / išmanųjį telefoną: 

Paprašykite, kad kas nors nufotografuotų. 

• Pasipuoškite  šventei: 

- pasirinkite šventiškus drabužius, 

- pasidarykite šukuoseną, galbūt nueikite į kirpyklą? 

- makiažas? 

 

• Informuokite kaimynus dėl galimo triukšmo. 

2. Planavimas: 

• Suplanuoti detaliai 

• Nepamiršti tikslo 

• Sudaryti pasitikrinimo 

sąrašą 
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Įgyvendinimas 

Įgyvendinimo etapo tikslas yra kontroliuoti, kad viskas įvyktų pagal planą. 

Mūsų gimtadienio vakarėliui tai reiškia: 

• Papuošti šventės vietą, padengti stalą - 

jei reikia, nustatyti svečių sėdėjimo 

tvarką. 

• Pasirūpinti maistu ir gėrimais, paruošti 

kavą, supjaustyti pyragą. 

• Nusiprausti ir apsirengti vakarėliui. 

• Priimti svečius (galbūt pasirūpinti svečių 

atsivežimo paslauga?)  

• Pasitinkant svečius pasisveikinti 

paspaudžiant ranką.  

 
 

• Organizuoti pramogas svečiams, supažindinti juos, pasirūpinti, kad 

svečiai jaustųsi patogiai ir jaukiai. 

• Priimti dovanas ir nepamiršti padėkoti už jas. 

• Dainuoti dainas, šokti, groti ir pan. 

• Fotografuoti, padarykite visų šventės dalyvių nuotrauką. 

• Atsisveikinti su svečiais - pasirūpinti, kad svečiai grįžtų namo saugiai. 

 

Tolesnis / baigiamasis etapas 

Baigiamojo etapo tikslas yra tiksli išvada ir tikslus įvertinimas. Mūsų gimtadienio 

vakarėliui tai reiškia: 

• Susitvarkyti, jei yra poreikis paprašyti 

valymo pagalbos. 

• Išplauti indus. 

• Sudėti maisto likučius į šaldytuvą. 

• Nuimti papuošimus. 

• Grąžinti pasiskolintus daiktus. 

• Peržiūrėti ir įvertinti nuotraukas. 

• Sudėlioti albumą. 

• Mėgautis prisiminimais. 

 
 

 

 

 

3. Įgyvendinimas: 

• Renginio programa 

• Bendravimas 

• Pasitikrinimas 

pagal programą 

4. Baigiamasis etapas: 

• Įvertinti 

• Gauti atgalinį ryšį 

• „Uždaryti“ 

projektą 
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GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

Kokius įgūdžius įgijo ir atpažino dalyvaujantys neįgalieji?  

Asmenų su negalia atsakymai: 

• Atsakomybių ir pareigų turėjimo. 

• Žinojimo ką darau. 

• Viešo kalbėjimo. 

• Stebėjimo ir gebėjimo išreikšti savo 

jausmus. 

• Problemų sprendimo pokalbio būdu 

(komandos formavimas, konfliktų 

sprendimas). 

• Humoras yra svarbus. Juoktis kartu yra 

labai svarbu! 

• Skirti pakankamai laiko pasiruošimui. 

• Įsidėmėti laiko veiksnius. 

• Nustatyti tvarkaraštį. 

• Planavimo procesas: nuolat ieškoti ir 

atnaujinti.  

• Pritaikyti planavimą prie esamų sąlygų: galima ką nors pridėti arba 

atimti, galima ką nors pakeisti, patobulinti (projekto revizija). 

• Pagalbos teikimas, jei paprašoma. 

• Būvimas čia ir dabar jei tavęs reikia. 

• Mainai. 

• Gebėjimas prisiimti atsakomybę įgyvendinant užduotis. 

• Buvimas įsitraukusiu. 

• Gebėjimas planuoti laiką. 

• Laiko skyrimas paaiškinimams ir įvertinimams. 
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SOCIALINĖ ELGSENA 

 
 

Šiame skyriuje nagrinėjama svarbi socialinės elgsenos tema.  

Projekto partneriai iš Turkijos, Lietuvos ir Nyderlandų dirbo kartu rašydami 

šį skyrių.  

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas tiriant, kas yra tinkamas socialinis 

elgesys darbo rinkoje ir darbo vietoje. Pavyzdžiui, darbas ar dalyvavimas 

darbo rinkoje praktikanto vaidmenyje yra didelis žingsnis link neįgaliųjų 

nepriklausomybės ir siekiamo savarankiško gyvenimo. 

Įmonės ar organizacijos, samdančios žmones su negalia, mano, kad 

socialinės elgsenos įgūdžiai yra būtini darbe. Darbdaviai teikia pirmenybę 

žmonėms, turintiems tokių įgūdžių kaip: 

- atvykimas į darbą laiku, 

- taisyklių laikymasis, 

- atsakomybių prisiėmimas ir atsakingas elgesys, 

- atsakingas dėmesys į užduotis ir pareigas, 

- klaidų nustatymas ir taisymas, 

- gebėjimas naudotis reikiamas technologijas ir įrangą ir kt. 

BENDRIEJI DARBO SU KOLEGA, TURINČIU NEGALIĄ, PRINCIPAI  

● Elkitės su neįgaliais kolegomis taip, kaip su visais kolegomis, kurie neturi 

negalios! 

● Prieš padėdami paklauskite ar reikia pagalbos! 

● Būkite atsargūs ir būkite labai atidūs fiziniam kontaktui! Venkite fizinio 

kontakto be leidimo! 

● Kalbėdamiesi su neįgaliuoju, pasisukite į jį! 
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● Pokalbiuose naudokite paprastus, aiškius ir trumpus sakinius! 

● Atidžiai klausykite ir paprastai bei konkrečiai pateikite paaiškinimus ar 

pavyzdžius! 

● Leiskite asmeniui su negalia išreikšti save pokalbių metu! 

● Neturėkite išankstinių nusistatymų! 

 
 

Projekto metu STELLA komandos sudarė socialinių įgūdžių, į kuriuos buvo 

atsižvelgiama ir kurie buvo nagrinėjami įvairiuose seminaruose ir darbo 

sesijose, sąrašą. 

1. Pagalbos paprašymas ir pagalbos suteikimas. 

2. Ryšių užmezgimas. 

3. Savęs pristatymas. 

4. Emocijų kontrolė. 

5. Problemų sprendimas. 

6. Taisyklių supratimas. 

7. Grįžtamojo ryšio priėmimas. 

8. Laikymasis darbo plano. 

9. Mandagumas (asmeniniai pokalbiai prieš oficialius pokalbius). 

10. Darbas savarankiškai. 

11. Kitų gerbimas. 

 

 

Darbo su neįgaliu kolega principai: 

• Elkis natūraliai, kaip su bet 

kuriuo kitu kolega! 

• Prieš suteikdamas pagalbą, 

paklausk ar jos reikia! 

• Būk atsargus dėl fizinio 

kontakto. Paklausk, prieš 

leisdamas neįgalų kolegą! 

• Kalbėdamas su neįgaliuoju 

pasisuk į jį veidu! 

• Kalbėdamas naudok 

paprastus, aiškius ir 

trumpus sakinius! 

• Atidžiai klausykis! 

• Paaiškink paprastai ir 

aiškiai, parodyk pavyzdį, 

kaip praktiškai atlikti 

užduotį! 

• Leisk neįgaliam kolegei 

išsakyti savo nuomonę! 

• Neturėk išankstinės 

nuomonės!  
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Patarimai, kaip užmegzti ir palaikyti santykius: 

- Prisistatymas. 

- Būvimas mandagiu - (asmeniniai pokalbiai prieš oficialius pokalbius). 

- Pagarba kitam. 

- Prašau pagalbos ir suteikiu pagalbą. 

 

Savikontrolės patarimai: 

- Prašau pagalbos ir suteikiu pagalbą. 

- Kontroliuoju savo emocijas. 

- Sprendžiu problemas 

- Suprantu taisykles. 

- Priimu grįžtamąjį ryšį. 

- Laikausi darbo plano. 

- Dirbu savarankiškai. 

- Gerbiu kitus. 

Patarimai, kaip valdyti darbą grupėje: 

- Prašau pagalbos ir suteikiu pagalbą. 

- Suprantu taisykles. 

- Adekvačiai priimu atgalinį ryšį. 

- Laikausi darbo plano. 

 

 

STELLA Ekspertų patarimai! 
Mes tvirtai tikime, kad prieš 

pradedant mokyti socialinių 
įgūdžių, pirmiausia darbuotojas turi 

užmegzti ryšį su neįgaliuoju. Kai 
yra užmegzti santykiai, darbuotojai 

gali atlikti savo darbą, padėdami 
neįgaliesiems suprasti ir pritaikyti 

šiuos įgūdžius. 
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SOCIALINĖS ELGSENOS METODAI 

STELLA socialinio elgesio vadove naudojamos piktogramos, kuriomis 

siekiama nukreipti ir mokyti neįgaliuosius, kokie socialinio elgesio įgūdžiai 

yra svarbūs įvairių tipų socialinėse situacijose. Ne visi žmonės su negalia 

moka skaityti ar suprasti rašytinius sakinius, todėl STELLA socialinės 

elgsenos vadove naudojamos piktogramos. Šios piktogramos  yra labai 

svarbi ir efektyvi priemonė, padedanti asmeniui su negalia suprasti 

informaciją.  

Socialinių situacijų pavyzdžiai: „Kaip aš elgiuosi kino teatre?“ arba „Kaip aš 

elgiuosi viešame tualeto kambaryje?“. Mes naudojame vadovą, kuriame 

nurodomos konkrečios socialinės situacijos. Kiekviename skyriuje aptariami 

socialinio elgesio įgūdžiai, kurie gali atsirasti tam tikroje socialinėje 

situacijoje. Šiame vadove parodoma neįgaliesiems, koks elgesys yra 

tinkamas ir kurio geriau vengti. Kiekviena piktograma trumpai aprašoma, 

kad būtų aiški socialinė situacija. Šis vadovas gali palengvinanti intelekto 

negalią turinčių žmonių kasdienį gyvenimą. 

STELLA SOCILINĖS ELGSENOS VADOVAS (LT) → 

 https://pjdc.lt/stella-socialines-elgsenos-vadovas/ 

 

STELLA socialinio elgesio vadovas 

Socialinio elgesio vadovas yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į žmonių su 

negalia poreikius. Kartais šie neįgalūs asmenys susiduria su sunkiomis 

situacijomis, kai jie dėl savo negalios nežino, kaip elgtis ar kaip reaguoti. 

Mes pasirinkome 15 įprastų socialinių situacijų, kurios kiekvieno žmogaus 

gyvenime pasireiškia labai dažnai, ir kiekvienai situacijai skyrėme tinkamo 

ir netinkamo elgesio pavyzdžius. 

STELLA socialinio elgesio vadovas skirtas šioms situacijoms: 

- Socialinis elgesys autobuse. 

- Socialinis elgesys gatvėje. 

- Socialinis elgesys darbe. 

- Socialinis elgesys priešpiečių ar kavos pertraukėlių metu. 

- Socialinis elgesys kavinėje. 

- Socialinis elgesys rūbinėje. 

- Socialinis elgesys tualete. 

- Socialinis elgesys mieste. 

- Socialinis elgesys parduotuvėje. 

- Socialinis elgesys prieš einant aplankyti draugo. 

- Socialinis elgesys lankant draugą. 

- Socialinis elgesys gimtadienio šventėje. 

http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/
https://pjdc.lt/stella-socialines-elgsenos-vadovas/
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- Socialinis elgesys teatre. 

- Socialinis elgesys kine. 

- Socialinis elgesys viešajame baseine. 

ŽAIDIMAI SOCIALINIAMS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI 

 

 

1. Pavadinimas: Daryk tai, ką aš darau.  

2. Tikslas: Suprasti, stebėti ir įgyvendinti 

taisykles. 

3. Medžiaga: Medžiagos nereikia. 

4. Ko mes išmoksime? Mes suprasime 
taisykles stebėdami ir sekdami lyderį, o 

taisykles - išmoksime jas praktikuodami. 

Kaip žaisti? 

Iš pradžių vadovas prisiima lyderio vaidmenį, žmonės stovi vienoje eilėje už 
lyderio ir imituoja lyderio judesius. (Šokinėjimas, kalbėjimas kitokiu 

akcentu, šokiai ir pan.). Po kurio laiko lyderis pasislenka į galą ir lyderiu 
tampa pirmasis asmuo iš eilės. Dabar kiti jį seka ir mėgdžioja. Ši seka tęsiasi 

tol, kol visi pabūna lyderiu. 
 

 

1. Pavadinimas: Trikampiniai sūrio 
gabaliukai. 

2. Tikslas: Suprasti taisykles, pagerinti 

dėmesį. 
3. Medžiagos: Popierius ir rašiklis. 

4. Ko mes išmoksime? Pagerinsime savo 
dėmesį ir vadovausimės gairėmis, 

suprasdami taisykles. 
 

 

Kaip žaisti? 

Pirmiausia ant popieriaus dedama daugybė taškų. Tada pirmasis asmuo 
nubrėžia liniją tarp dviejų taškų. Ši linija turėtų sujungti du taškus, bet ne 

kirsti kitų taškų. Kai linija nubrėžta, įsijungia kitas žaidėjas. Šis žaidėjas 
nubrėžia liniją tarp dviejų kitų taškų. Žaidimo tikslas yra suformuoti 
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trikampius. Todėl reikėtų atsižvelgti į nubrėžtas linijas. Jei žaidėjui pavyksta 
suformuoti trikampį sujungus du taškus, šis žaidėjas įrašo pirmąją savo 

vardo raidę į trikampį, taigi jūs žinote, kam šis trikampis priklauso. 
 

 

1. Pavadinimas: Realus gyvenimas. 

2. Tikslas: Išmokite paprašyti pagalbos ir 

suteikti pagalbą. 

3. Medžiaga: Medžiagos nereikia. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime, kaip 

paprašyti pagalbos, kaip išsakyti savo 
situacijas / problemas, kaip bendrauti 

tarpusavyje ir kaip rasti sprendimą kaip 

komanda. 

 

 

Kaip žaisti? 

Tai yra atviras probleminio mokymosi metodas. Žmonės nustato tikrąją 

problemą savo darbo vietoje ar kaimynystėje ir kartu kuria sprendimus. 

Galite nustatyti parametrus, laiką, medžiagą ir fizines ribas. 

 

 

1. Pavadinimas: Kas vyksta nuotraukoje? 

2. Tikslas: Padėti kitiems, taip pat išmokti 

paprašyti pagalbos. 

3. Medžiagos: Būsenos kortelė. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime 

racionaliai mąstyti apie pagalbą ir prašyti 
pagalbos bei imtis reikiamų veiksmų 

žvelgdami į dalykus plačiu kampu. 

 

Kaip žaisti? 

Norint sustiprinti intelekto negalią turinčio asmens bendravimo įgūdžius ir 

saviraišką, foto žaidimas yra naudingas. Tiesiog laikykite rankoje foto 

kortelę, kurioje pavaizduota situacija, kai vienas asmuo teikia pagalbą 

kitam asmeniui arba prašo kito asmens pagalbos. Paklauskite neįgaliojo, ką 

jis mato šioje nuotraukoje, ir padrąsinkite jį pareikšti savo mintis. 

Paskatinkite jį atpažinti žmones, apibūdinti situaciją / peizažą ir įvardyti 

kiekvieną detalę, kurią mato šioje nuotraukoje. Paklauskite, kas galėjo 

nutikti prieš fotografuojant ir kas, jų manymu, atsitiks toliau. Jei norite 

padėti proto negalią turinčiam asmeniui rasti tinkamą veiksmą, galite duoti 

mažų žodinių užuominų. 
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1. Pavadinimas: Dirbk kartu. 

2. Tikslas: Gerbti kitus, ypač kolegas 

skirtingose situacijose ir aplinkoje. 

3. Medžiaga: Galima naudoti norimą 

medžiagą. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime 
pademonstruoti pagarbų elgesį 

bendraudami darbo vietoje. 

 

 

Kaip žaisti? 

Rekomenduojama pradėti šį žaidimą sudarant problemų, kurios gali kilti 

darbo vietoje, sąrašą.  

Antras žingsnis - rasti veiklos ar veiksmų pavyzdžių, kaip išspręsti šias 

problemas. Pristatymas gali būti išreikštas vaidmenimis. 

Pavyzdžiui: Užsakymas kavinėje. 

Žmogus yra alkanas, atvyksta į kavinę ir eina tiesiai į eilutės pradžią, 

neatsižvelgdamas į žmones, kurie jau laukia eilėje. 

Problemos sprendimo veiksmas gali būti: 

Asmuo, kuris jau kurį laiką laukė eilėje, praneša vėliau atvykusiam, kad jam 

reikia grįžti į eilutės pabaigą ir laukti, kol ateis jo eilė. 

 

 

1. Pavadinimas: Diena darbo vietoje. 

2. Tikslas: Gerbti kitus, ypač kolegas 

skirtingose situacijose ir aplinkoje. 

3. Medžiaga: Galima naudoti norimą 

medžiagą. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime 
pademonstruoti pagarbų elgesį 

bendraudami darbo vietoje. 

 

Kaip žaisti? 

Žaidime pagrindinis dėmesys skiriamas kalbėjimo / bendravimo su 

kolegomis, dirbančiais skirtingose darbo vietose, įgūdžiams. Žaidimas 

užbaigiamas, kai visi grupės nariai bent kartą išgyvena šiuos tris scenarijus: 

Paprašyti valytojo: Vienas asmuo dirba valytoju, kitas asmuo (neįgalus 

asmuo) dirba darbo vietoje. Sutrikusio intelekto asmuo mandagiai prašo 
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valytojo nuvalyti darbo stalą. 

Paprašyti biuro tarnautojo: Iš naujo sukurkite sceną, kurioje vienas 

darbuotojas (neįgalus asmuo) prašo biuro draugo atsinešti jam ką nors su 

darbu susijusio, pavyzdžiui, popierių spausdinimui ar vokus. 

Paprašyti vadovo: Šį kartą asmuo eina vykdomąjį vaidmenį darbo vietoje, 

asmuo su proto negalia nori paprašyti savo viršininko atostogų dienos. 

 

Ekspertų patarimas! 

Užbaik žaidimą atsiliepimų raundu, kad visi žaidėjai galėtų išreikšti savo 

emocijas ir pastebėjimus po kiekvieno žaidimo! 

 

 

1. Pavadinimas: Dalijimasis paslaptimi. 

2. Tikslas: Grįžtamojo ryšio priėmimas. 

3. Medžiaga: Popierius, krepšys ir 

pieštukai. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime 
priimti ir įvertinti atsiliepimus apie darbą ar 

situaciją. 

 

Kaip žaisti? 

Pirmiausia kiekvienas grupės narys gauna po mažą popieriaus lapą. 

Kiekvienas narys užrašo savo situaciją ar problemą, kurios negali išspręsti. 

Užrašytos problemos sudedamos į maišą. Kiekvienas grupės narys iš maišo 

išsitraukia vieną iš lapą. Jei jis / ji išsitraukia savo situaciją, jis (ji) deda jį 

atgal į maišą ir renka kitą, kol kiekvienas grupės narys turi lapą su kito 

asmens problema ar situacija. Tada kiekvienas narys siūlo šios situacijos 

sprendimą. Žaidimo pabaigoje, jei yra narys, norintis pasakyti, kokia 

problema ar situacija buvo jo, tada jis / ji gali tai paaiškinti ir pasikalbėti 

apie tai, kaip atsiliepimai privertė jį jaustis. 
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1. Pavadinimas: Atsiliepimų fondas. 

2. Tikslas: Atsiliepimų priėmimas. 

3. Medžiaga: Popierius, krepšys ir 

pieštukai. 

4. Ko mes išmoksime? Išmoksime 

priimti ir įvertinti atsiliepimus apie darbą ar 

situaciją. 

 

Kaip žaisti? 

Pirmasis žaidimo žingsnis yra realių atsiliepimų apie asmenį su proto negalia 

surinkimas, iš jo paties vadovo, darbe.  

Atsiliepimai rašomi ant mažų popieriaus lapų. Be vadovo atsiliepimų, 

sukurkite keletą popieriaus lapų su teiginiais, kurie nėra konstruktyvūs ar 

naudingi, pvz .: „Šiandien jūs turėjote sutvarkyti kambarį, bet to 

nepadarėte“. Tada intelekto negalią turinčio asmens bus paprašyta 

nustatyti, kuris teiginys yra tikrasis grįžtamasis ryšys, o kuris ne.  

Užbaik žaidimą ir paklausk asmens su negalia, kaip jis jaučiasi ir ar gali 

šiuos atsiliepimus susieti su savimi! 
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KOMANDINIAI GEBĖJIMAI 

 

Šiame skyriuje nagrinėjama komandinių gebėjimų tema. Atidžiau 

panagrinėsime, ką reiškia dirbti komandoje ir kokių įgūdžių reikia norint būti 

komandos nariu.  

Projekto partneriai iš Prancūzijos, Lietuvos ir Nyderlandų dirbo kartu 

rašydami šį skyrių.  

Pirmiausia „STELLA“ apibrėžė „komandos ir komandinių gebėjimų“ 

terminus, apibūdino komandos gebėjimų svarbą ir galiausiai sutelkė dėmesį 

į metodus ir mokomuosius žaidimus, kad pagerintų žmonių su negalia 

komandinius gebėjimus. 

 

Komanda yra dviejų ar daugiau žmonių, sąveikaujančių tarpusavyje, grupė. 

Skirtumas tarp grupės ir komandos yra tas, kad komanda dirba apibrėžto 

tikslo ar bendro tikslo link. 

STELLA KOMANDOS KOMPETENCIJOS 

Kad terminas „komandos gebėjimai“ būtų suprantamesnis, STELLA 

komanda nustatė įvardinti įgūdžius, kurie yra svarbūs dirbant komandoje ir 

norint būti geru komandos nariu. Vieni jų yra įgūdžiai, kiti - savybės, kiti - 

taisyklės, būtinos sėkmingam komandos darbui. 

Svarbu: 

- Turėti gerus tarpusavio santykius. 

- Dirbti saugioje aplinkoje. 

- Klausytis ir kalbėtis vieniems su kitais. 

- Aktyviai dalyvauti. 

- Būti laiku. 

- Dalytis idėjomis, medžiagomis ir įrankiais. 

- Būti pasitikinčiu savimi. 

- Gerbti kitus. 

- Kontroliuoti savo emocijas. 
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- Padėti ar paprašyti pagalbos. 

Kai neįgalus asmuo išmoksta ir tobulina šiuos įgūdžius, naujų kompetencijų 

poveikis gali būti pastebimas skirtingais lygmenimis:  

Asmeniniu lygmeniu: 

- Įgyta savivertė. 

- Įgytas pasitikėjimas savimi. 

Socialiniu lygmeniu: 

- Buvimas grupės dalimi. 

- Jautimasis naudingu. 

Profesiniu lygiu: 

- Noras būti efektyviu. 

- Prisitaikymas prie savo vaidmens. 

- Noras pagerinti savo karjerą. 

STELLA Ekspertų patarimai:  

 

Svarbu nustatyti individualius 
įgūdžius! 

Klientas X gali lengvai susikalbėti su 
grupe, todėl jis paims mikrofoną 

priešais auditoriją. Klientas Y bus 
atsakingas už kelią į įvykio vietą, nes 
jis žino, kaip naudoti programą 

išmaniajame telefone. 
Sužinokite, kokia yra neįgalaus 

asmens stiprybė, ir padėkite jam 
tobulėti! 
Skatinkite asmenį įgyti naujų 

kompetencijų! 
 

 

METODAI IR ŽAIDIMAI 

 

Grupinė diskusija: Daugiausia buvo naudojama 
komandos sugebėjimams nustatyti. Šis metodas 

prisidėjo prie komandos stiprinimo ir padėjo jai 

būti efektyvesnei. Vėliau, atsiradus  didesniam 
pasitikėjimui savimi, jis buvo panaudotas norint 

suvokti komandos narių silpnybes ir stiprybes bei 
tai, ką jie gali pagerinti kaip komanda. Kelis kartus 

darbuotojai pasiūlė naudoti pastabų užsirašymo 
metodą, kai lentoje paskelbiamas vienas žodis ar 

viena idėja. Taip pat galima įdėti paveikslėlius 
žmonėms, turintiems raštingumo problemų.  
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Be to, grupinės diskusijos buvo naudojamos analizuoti situacijas ir jas 

vertinti. 

 

Vaidmenų žaidimas: Metodas, kurį naudojo 
vienas konkretus projekto partneris. Idėja buvo 

užduoti vieną esminį klausimą: „Kodėl komanda?“ 
 

 

STELLA partneris sugalvojo situacijas ar iššūkius, kuriuos buvo galima 

spręsti atskirai arba tik komandoje. Tai buvo efektyvus būdas ištirti buvimo 

komandoje pranašumus. Visos situacijos buvo nufilmuotos ir suredaguotos, 

kad grupė galėtų analizuoti savo poreikius, įveikti iškilusias problemas ir 

kartu ieškoti sprendimų. Filmas taip pat yra tvarus produktas, kurį gali 

skleisti ir naudoti kitos grupės / komandos 

https://youtu.be/kADSa5rsYUw  

 

Ekspertų patarimai! Prisiminkite: sudėtingų dalykų lengviau išmokti 

žaidžiant! 

 

Mes naudojome skirtingus 
žaidimus, susijusius su 

pagrindiniais įgūdžiais, kuriuos 
nustatėme. Kiekvienas žaidimas 

buvo įvertintas siekiant patikrinti, 

ar komandos gebėjimai buvo 
efektyviai įgyvendinami. Po 

žaidimų vyko grupinės diskusijos 
su neįgaliaisiais, kurių metu buvo 

klausiama, kokie santykiai 
egzistuoja tarp žaidimų, įgūdžių ir 

darbo rinkos. 
  

 

 

LAUKO „MINŲ“ ŽAIDIMAS  

Šiam žaidimui reikalingi mažiausiai du žmonės: vienas veikia kaip vadovas, 

o kitas yra jo / jos „aklasis“ partneris. Vadovas turi padėti aklajam partneriui 

judant tikslo link išvengti kliūčių, taip vadinamųjų „minų“. Vadovas turi 

naudotis aiškiais nurodymais, tokiais kaip tiesiai, kairėn, dešinėn arba 

sustojimas. 

https://youtu.be/kADSa5rsYUw
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Šis žaidimas yra rekomenduojamas norint įgyvendinti šiuos pagrindinius 

įgūdžius: 

- Klausytis vienas kito. 

- Padėti arba paprašyti pagalbos. 

- Pasitikėti savimi ir kitais. 

- Dalintis patarimais. 

- Ugdyti empatiją. 

Darbe visada atsiranda konkrečių situacijų, kuriose galima pritaikyti šiuos 

įgūdžius ir adaptuoti įrankius atsižvelgiant į asmens patiriamus sunkumus. 

Svarbu išvengti rizikos, kurti saugią ir pasitikinčią aplinką, ugdyti supratimą 

apie solidarumą. 

ŽAIDIMAS „SPAGEČIAI IR  ZEFYRAI“ 

Šis žaidimas yra juokingas komandos formavimo žaidimas iš paprastų 

medžiagų. Naudodami zefyrus ir spagečius, mažos komandos turi užduotį 

pastatyti kuo aukštesnį pastatą per tam tikrą laiką. Rekomenduojama 

nufilmuoti komandą, žaidžiančią žaidimą. Vaizdo įrašas, kurį vėliau galima 

peržiūrėti kartu, suteikia gerą progą pakalbėti ir aptarti komandos 

stipriąsias ir silpnąsias puses. 

 

 

 

„PASTATYK KOMANDĄ“ ŽAIDIMAS  

„Pastatyk komandą“ yra dalyvavimo žaidimas keturiems žaidėjams. Jis 

pagrįstas kiekvieno komandos nario indėliu į sėkmingą žaidimą. 

Tikslas yra sukrauti dėžes ant padėklo kuo kompaktiškiau laikantis 

instrukcijų dėl spalvų ar formų, kurios nurodytos instrukcijų kortelėse. 

Taškai, kuriuos komanda pelno, priklauso nuo to, kiek lygių buvo pastatyta 

(5 taškai už kiekvieną lygį). Taškus galima sumažinti, pavyzdžiui, jei 

nenaudojami langeliai (po -1 tašką kiekvienam) arba jei dėžutės nebuvo 

dedamos teisingai, kaip nurodyta instrukcijų kortelėje (po -1 tašką už 

kiekvieną). 

Šis žaidimas formuoja tokius pagrindinius įgūdžius kaip: 

- Bendravimo. 

- Pasidalinimo idėjomis. 

- Bendrų taisyklių laikymosi. 

- Bendro tikslo siekimo. 

 

Kadangi tai yra komercinis žaidimas, šis žaidimas yra įdomus, tačiau 

nevisiškai pritaikytas visiems. Tai gali sukelti konfliktus tarp komandos 
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narių, kurioje dalyvauja skirtingų intelektinių gebėjimų turintys žaidėjai. 

Mes rekomenduojame supaprastinti taisyklę pasirenkant figūras arba 

spalvas. Taip pat žaidimą galima žaisti su tikromis dėžėmis ir padėklais. 
 

ŽAIDIMAS „TOBULAS KVADRATAS“ 

Komanda: 1 vadovas ir 4 partneriai. 

Įranga: Virvė (10 metrų). 

Tikslas: Su virve suformuokite tobulą kvadratą! 

Sunkumas: Išskirkite lyderį ir laikykitės jo, kai kiti partneriai yra užrištomis 

akimis. 

Šis žaidimas rekomenduojamas siekiant įgyti tokius pagrindinius įgūdžius 

kaip: 

- Vadovavimas. 

- Grupės strategijos turėjimas. 

- Specifinio vaidmens turėjimas komandoje. 

- Klausymasis vienas kito. 

- Klausimų sprendimas kartu. 

Šis žaidimas suteikia komandai daug galimybių ir gali būti pritaikytas 

skirtingiems gebėjimų lygiams. 

 

 

 

KOMANDOS GALIMYBIŲ ĮSIVERTINIMO ĮRANKIS 

Šį e-įrankį galite rasti adersu https://team-ability.blogspot.com/ 

 

Komandos galimybių įsivertinimo turinys: 

• Komandinio darbo įsivertinimo įrankis buvo sukurtas siekiant atliepti 

neįgaliųjų poreikius. 

• Įsivertinimo įrankį sudaro 8 klausimai. 

• Į kiekvieną klausimą galima atsakyti dviem būdais: teigiamai ir neigiamai. 

• Jei asmuo, pasirenka teigiamą atsakymą, jis / ji sulaukia komplimento. 

• Jei neįgalusis pasirenka neigiamą atsakymą - jis gali pažiūrėti mokomąjį 

filmuką atitinkama tema. 

• Priemonę sudaro 8 mokomieji filmai. 

• Klausimai ir vaizdo įrašai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

 

https://team-ability.blogspot.com/
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GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

 

- Aš supratau, kad man sunku valdyti laiką. 

Labai svarbu būti kartu laiku, kad būtum 
geru komandos nariu. 

- Filmas, kaip mokymosi priemonė, yra geras 
būdas įsiminti dalykus. Išmokau vaidinti 

įvairius vaidmenis. 
- Išmokau geriau bendrauti su kitais 

žmonėmis. 

 

- Dabar aš galiu padėti tam, kuriam reikia mano pagalbos. 

- Su Esther žaidžiau „Tobulo Kvadrato“ žaidimą. Sužinojau daug apie 

save, kad galėčiau susidurti su sunkumais darbe ir socialiniame 

gyvenime. 

- Eksperimentai tapo realiomis galimybėmis integruotis į darbo 

rinką. 

- Mes geriau susipažinome. 

- Paprastai mes dirbame vieni prie vienos užduoties, čia turėjome 

galimybę dirbti kartu. Man tai patiko. 

- Mes sužinojome savo kolegų įgūdžius. 

- Darbas komandoje man atnešė daugiau apmąstymų. Turėjome 

„išsivalyti“ galvą, kad galvotume. Aš tapau tolerantiškesnis su 

kitais. Išmokau pasitikėti jais. 

- Išmokau būti kantriau. Mes pasidalinome savo nuomonėmis ir 

idėjomis. 

- Iš pradžių mes buvome grupė, paskui tapome komanda! 

- Galėtume tvarkyti dalykus, kurių nesugebame padaryti vieni. 

- Išmokau įveikti savo sunkumus, kalbėdamas prieš žmones. 

- Išmokau prisiimti atsakomybę grupėje. 

Klausimas Mokomasis filmukas 

AR TAU PAVYKSTA BŪTI LAIKU? KAIP VALDYTI LAIKĄ?  

AR TAU PAVYKSTA PAPRAŠYTI PAGALBOS IR 

SUTEIKTI PAGALBĄ? 

KAIP PAPRAŠYTI PAGALBOS IR SUTEIKTI 

PAGALBĄ? 

AR TAU PAVYKSTA PRADĖTI POKALBĮ IR 

IŠLAIKYTI POKALBĮ? 

KAIP PRADĖTI POKALBĮ IR IŠLAIKYTI 

POKALBĮ? 

AR TAU PAVYKSTA KONTROLIUOTI 

EMOCIJAS? 

KAIP KONTROLIUOTI EMOCIJAS? 

AR TAU PAVYKSTA SPRĘSTI PROBLEMAS? KAIP SPRĘSTI PROBLEMAS? 

AR TAU PAVYKSTA DIRBTI PAGAL DARBO 

PLANĄ? 

KAIP DIRBTI PAGAL DARBO PLANĄ? 

AR TAU PAVYKSTA SUPRASTI TAISYKLES? KAIP SUPRASTI TAISYKLES? 

AR TAU PAVYKSTA PRIIMTI POZITYVŲ IR 

NEGATYVŲ GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ? 

KAIP PRIIMTI POZITYVŲ IR NEGATYVŲ 

GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ? 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
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- Išmokau pagalvoti prieš veikdamas. 

- Tobulinome savo įgūdžius, dabar turime daugiau patirties ir žinių. 

- Kartu mes galime padaryti puikių dalykų net ir be darbuotojų 

pagalbos.  

STELLA Ekspertų patarimai dėl komandinių gebėjimų   

- Neįgalūs asmenys gali laisvai 
reikšti savo mintis ir 

nuomones. 
- Neįgalieji gali bendrauti 

atvirai, sąžiningai ir 
pagarbiai. 

- Neįgalieji jaučiasi išklausomi 
komandos narių, kurie bando 

juos suprasti. 

- Darbuotojai gali laisvai 
užduoti klausimus dėl 

aiškumo. 
- Neįgalūs asmenys turi 

priklausymo grupei jausmus. 

 

- Neįgalieji yra labai atsidavę grupės sprendimams ir veiksmams. 

- Darbuotojai taip pat praleidžia laisvalaikį su komanda. 
- Darbuotojai supranta komandos normas. 

- Neįgalieji yra lygiaverčiai komandos, kuriai jie priklauso, nariai. 
- Darbuotojai plėtoja santykių su kitais komandos nariais. 

- Darbuotojai, dirbantys su neįgaliais asmenimis, jaučiasi patogiai 
prisiimdami atsakomybę ir riziką. 

- Neįgalieji gali palaikyti savo komandas. 

 

 

1. stebėk!

Stebėkite status 
quo! 

(kaip yra dabartiniu 
momentu)

2.nustatyk!
Nustatykite 
dabartinius 

įgūdžius! 

(plačiau apie 
sugebėjimus)

3. išsiaiškink!

Sukurkite tinkamą 
mokymosi planą 

(padėkite tobulinti 
įgūdžius dinamiškai)

4. puoselėk!

Skatinkite savęs 
vertinimą ir 

apsisprendimą
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KRITINIS IMĄSTYMAS 

 
Šiame skyriuje aptarsime konstruktyvios kritikos ir analitinio mąstymo 

svarbą. Pagrindinė tema yra susijusi su tuo, kaip kritikuoti ir priimti kritiką, 

be to, kaip panaudoti konstruktyvią kritiką asmeniniam tobulėjimui. 

Projekto partneriai iš Švedijos, Turkijos ir Prancūzijos dirbo kartu rašydami 

šį skyrių.  

Konstruktyvi kritika gali būti priemonė sukurti sėkmingą organizaciją, 

kurioje visi galėtų prisidėti. Skyriaus turinys atsirado po diskusijų ir 

seminarų su neįgaliaisiais dalyviais įvairiose STELLA veiklose. 

Šiame skyriuje rasite: 

- Kritinio mąstymo mokymo ir mokymosi metodus. 

- Asmenų su negalia mintis apie kritinį mąstymą ir patarimus personalui. 

KAI ASMUO SU NEGALIA IŠMOKSTA BŪTI KRITIŠKU, ŽINO 

SAVO VERTĘ  IR GEBA IŠREIKŠTI SAVO NUOMONĘ, JIS 

GALI KRITIKUOTI DARBUOTOJĄ DIRBANTĮ SU JUO.  TOKIU 

BŪDU DARBUOTOJAS TAMPA GERESNIU SPECIALISTU. 

 

Pradinis taškas → Kelionės tikslas 

Išmoksi pajudėti iš pradžios taško, iš pozicijos, kur 

tu neturi ką pasakyti 

apie dalykus, susijusius su tavo asmeniniu 

gyvenimu, tavo darbu ir laisvalaikiu, iki taško, kur 

tampi tas, kuris geba pasakyti darbuotojams,  

kaip nori, kad viskas būtų padaryta. 
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METODAI 

Parengiamieji veiksmai 

Žmonės su negalia ir jų darbuotojai diskutavo apie konstruktyvią kritiką, 

analitinį mąstymą ir lyderystę tiek grupėse, tiek individualiai. 

Aptarti klausimai 
- Kas yra konstruktyvi kritika? 

- Kodėl mes tai naudojame? 
- Ką reikia kritikuoti ir ko nereikia 

kritikuoti? 

- Kritinis mąstymas - kas tai? 
- Kaip tai naudinga žmonėms su 

negalia, kad darbuotojai būtų 
kritiški mąstytojai? 

- Ką reiškia būti geru lyderiu? 
 

 

 
Įkvėpti diskusijų ir pokalbių, diskusijos dalyviai išsakė savo mintis ir patirtį. 

Jie rašė apie tai: 

- Ką galvoja, kai kritiškai vertina ką nors. 

- Kaip įvertinti savo komandą. 

- Kaip būti geru lyderiu. 

 

STELLA Ekspertų patarimai! 

Skatinkite ir palaikykite 
neįgaliuosius: 

- Būti pagarbiam. 
- Žinoti, apie ką kalbi. 

- Kalbėti prieš auditoriją. 
- Turėti konstruktyvių idėjų 

permainoms. 
 

 

6 DIDŽIOSIOS „K“ 

Naujienų tarnybos, rengdamos informaciją, dažnai naudoja 6 - šių didžiųjų 

„K“ metodą pasitikrinimui. 

Ką? Kas? Kur? Kada? Kodėl? ir Kaip? 
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STELLA šūkis šiuo atveju buvo: 
„Prieš kritikuodamas žinok, apie ką 

kalbi!“ 

Pastebėjome, kad naudojant šią 
priemonę neįgalieji tapo 

interaktyvesni ir komunikabilesni. 
Tai leido dalyviams kartu pasidalyti 

nuomonėmis. Tam tikrų faktų 
žinojimas ir gebėjimas jais operuoti, 

padidina sprendimų priėmimo 
galimybes ir pagerina kritinį 

mąstymą. 
 

Kitas žingsnis buvo pakeisti vaidmenis, kad žmonės su negalia ne tik gautų 

informaciją, bet teiktų informaciją, kaip žurnalistai, naudodamiesi tais 

pačiais pagrindiniais šešias klausimais. Tikslas buvo sustiprinti objektyvų 

mąstymą gaunant ar perduodant informaciją. 

Šiuo darbo metu buvo atliktas minčių rinkimas siekiant nustatyti kai kuriuos 

būtinus įgūdžius kritiniam mąstymui: 

- Būk smalsus ir atviras. 

- Įsimink, analizuok ir įrašyk. 

- Pasakyk teisingai su įrodymais. 

- Išdrįsk pasidalyti savo nuomone ir aptarti kitas nuomones. 

- Mokėk paaiškinti ir argumentuoti. 

 

Praktinis įgyvendinimas. 

Tema: Potvyniai Paryžiuje. 

(Kas) Potvyniai Paryžiuje, (Kas, Kur) gyventojai prie Senos, (Kada) sausį 

(Kodėl, Kaip) dėl oro sąlygų upė perpildyta. 

Tema: Benamio gyvenimas. 

Tą patį padarėme su benamiais, (Kas) skurde gyvenančiais žmonėmis, 

(Kur), visus metus gyvenančiais gatvėje (Kada) dėl nedarbo, (Kaip) jie 

prarado savo darbą, neturėjo pinigų, neturėjo draugų. 

Išvada →  

Turint šią informaciją, lengviau suprasti ir formuoti savo nuomonę. Kuo 

daugiau žmonių klausia ir gauna atsakymus, tuo daugiau žinai. Todėl 

analitinis ir kritinis mąstymas didėja. 
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AR TU SUTINKI? 

 
 

 

Kitas žingsnis buvo struktūruoti 
diskusiją, kad paskatintų 

apmąstymus ir sprendimus. 
Nusprendėme taikyti metodą, 

pereinantį nuo poliarizuoto 
mąstymo būdo (dar vadinamo 

„juoda-balta“) prie sudėtingesnio 
požiūrio, įvedant aukštesnį 

analitinio mąstymo lygį. Mes visada 
pradedame nuo įsivaizduojamos 

istorijos, kuri galėtų nutikti darbe ar 
namuose. Tai gana dažna dilema. 

Tokiu būdu atliekamas esminis 
situacijos atspindys. 

 

Pirmasis „žaidimas“, kurį mes žaidėme, iš esmės buvo pasirinkti puses - už 

arba prieš tam tikrą nuomonę. Tada mes pristatėme dalyvius, kurie veikė 

kaip žiuri nariai. Jų užduotis buvo padaryti išvadą išklausius skirtingų 

samprotavimų. Dalyviai patyrė, kad lengviau išsiugdyti analitinį ar kritinį 

mąstymą, kai jie turi daugiau informacijos apie temą. 

Praktinis įgyvendinimas. 

Situacija:  

- Dirbtuvėse dirbantis darbuotojas atsisako daryti tai, ką liepia jo 

vadovas (pavyzdžiui: visą dieną dėlioti po tris varžtus į paketėlį!) 

- Padalinkite kambarį į dvi erdves ištempdami virve ant grindų. 

Vienoje virvės pusėje yra „darbininkai“, kitoje pusėje -  „vadovai“. 

- Paprašykite dalyvių pasirinkti stovyklą, kuo jie nori būti! 

- Pateikite naujos informacijos apie veikėjus (darbuotoją ir vadovą) 

ir atskleiskite daugiau situacijos aplinkybių! 

- Paklauskite dalyvių, ar jie nori pakeisti stovyklas dabar, kai gavo 

daugiau informacijos apie situaciją! 

- Pristatykite žiuri, kurią sudaro trys prisiekusieji! 

- Įsiklausykite į kiekvieną argumentą, kartu aptarkite motyvus ir 

raskite teisingą problemos sprendimą! 

 

Išvada 

 

Net jei buvo nesmagu pradėti nuo paprasto argumento, žaidimo kūrimas 

buvo įdomus, nes žingsnis po žingsnio parodė analitinio mąstymo procesą. 

Iš pradžių žmonės galėjo naudotis tik vienu argumentu. Tada, atlikę 

analizės procesą ir panaudodami įgytus įgūdžius kritiniam mąstymui, jie 

galėjo parengti hipotezę ir išvadas. Galiausiai žmonės su negalia galėjo 

įsitraukti į visą procesą ir pateikti konstruktyvią kritiką. 
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TEISMAS 

 
 

 

 
 

Kaip aprašyta aukščiau, dalyviai 
buvo skatinami kelti klausimus ir 

hipotezes, tada priimti sprendimus. 
Sėkmingai atlikus šias pratybas, 

pradėtas žaisti žaidimas „Teismas“. 
Žaidimo metu neįgalieji gali patys 

išgryninti savo nuomonę. 
 

Šiame procese mes mokėmės pradėti nuo paprasto požiūrio ir pereiti prie 

analitiškesnio mąstymo būdo. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pirmiausia 

išsakyti paprastą argumentą, o po to palaipsniui jį patobulinti. Žaidimų ir 

situacijų, su kuriomis neįgalieji gali susitikti kasdieniame gyvenime, 

naudojimas motyvuoja dalyvius. 

 

STELLA ekspertų patarimai! 

- Vaidmenų žaidimuose naudokite realaus gyvenimo scenarijus! 

Žmonės su negalia gali susieti situacijas, kurios padidina jų 

motyvaciją mokytis ir dalyvauti. 

- Siūlomos temos: 

o nejautrių žmonių nedraugiškos pastabos, 

o triukšmas, sklindantis iš kaimynų, 

o susidūrimas su įžeidimais viešajame transporte. 

ATGALINIS RYŠYS 

P.a.g.a.r.b.a - svarbiausias konstruktyvios kritikos ingredientas! 

Konstruktyvi Kritika (KK) turėtų padėti tobulėti, ji turi būti pateikiama 

pagarbiai. Niekada nepamirškite, kad Jūs, darbuotojai, turite galią. 

Naudojant dalyvavimo ir įgalinimo metodus, neįgalieji skatinami prisiimti 

daugiau atsakomybės, žingsnis po žingsnio. 

Praktika ir patirtis daro stebuklus! Pastatykite save į neįgaliojo vietą ir 

pradėkite mąstyti nuo šios pozicijos. 

 

Įrankiai, galintys keisti klimatą jūsų darbe: 

- Darbuotojai siūlo paslaugų gavėjams forumą, kuriame galima 

mokytis konstruktyvios kritikos. 

- Forumas vyks reguliariai. Forume bendrosios galios struktūros 

ištirpsta. Pagrindinė taisyklė- Visi lygūs. 
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- Personalo užduotis - priversti paslaugų gavėjus jaustis saugiais ir 

išsakyti tai, ko jie nori. 

- Personalo pareiga yra išmokyti pagrindinių konstruktyvios kritikos 

formų. 

- Darbuotojai ir dalyviai susitaria, kad kritika yra ne asmeninė, o  

susijusi su mokymusi. 

 

Kad galėtumėte pateikti kritiką, svarbu, kad Jūs: 

- Jaustumėtės saugūs savo darbo vietoje. 

- Žinotumėte  savo vertę (esi vertas!). 

- Žinotumėte su kuo dirbate. 

- Žinotumėte savo teises. 

- Žinotumėte savo įsipareigojimus. 

- Žinotumėte, kaip pareikšti savo nuomonę. 

- Žinotumėte, kaip pasakyti „ne“. 

 

Metodas. 

Komandoje rekomenduojama visiška demokratija. 

Tai suteikia visiems vienodas galimybes išsakyti vienas kitam 

konstruktyvią kritiką. 

Tai, be abejo, reiškia, kad darbuotojai taip pat sulauks kritikos. 

 

Labai svarbu. 

Kruopščiai pereiti pagrindines taisykles, kaip pateikti vienas kitam 

konstruktyvią kritiką. 

Sukurti jaukią ir saugią aplinką komandoje. 

Veiklą organizuoti taip, kad susitikimai būtų skirti tik komandai. 

 

Pavojus. 

Dideli susitikimai! Yra rizika, kad didesni susitikimai gali peraugti į 

asmeninius išpuolius. 

Tam tikrais atvejais verta kviesti žmones iš išorės ir klausytis jų 

nuomonės. 

Tam, be abejo, reikia pasiruošti. 

„SURRA“ TEATRO METODAS KRITINIO MĄSTYMO PRAKTIKAVIMUI 

Vienas iš STELLA partnerių yra švedų organizacija 

„Medis5“. Šis partneris turi teatrą, kurio 

pavadinimas „Teatras Surra“. Čia žmonės su negalia 
ir be jos dirba, vaidina ir dalyvauja kartu kaip teatro 

trupė daugiau nei dešimt metų. Trys aktoriai, 
intelekto trūkumus turintys žmonės, kalbėjosi apie 

kritinį ir analitinį mąstymą bei apie savo 
(konstruktyvią) kritiką. 
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Vaizdumas (Scena & Uždanga). 

"Maždaug 10 metų dirbome su kritika", - sako Erikas. "Iš pradžių tai 

neveikė, žmonės verkdavo ir išeidavo iš kambario. Dabar mes galime 

pasakyti, kas, mūsų manymu, yra gerai ir kas ne taip gerai". 

"Tai gera grupė. Mes pasitikime vienas kitu. Mes drįstame kritikuoti vienas 

kitą, kad būtume geresni", - sako Ulrika. 

"Kartais draugai nedrįsta vieni kitų kritikuoti", - sako Rolfas. "Arba vienas 

drįsta kritikuoti, bet kitas - ne. Tai gerai, jei kritika suformuluota kaip 

nedideli patarimai." 

„Kritika nebūtinai turi būti kieta, ji gali net padėti tau jaustis gerai, jei 

žinai, kad tai daro tave geresniu“, - sako Ulrika. 

„Svarbu įsiklausyti į kritiką“, - pabrėžia Erikas. 

Kaip jūs informuojate naujus kolegas apie tai, kaip dirbate su 

kritika? 

"Mes sakome, kad gera gauti kritiką ir kritikuoti", - sako Ulrika. "Tuomet 

išmoksti tobulėti. Bet pirmiausia turi tai padaryti teisingai ir mokėti „gerai“ 

kritikuoti." 

„Tie, kurie niekada nebuvo kritikuojami, negali savęs kritikuoti“, - sako 

Erikas. „Jie gali sakyti kažką, kas neturi nieko bendro su kritika. Štai kodėl 

svarbu naujus kolegas supažindinti su taisyklėmis. “ 

„Teatro trupė gali sulaukti išorės kritikos, atsižvelgiant į sceną ar 

personažą, su kuriuo jie tuo metu dirba. Bet kai veikėjas vis dar naujas ir 

scenos nėra pilnai surepetuotos, svarbu tai pateikti žiūrovo kritikai“. 

"Visi esame svarbūs, kad pasiektume savo tikslą. Kartu esame stiprūs. 

Turime būti sąžiningi vieni su kitais. Visos padarytos klaidos pagaliau bus 

naudingos mums. Aktoriai neturi bijoti daryti klaidų scenoje ir nebijoti 

pasakyti, kai kažkas daro klaidų. Bet svarbu viską daryti pagarbiai. “, - 

sako Ado. 

TEATRO „SURRA“ PATARIMAI 

 

Patarimai kaip kritikuoti: 

- Būk atviras! 
- Nepainiok asmeninių santykių, kuriuos turi su asmeniu, kurį 

kritikuoji! 
- Net jei esate draugai arba kritikuojamas asmuo yra jūsų vadovas, 

svarbu kritikuoti objektyviai! 
- Stenkis PAMATYTI, kas gali būti geriau (kas gali pasikeisti po 

kritikos)! 
- Būk tikslus! 

- Pateik alternatyvius pasiūlymus! 
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- Žinok apie tai, kad gali būti sunku sulaukti kritikos! Todėl 
nepaprastai svarbu būti tikrai maloniam. 

- Pasirink tinkamus žodžius! 

- Nesikeik ir neįžeidinėk! 

 

Patarimai, kaip priimti kritiką: 

- Nereikia pasiteisinimų! Jokių atsiprašymų! 

- Neskubėk, visada reikia laiko pagalvoti ir suprasti kritiką.  

- Drąsiai priimk kritiką! 

- Pasinaudok kritika, kad taptum geresnis! 

 

Patarimai, kad įvyktų pokyčiai: 

Sėdėkite ratu. 

Pasirinkite vadovą. 

Įsitikinkite, kad atmosfera jauki. 

Kalbėti turėtų tik vienas asmuo vienu metu. Kiti privalo tylėti. 

(Tai gali būti ypač sunku asmeniui, kuris sulaukia kritikos.) 

Jei kažkas nepavyks, vadovas viską vėl pastatys į senas į vėžes. 

Vertinimas prasideda keliais trumpais žodžiais iš kiekvieno, po kurio seka 

abipusė diskusija. 

Tikslas - konstruktyvi diskusija apie tai, kas gali būti geriau ir kaip to 

pasiekti. 

Pavyzdys: kažkas kalba pernelyg tyliai. Kažkas gestikuliuoja rankomis 

kalbėdamas. 

Kartu aptariate būdus, kaip garsiau kalbėti ir mažiau mojuoti rankomis. 

Praktiniai patarimai padeda kritikuotam asmeniui. 

Kolektyvinio kūrybinio darbo dėka pagerėja grupės ir asmeniniai 

rezultatai. 

 

Raktiniai žodžiai 

- Pasitikėkite vienas kitu! 

- Laikykitės taisyklių! 

- Pasirinkite žodžius atsargiai! 
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BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI 

 

Šiame skyriuje aptarsime 

bendravimo įgūdžių svarbą, ypač 
darbo vietoje. Skyriaus turinys 

sudarytas po diskusijų ir seminarų 
su dalyviais, kurie yra žmonės su 

negalia. 
Tikslas yra pristatyti, kokie yra 

bendravimo įgūdžiai ir kaip šie 
įgūdžiai gali padėti neįgaliesiems, 

norintiems pasiekti savo gyvenimo 
tikslus. 

Projekto partneriai iš Graikijos, 

Lenkijos ir Jungtinės Karalystės 
dirbo kartu rašydami šį skyrių.  

 

 

KAI NEĮGALIEJI MOKOSI, KAIP EFEKTYVIAU BENDRAUTI, 

JIE TOBULINA SAVO GALIMYBES RASTI DARBĄ. 

 

Bendravimo svarba 

Bendravimas yra žmogaus gyvenimo pagrindas. Visi turime būti išklausyti. 

Turime išreikšti save. Norime aktyviai dalyvauti kasdienėse situacijose. 

Todėl svarbu žinoti, kaip bendrauti. 

Yra garsus mokslininkas, vadinamas daktaru Merahbianu. Šis mokslininkas 

išsiaiškino, kad bendravimas yra: 

• žodžiai - 7 proc. 

• kūno kalba - 55 proc. 

• balso tonas - 38 proc. 

Bendravimo įgūdžiai yra svarbi socialinės įtraukties dalis. Asmeniniam ir 

darbiniam gyvenimui svarbu mokėti ne tik kalbėti už save, bet ir įsiklausyti 

į kitus. Darbdaviai mėgsta samdyti žmones, kurie galėtų gerai bendrauti. 

Bendravimo rūšys 

Yra išskiriama keletas skirtingų komunikacijos rūšių:  

- Verbalinis bendravimas - kaip tu kalbi! 

- Gestų kalba – kalba kurtiems žmonėms! 

- Brailio raštas - kalba akliems žmonėms. 

- Kūno kalba – kai mes bendraujame nesikalbėdami (gestai, veido 

išraiškos, akių kontaktas ir kt.).  

- Gestai - rankos ar rankos judesiai.  
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- Akių kontaktas - svarbu palaikyti gerą akių kontaktą. 

- Kūno padėtis - tai, kaip mes atsistojame, sėdime ar laikome rankas.  

- Rašytinė komunikacija - šis metodas naudojamas žinutėms siųsti, 

įrašams tvarkyti ar pateikti. 

Yra įvairių būdų išmokti bendravimo įgūdžių. STELLA komanda pasirinko 

šiuos tris būdus: 

- komunikacijos vadovo 

sudarymas, 

- vaizduojamasis menas: 

dainos kūrimas, 

- žurnalistika: vaizdo interviu.  

Norėdami išmokti bendrauti, 

naudojome „protų šturmą“, 

grupines diskusijas ir vaidmenų 

žaidimus. Taip pat buvo dirbtuvės 

tam tikriems įgūdžiams išmokti. 

 

 

 

METODAI IR PRATYBOS 

Komunikacijos vadovas - 1 pratimas: 

Kiekvienas narys, paeiliui, prisistatyto grupei. Prieš pradėdami savo 

pristatymą, dalyviai gauna individualias instrukcijas, kuriose pateikiama 

informacija, kaip kiekvienas turėtų pristatyti save. Priklausomai nuo duotos 

instrukcijos, jie turi nepamiršti visų dalykų, kuriuos anksčiau nustatėme, ir 

pasirinkti tinkamą savęs pateikimo stilių. Galų gale „auditorija“ (kuri buvo 

kiti grupės nariai) turėjo pakomentuoti pristatymą ir nuspręsti, kuri 

instrukcija buvo duota.  

Komunikacijos vadovas - 2 pratimas: 

Kuriant fotografinę medžiagą komunikacijos vadovui, dalyviai buvo 

suskirstyti į dvi grupes: režisierius ir aktorius. Režisieriai buvo atsakingi už 

scenos sukūrimą ir nurodymus aktoriams, ką pasakyti ir (arba) kaip stovėti. 

Aktoriai buvo atsakingi už tai, kad nuotraukos rezultatas būtų aiškus 

atitinkamo scenarijaus vaizdas. Aktoriai ir režisieriai pakaitomis keitė 

įvairius scenarijus, kad kiekvienas narys vaidintų abu vaidmenis 

(režisieriaus ir aktoriaus). 
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STELLA Ekspertų patarimai!  

Jei tema ar užduotis yra labai 

sudėtinga, suskirstykite ją į 

mažesnes dalis arba nuoseklius 

veiksmus. Tokiu būdu visi 

įtraukiančios darbo komandos 

nariai gali greičiau ir lengviau 

suvokti atskiras pareigas. 

Suprasdami kiekvieną nedidelį 

darbo paketą, kiekvienas gali 

suvokti bendrą paveikslą ir 

sėkmingai prie jo prisidėti. 

 

 

   VIENAS ŽODIS VIENU METU 

Šis improvizacinis pratimas reikalauja mažiausiai dviejų ar trijų žmonių, bet 

kuo daugiau, tuo geriau. Vienintelė šio pratimo taisyklė yra ta, kad jūs turite 

papasakoti istoriją. Istoriją pasakoja visi ir kiekvienas prideda po vieną žodį 

vienu metu. 

Pvz .: Viena diena - Mūsų - Katė - Bėgo - - Ir - - Įstrigo - Aukštai - Medyje. 

Ko mes mokomės? 

- Kūrybiško mąstymo. 

- Darbo grupėse. 

- Žodinio bendravimo. 

Kiekvienas vaidina nedidelį vaidmenį kūrybiniame procese, bet niekas 

negali papasakoti visos istorijos. 

PAGALVĖ 

Šis pratimas yra paprastas žaidimas, reikalaujantis mažiausiai dviejų ar trijų 

žmonių. Du partneriai dalijasi viena pagalve. Eksperimentuokite su įvairiais 

pagalvės davimo ir paėmimo būdais, nenaudodami žodžių. 

- Padarykite pagalvę kažkuo labai vertingu ir brangiu. 

- Padarykite pagalvę kažkuo nešvariu. 

- Padarykite pagalvę labai sunkią.  

- Padarykite pagalvę lengva.  

- Padaryk pagalvę dygliuotą.  

- Apsimesk, kad tai tiksinti bomba, sužeista katė, kaitlentė, naujai 

gimęs kūdikis ir pan. 

Ko mes mokomės? 

- Neverbalinės komunikacijos. 
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- Kūno kalbos. 

- Fizinės išraiškos būdų. 

SULĖTINTAI 

Tai paprastas grupės žaidimas. Paprašykite grupės pakartoti keletą 

scenarijų sulėtintai. Pvz., švenčiame tikslo pasiekimą, pagaminam omletą, 

nutapom portretą, dalyvaujame darbo pokalbyje. 

Ko mes mokomės? 

- Neverbalinės komunikacijos. 

- Kūno kalbos. 

- Fizinės išraiškos būdų. 

-  

PADARYTI KARTU 

Padalinkite savo grupę į poras. 

Vienam asmeniui iš kiekvienos poros užrišamos akys. Asmuo, kuriam 

užrištos akys, ima konkrečius daiktus iš apskritimo centro. Kitas duoda 

užuominų partneriui, kurio akys užrištos. Šis pratimas atrodo pakankamai 

paprastas, kai prasideda, tačiau jis tampa sudėtingesnis, kai asmuo 

užrištomis akimis įeina į ratą ir pradeda ieškoti konkrečių daiktų.  

Pabaigoje aptarkite metodus, kuriuos dalyviai naudojo norėdami pašalinti 

kitų keliamą triukšmą ir painiavą, ir sutelkti dėmesį į darbą komandoje. 

Ko mes mokomės? 

- Žodinis bendravimas. 

- Klausymasis. 

- Balso atpažinimas. 

- Pasitikėjimo ugdymas. 

VIDEO KŪRIMAS 

Kurdami vaizdo įrašą - naudokite šį kontrolinį sąrašą! 

Pasirinkite žmogų, kurį norite apklausti! 

Pasirinkite klausimus, kuriuos norite užduoti! 

Sukurkite interviu aplinką! 

Įtraukite visus į savo komandą (vienas asmuo užduoda klausimus, vienas 

asmuo valdo fotoaparatą, vienas asmuo laiko prožektorių ir tt)! 

Pristatykite vaizdo įrašą! - renginyje, konferencijoje ar internetu ( 

„YouTube“)! 

 

Apie ką reikia pagalvoti! 
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- Paaiškinkite pokalbio priežastį! 

- Paprašykite leidimo įrašyti interviu! 

- Neklauskite uždarų klausimų! 

- Nesiūlykite atsakymų! 

- Prašykite vieno, o ne daugelio dalykų vienu metu! 

- Atidžiai klausykitės! 

- Nenutraukite partnerio pokalbio! 

- Baikite pokalbį padėkodamas! 

RADIO DIRBTUVĖS 

 

Savaime suprantama, kad, radijo stotis yra jaudinanti darbo vieta, kurioje 
buvo daug naujų įspūdžių ir naujų patirčių. Dirbtuvių sesijos radijo stotyje 

turėjo skirtingas temas, kad būtų galima išmokti vieną dalyką vienu metu. 

- Pagrindinis įvadas į radiją (technikos, kambariai, grojaraščiai, 

transliacija ir kt.). 

- Mikrofonas (skirtingi tipai, funkcijos, tinkamas naudojimas ir kt.). 

- Įrašas. 

- Tęstinis bandymas (pirmasis pokalbis yra bandomasis su tema ir 

partneriu, su kuriuo neįgalusis jaučiasi patogiai). 

- Klausykite ir mokykitės (klausykite teisingų pavyzdžių, sukurtų apie 

neįgaliųjų santykius). 

- Apmąstymai ir vertinimas.  

Paruošimas garso sesijos įrašymui. 

- Įrašų metu sužinoti apie įvairius dar nežinomus dalykus (kameros 

funkcijos,  parametrai ir t.t.). 

- Techninis išmanymas (garsas, šviesos ir mikrofonai).  

- Kandidatų į pokalbius pasirinkimas. 

- Klausimų pateikimas konkrečiam kandidatui. 

- Interviu scenarijaus sudarymas. 

- Praktinis žodinis bendravimas užduodant klausimus ir klausantis kito 

asmens. 

- Pokalbis su kandidatu (įskaitant kiekvieną skirtingą vaidmenį 

atliekantį komandos narį - žurnalistą, operatorių, šviesos inžinierių). 

- Vaizdo įrašo kūrimas ir įrašymas. 

- Interviu įvertinimas (Kas buvo padaryta gerai? Ką kitą kartą galima 

padaryti geriau?). 
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GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

„Man patiko, kad muzikiniai seansai buvo su dainų 

tekstais, ir man patiko dainuoti dainą įrašų studijoje.“ 
„Man patiko įrašyti dainas, kad jas išgirstų kiti žmonės 

iš kitų šalių.“ 
„Man patiko dainuoti ir dalyvauti įrašuose. Kai išgirdau 

įrašą, kuriame pati dainuoju, buvau labai laiminga. „ 
 

 „Man patiko sukurti vadovą, kuris padės kitiems žmonėms susirasti darbą!“ 

„Man labai patiko, kad pirmą kartą pasidariau savo CV, net jei iš pradžių 

man buvo sunku“. 

„Šis projektas man suteikė galimybę dalyvauti kuriant didelius dalykus“. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
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TECHNINIAI ĮGŪDŽIAI 

Šis skyrius yra apie techninius įgūdžius, kurie yra svarbūs visiems darbo 

vietoje. 

Projekto partneriai iš  Jungtinės 

Karalystės, Lenkijos ir Italijos dirbo kartu 
rašydami šį skyrių.  

Mes manome, kad techniniai įgūdžiai tai: 

- Rankų darbo įgūdžiai. 
- Laiko valdymo įgūdžiai. 

- Pinigų valdymo įgūdžiai. 
- Technologiniai įgūdžiai - garso ir 

vaizdo įranga. 
- Bendravimo įgūdžiai. 

- Pristatymo ir atlikimo įgūdžiai. 
- Komandinio darbo įgūdžiai. 

  
 

TECHNINIAI ĮGŪDŽIAI GALI PADĖTI KIEKVIENAM DIRBTI 

VEIKSMINGIAU, ĮGYTI PASITIKĖJIMO SAVIMI IR TAPTI 

VERTINGESNIU KANDIDATU DARBDAVIUI. 

 

STELLA Ekspertų patarimai!  
- Ženkite vieną žingsnį vienu 

metu! 
- Atlikite nedidelius 

pakeitimus! 
- Pritaikykite naujai išmoktus 

įgūdžius kasdieniame 

gyvenime! 
 

 

Daugybė techninių įgūdžių lengvai pasiekiami, jei žinote, nuo ko pradėti. 

Bet kokia diskusija apie neįgaliųjų įgūdžius turėtų prasidėti ne trūkumų, bet 

ir stiprybių pripažinimu. 

Laiko valdymo įgūdžiai. 

Būti laiku yra svarbu darbuotojams. Taip pat svarbu atlikti užduotį nurodytu 

laiku. Todėl visos STELLA komandos, turinčios techninių įgūdžių, 

pasižymėjo laiko apskaitos įgūdžiais. 

Laiko valdymas - praktiniai metodai. 
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Italų grupė paskelbė, kad jų renginys prasideda nurodytą dieną ir konkrečiu 

laiku, todėl darbuotojams reikėjo įsitikinti, kad visos parengiamosios 

užduotys būtų atliktos prieš renginio pradžią. Jungtinės karalystės grupė 

turėjo repeticijų, filmavimo, įrašymo ir pasirodymo grafikus. Panašiai, lenkų 

grupė reikalavo laiku atvykti į pokalbius su politikais, nes buvo svarbu 

prisitaikyti prie jų užimto grafiko. 

STELLA Ekspertų patarimai!  

Pasitarimų kambaryje naudokite vaizdines priemones, tokias kaip nubrėžta 

laiko linija ar užrašai ant didžiojo sienos kalendoriaus, kad reikalinga 

informacija būtų matoma visada! 

 

Pinigų valdymo įgūdžiai. 

Šie įgūdžiai varijuoja nuo supratimo ir biudžeto kontrolės iki pinigų 

tvarkymo su klientais, kuriuos aptarnauja neįgalieji. Pinigų tvarkymo 

supratimas padeda žmonėms su negalia susitvarkyti savo asmeninius 

finansus. 

Technologiniai įgūdžiai - garso ir vaizdo įranga. 

Tai yra galimybė tinkamai valdyti mašinas, elektros įrangą ar elektroninius 

prietaisus. Šie įgūdžiai yra svarbūs daugelyje darbų. 

Visos STELLA komandos tobulino technologinius įgūdžius. Lenkų grupė 

naudojo techninę įrangą (mikrofonus, fotoaparatus ir kt.), taip pat naudojo 

IT įrangą, norėdama redaguoti ir skelbti interviu. 

Pristatymo ir atlikimo įgūdžiai. 

Pirmieji įspūdžiai skaičiuojami. Svarbiausias darbo įgūdis yra sugebėjimas 

sudaryti gerą įspūdį, eteriui ieškant darbo, klientams atliekant vaidmenis ar 

būnant komandos nariais. Asmeninė higiena, tinkama apranga ir savęs 

pateikimas yra tokie pat svarbūs kaip motyvacija, požiūris ir geras 

bendravimas. 

Komandinio darbo įgūdžiai. 

Komandinis darbas yra būtinas darbo pasaulyje. Darbuotojai pasiekia labai 

mažai dirbdami atskirai. Mokymasis dirbti kartu su kitais žmonėmis siekiant 

įgyvendinti užduotis yra įgūdžiai, kuriuos turi turėti visi darbuotojai. 

Komandinio darbo įgūdžių panaudojimo pavyzdys ! 

Interviu įrašymo užduotis suburia nemažai žmonių, kurie turi dirbti išvien - 

redakcija, kuri parengia ir sutaria dėl interviu klausimų, pašnekovas, 

fotoaparato operatorius, garso ir apšvietimo operatorius. Visi komandos 

nariai turi dirbti kartu.  
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METODAI 

 

MOKYMASIS VEIKIANT 

Kalbant apie rankdarbių įgūdžius ir renginių organizavimą, Italijos STELLA 

komanda jau galėjo ir buvo įpratusi gaminti rankdarbius. Žmonės su negalia 

išmoko pamąstyti apie rankdarbių procesą ir išmokyti kitus. Bendras tikslas 

buvo mokytis veikiant dienos centre.  

Šiuo atveju mokytis reikėjo ne tik įsimenant, bet ir suprantant. Mokymasis 

veikiant reiškia veiklos sąmoningumą. Žinoma, nepakanka paprasto 

„darymo“, svarbu, kad veiklą lydėtų grupių diskusijos ir vertinimai, taigi tai 

tampa „mokymasis darant ir mąstant“. 

 

 

Mokymosi veikiant koncepcija! 

Išmok - daryk - galvok! Motyvacija - produktai (amatai/rankdarbiai, vaizdo 

įrašai, dainos)! 

Norėdamos apgalvoti ir apmąstyti savo darbą, komandos visada naudojo 

palaikančią, aktyvią metodiką: 

- Vaidmenų žaidimai. 

- Vizualizacija. 

- Žaidimai komandos dvasiai sustiprinti. 

- Žaidimai, skirti pabrėžti neįgaliųjų įgūdžius. 

- Veiklos seka (rekursija). 

Praktinis požiūris. 

Pvz., Mokantis dainos žodžių reikėjo bendrauti skaitant, klausant ir 

įsimenant. Dirbdami kartu sukūrė apčiuopiamą produktą (mūsų atveju: 

baigtą dainą, kuri buvo įrašyta ir nufilmuota), grupė galėjo „išmokti 

veikdama“. 

 VEIKIMAS KARTU 

Lenkijos STELLA komanda sukūrė asmenų su negalia mokymosi tapti 

žurnalistu kelią, atsižvelgiant į visus šios profesijos aspektus. Grupė pradėjo 

nuo savęs pristatymo, po to dirbo su vokalo technikomis ir galiausiai sukūrė 

vaizdo įrašą. Svarbu ir tai, kad kiekvienas komandos narys dalyvavo 

kiekviename proceso etape. Taigi net tada, kai vaizdo įraše matote tik vieną 

žmogų, užduodantį klausimą, visi kiti komandos nariai dalyvavo kuriant, 

rengiant ir vykdant vaizdo pokalbį. Todėl šis bendradarbiavimo būdas buvo 

geriausias praktikos metodas STELLA žurnalistikos komandai. 

Komandinis darbas – svajonių darbas! 



 45 

Kiekvienas komandos narys turi tam tikrą užduotį. Kai sudėsime visas 

užduotis teisinga tvarka, turėsime sėkmingą galutinį rezultatą. 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

 

„Dabar labiau suprantu savo darbo 
svarbą. Aš atlieku savo užduotis 

mažiau mechaniškai, daugiau 

sąmoningai. “ 
„Pasitikėjimas savimi padidėjo. Aš 

didžiuojuosi savo darbu nuo pradžios 
iki pabaigos. “ 

„Galėjau stebėti, kaip auga jų 
savivertė. Mūsų paslaugų gavėjai 

puikiai suvokė savo pasiekimus. “ 
„Visi dalyviai nuoširdžiai mėgavosi 

patirtimi, kurią akivaizdžiai 
demonstravo šypsenos jų veiduose. 

Kai scenoje buvo demonstruojam jų 
pasiekimai, jie didžiavosi savo sunkiu 

darbu“. 
„Man labai patiko šis darbas kaip 

žurnalistui, noriu ir toliau dirbti šioje 

srityje.“ 
„Dabar aš geriau suprantu 

techninius įgūdžius, kurių reikia 
žurnalistui, dirbančiam radijuje, 

televizijoje ir internete.“ 
 „Išmokau dirbti komandoje ir palaikyti vienas kitą kaip komandą. Tai man 

buvo ypatinga “. 
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