Kūrybiškumas ir ryšių ekonomika
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
•

Įvadas į programą
o Pirminiai kursų dokumentai

•

Įvadas į kūrybiškumo koncepciją
o Ką vadiname kūrybiškumu?
o Klausimai, kurie kyla žmogui dėl kūrybiškumo
Įvadas į ryšių ekonomikos koncepciją
o Kaip pramoninis amžius keičiasi į ryšių ekonomiką)?
o Klausimai, kurie kyla žmogui dėl ryšių ekonomikos
Suvokimas, kaip viskas tarpusavyje sujungta
o Geresnis supratimas, ką matome ir ką tai galėtų reikšti
o Kaip spalva gali padėti pagerinti ryšius

•
•

Mokymosi medžiaga:
-

Registras
Gyvenimo rato klausimynas
Popierinė ar magnetinė lenta bei rašikliai
Kursantų rašikliai ar pieštukai
Užrašų sąsiuvinis
Medžiagos „Filosofas meditacijoje“ kopijos (po 1 kiekvienam
kursantui)
- „Amazon“, „FedEx“ ir BMW logotipų kopijos (instruktoriui)
- GAP logotipų kopijos (instruktoriui)
- Žodžio „Advokatas“ kopijos 3 skirtingais šriftais (po 1 rinkinį
dviem kursantams)
- 10 paveikslėlių, naudojamų skyriuje „10 priežasčių naudoti
spalvą norint pagerinti ryšius“, kopijos
- Iš dviejų pusių atspausdinti spalvoti lapai – vienoje pusėje
spalva, o kitoje informacija ir kt.
- Spalvotuose lapuose pateiktų logotipų kopijų rinkiniai
instruktoriui
- Kursanto darbaknygė
- Vertinimo formos
Pastaba: instruktoriaus dokumentus, advokato lapus, 10 paveikslėlių,
naudojamų skyriuje „10 priežasčių naudoti spalvą norint pagerinti
ryšius“, ir spalvotus lapus rekomenduojama laminuoti

Numatomi mokymosi rezultatai:
•

•

Diferencijuoti mokymosi rezultatai

Suprasti
kūrybiškumo
šiuolaikiniame
pasaulyje
prasme

svarbą
plačiąja

Suprasti, kaip kūrybiškumas siejasi su
smalsumu
ir
gerina
problemų
sprendimo įgūdžius

•

Nustatyti, kaip organizacijos užmezga
pasąmoninius ryšius savo logotipais

•

Nustatyti ir suprasti, kaip skirtingų tipų
šriftais galima perteikti skirtingas
žinutes ir ryšius

•

Suprasti, kaip
pagerinti ryšius

•

Suprasti, kaip spalva tampa vizualinės
kalbos dalimi

•

Suprasti
skirtingų
charakteristikas

•

Nustatyti, kaip spalva naudojama ryšių
ekonomikoje

spalva

gali

padėti

spalvų

Diferenciacijos metodai:

•

Smalsumas

•

Šiuolaikinio
suvokimas

•

Pasąmoninės
komunikacijos
įrankių suvokimas

pasaulio

ryšių

•

Supratimas, kaip ryšių suvokimas
gali padėti pasiekti naujų ryšių,
pardavimų

•

Ryšių pasitelkimas
kapitalui didinti

•

Asmeninis įgalinimas

•

Komandinis darbas

socialiniam

•

Kritinis mąstymas

•

Interaktyvios diskusijos

•

Komandinis darbas

•

Asmeniniai apmąstymai

Trukmė

Pagrindinis turinys

Instruktoriaus veiksmai

Kursanto veiksmai

Ištekliai

5 minutės

Prisistatymai

Instruktoriaus prisistatymas

Kursantai pasirašo registrą

Registras

10 minučių
15 minučių

Seanso planas
Gyvenimo rato klausimynas
Instruktorius išdalija Gyvenimo
rato klausimynus ir paprašo
kursantų jį užpildyti nesitariant
Kas yra kūrybiškumas ir ką reiškia Instruktorius veda diskusiją
terminas „ryšių ekonomika“?
apie tai, ką reiškia žodis /
išsireiškimas „kūrybiškumas“
Instruktorius užrašo kursantų
komentarus / esminius žodžius
ant popierinės arba magnetinės
lentos.
Instruktorius kviečia kursantus
pamąstyti apie kūrybiškumą
plačiąja prasme, kaip apie
esminį problemų sprendimo ir
pasaulio suvokimo būdą, bei
panagrinėti smalsumo svarbą.
Instruktorius
pristato
besikeičiančio
pasaulio
koncepciją, kai pereinama nuo
formaliai
struktūruoto
pramoninio pasaulio prie ryšių
ekonomikos.

Kursantų prisistatymas grupei
Kursantai pildo klausimyną

Gyvenimo
klausimynas

rato

Kursantai grupinėje diskusijoje Popierinė
pristato savo mintis apie tai, kas magnetinė lenta
yra kūrybiškumas plačiąja
prasme.
Rašikliai

/

Instruktorius pabrėžia, kad
ryšių ekonomika nėra tai, kiek
žmogus
turi
„Facebook“
draugų ar „Twitter“ sekėjų, o
tai, kokiais būdais šiuolaikinės
organizacijos ir individai gali
kurti ryšius ir kaip šie ryšiai
gerina
individų
socialinį
kapitalą.

10 minučių

Kursantai grupinėje diskusijoje
Instruktorius veda diskusiją išskiria galimybes ir iššūkius,
apie galimą viso to įtaką kurie, jų požiūriu, gali kilti ryšių
žmonėms,
susijusią
su ekonomikoje.
galimybėmis ir iššūkiais, ir
užrašo kursantų komentarus ant
lentos.
Smalsumo sužadinimas ir pagalba Instruktorius
kiekvienam Savo darbalapiuose kursantai
žmonėms kvestionuoti tai, ką jie kursantui duoda darbalapį nagrinėja Filosofo meditacijoje
mato
„Filosofas meditacijoje“.
paveikslėlį ir užrašo punktais
savo mintis apie tai, ką jie mato.
Instruktorius paprašo kursantų Kiekvienas kursantas pristato
užrašyti punktais, ką jie mato savo idėjas apie tai, ką jis mato
paveikslėlyje.
paveikslėlyje.
Duokite kursantams 5 minutes
užrašyti savo mintims apie tai,
ką jie mato.
Instruktorius
paklausia
kiekvieno kursanto, ką jis mato

Darbalapis
„Filosofas
meditacijoje“
Rašikliai
pieštukai
kursantams

arba

10 minučių

10 minučių

paveikslėlyje.
Grupei
komentuojant,
instruktorius
užduoda klausimus, kuriais
skatina kursantus pažvelgti
giliau į tai, ką jie mato.
Paslėptos žinutės logotipuose
Instruktorius laiko įmonių Grupės kursantų diskusija apie Atskiri lapai su
logotipų
paveikslėlius tai, ką jie mato pateikiamuose skirtingais
(„Amazon“, „Fed Express“ ir logotipuose
logotipais:
BMW) ir klausia grupės, ką ji
• „Amazon“
juose mato.
• „Fed
Express“
Vesdamas
diskusija
• BMW
instruktorius po truputį padeda
kursantams
suprasti,
kad
viskas, kas yra aplink juos, yra
įvairiausių tipų ryšiai, kurie gali
paveikti žmonių mąstymą ir
darbą.
Ar gali spausdintiniai šriftai paveikti Instruktorius laiko 2 skirtingus Grupinėje diskusijoje kursantai 2 skirtingi GAP
mūsų jausmus
GAP
organizacijos
/ pasirinka, kuris GAP šriftas / logotipai
/
parduotuvių šriftus ir prašo logotipas
jiems
labiausiai spausdintiniai
kursantų pasirinkti, kuris iš jų patinka ir kodėl.
šriftai
jiems labiau patinka ir kodėl.
Instruktorius paaiškina, ką
GAP bandė pasiekti ir kodėl jai
nepavyko.
Instruktorius suskirsto grupę į
atskiras grupeles ir kiekvienam Susiskirstę poromis, kursantai
grupelei duoda 3 korteles, ant žiūri į šiuos 3 šriftus ir

kurių
skirtingais
atspausdintas
„Advokatas“.

šriftais nusprendžia, kurį advokatą jie Žodžio
žodis rinktųsi ir kodėl.
„Advokatas“
rinkiniai skirtingais
Kursantai pristato savo mintis šriftais. Po 3 šriftus
Instruktorius paprašo grupės grupei ir aptaria priežastis.
viename rinkinyje,
pasirinkti, kurį advokatą ji
tiek, kad kursantai
pasirinktų
sprendžiant
iš
galėtų
dirbti
pateiktų šriftų ir kodėl.
poromis

20 minučių

Instruktorius pabrėžia, kaip
spausdintinis
šriftas
gali
paveikti mūsų suvokimą ir kaip
mes užmezgame ryšius su kitais
individais ar grupėmis.
10 priežasčių naudoti spalvą norint Pasitelkdamas 10 pateiktų Kursantai dalyvauja grupinėje 10
paveikslėlių,
pagerinti ryšius
paveikslėlių, instruktorius veda diskusijoje
apie
kiekvieną naudojamų
grupinę
diskusiją
apie paveikslėlį / priežastį
skyriuje
„10
kiekvieną iš 10 priežasčių
priežasčių naudoti
naudoti spalvą norint pagerinti
spalvą
norint
ryšius:
pagerinti ryšius“,
kopijos
• Naudokite spalvą, kad
pagreitintumėte
vaizdinę paiešką
• Naudokite spalvą, kad
būtų geriau atpažinti
objektą
• Naudokite spalvą, kad
sustiprintumėte prasmę
• Naudokite spalvą, kad
pabrėžtumėte struktūrą

•

55 minutės

Naudokite spalvą, kad
nustatytumėte tapatybę
• Naudokite spalvą, kad
ką
nors
simbolizuotumėte
• Naudokite spalvą, kad
pagerintumėte
naudojimo patogumą
• Naudokite spalvą, kad
iškomunikuotumėte
nuotaiką
• Naudokite spalvą, kad
parodytumėte
asociacijas
• Naudokite spalvą, kad
išreikštumėte metaforas
Ką reiškia atskiros spalvos, kaip jos Kiekvienam asmeniui grupėje
naudojamos ir kaip organizacijos instruktorius duoda spalvotą
paskelbia žinutę ir užmezga sąsajas kortelę. Kursantams nurodoma
naudodamos spalvas.
perskaityti galinę kortelės pusę,
bet grupei rodyti tik spalvotąją
pusę.
Perskaityti kortelę kursantams
skiriamos 5 minutės.
Tada instruktorius kiekvieno
kursanto paeiliui prašo parodyti
spalvotąją kortelės pusę ir
klausia grupės, kokias emocijas
ar mintis ta spalva jai sukelia.

Kiekvienas
kursantas
turi
spalvotą kortelę ir perskaito ant
jos nugarėlės užrašytą turinį.
Kortelė
visada
laikoma
spalvotąją dalį atsukus į grupę.

Iš dviejų pusių
atspausdinti
spalvoti lapai –
vienoje
pusėje
spalva, o kitoje
informacija ir kt.

Spalvotuose
lapuose pateiktų
logotipų
kopijų
Paprašytas, kiekvienas kursantas rinkiniai
parodo savo spalvą ir paklausia instruktoriui
grupės, kokias emocijas ar
mintis ta spalva jai sukelia.

10 minučių

Instruktorius
palengvina
diskusijas
apie
kiekvieną
spalvą laikydamas atitinkamą
spalvą naudojančių įmonių
logotipus.
Kaip kursantas galėtų panaudoti Instruktorius apibendrina, kas
tokią informaciją kurdamas naujus buvo aptarta šio seanso metu.
ryšius ar verslus
• Kas yra kūrybiškumas
• Kas
yra
ryšių
ekonomika
• Smalsumas ir mūsų
matomų
dalykų
kvestionavimo svarba
• Paslėptos
žinutės
paveikslėliuose
/
logotipuose
• Kaip
šriftas
gali
paveikti
žmogaus
jausmus ir suvokimą
• Spalvos
svarba
vizualinėje
komunikacijoje
Instruktorius veda grupinę
diskusiją apie tai, ką jie išmoko
ir kaip jie gali panaudoti šią
informaciją bei naują supratimą
naujiems ryšiams užmegzti,
savo hobiuose / interesuose
arba potencialiuose versluose.

Tada
kursantas
perskaito
spalvotame
lape
esančią
informaciją
(pagalbinę
medžiagą) ir paaiškina, kokios
organizacijos naudoja tokią
spalvą ir kodėl.
Kursantai pasikartoja, ką jie Tuščias lapas
išmoko šiame seanse.
Rašikliai
arba
pieštukai

Kursantai dalijasi mintimis, kaip
jie galėtų panaudoti šią naują
informaciją, kad suprastų ar
užmegztų naujų ryšių, kurie
padėtų
jų
asmeniniame
tobulėjime,
hobiuose
/

interesuose arba potencialiuose
versluose.
Jei nori, kursantai gali užrašyti
savo mintis ant tuščio lapo.

5 minutės

Seanso įvertinimas

Instruktorius
išdalija
kursantams
darbaknygės
kopijas, kurias jie galės
pasiimti ir kuriomis galės
remtis.
Instruktorius išdalija ir surenka Kursantas
užpildo
seanso įvertinimo formas
įvertinimo formą

Kursantų
darbaknygės
seanso Įvertinimo formos

SOCIALINĖS MEDIJOS IR TEIGIAMI RYŠIAI
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
•

Socialinių medijų teikiamų galimybių suvokimas, siekiant
kurti teigiamus ryšius asmeninei, socialinei ir profesinei
saviugdai

Numatomi mokymosi rezultatai:
•

•

•

Mokymosi medžiaga:

Žinios apie IKT įrankių vaidmenį
kasdieniame kontekste, siekiant
motyvuojančios ir įtraukiančios
sąveikos, kuri būtų visiems naudinga
Žinios apie pagrindinius įrankius,
kuriais
keičiamasi
informacija,
bendraujama
ir
dalyvaujama
bendradarbiavimo tinkluose internetu
Žinios apie saugaus, patikimo ir
kritiško
informacinių
ir
komunikacinių technologijų (IKT)
bei socialinių medijų naudojimo

-

Kompiuteris ir „Power Point“ prezentacija (pasirinktinai) arba
spausdintos kopijos
Nedidelis kiekis tuščių A4 popieriaus lapų
Rašikliai / pieštukai
Atspausdinti lapai su mokymosi turiniu

Diferencijuoti mokymosi rezultatai
•
•

Kritiškas ir refleksyvus požiūris į
pasiekiamą informaciją
Tinkamo IKT įrankių radimas ir
jo naudojimas saviems tikslams

•

Savikontrolė
ir
interaktyviosios
naudojimas

•

Įsitraukimo į bendruomenes ir
tinklus poreikis kultūriniais,
socialiniais ir (arba) profesiniais
tikslais

atsakingas
medijos

Diferenciacijos metodai:
•

Eksperimentinis mokymosi pobūdis

•

Interaktyvios diskusijos

•

Skatinimas kritiškai mąstyti

•

Komandinis darbas / grupinės užduotys

darbui, laisvalaikiui ir bendravimui
pranašumus
•

Žinios apie socialinių medijų poveikį
ryšių ekonomikai / visuomenei

•

Smalsumas, atvirumas pokyčiams

Trukmė

Pagrindinis turinys

Instruktoriaus veiksmai

10 minučių

Prisistatymai

Instruktoriaus prisistatymas. Paprašykite, kad Asmeninis prisistatymas grupei
kursantai prisistatytų
Mokymų
seanso
pristatymas,
trumpai
paaiškinant seanso tikslus, taisykles, pagrindinę
veiklą ir trukmę

20 minučių

Ledus pralaužianti Minčių lietus „kas tai per telefonas“
minčių
lietaus •
Parodykite seno telefono paveikslėlį arba
užduotis, susijusi
jį nupieškite ir paprašykite, kad kursantai
su
telefono
pasakytų grupei, kokia, jų nuomone, yra
paskirtimis
ir
jo paskirtis. Kas tai per senas telefonas?
didėjančiu
jo •
Parodykite
mobiliojo
telefono
praktine
nauda,
paveikslėlį arba jį nupieškite ir
kuri tapo įmanoma
paprašykite, kad kursantai pasakytų
pradėjus naudoti
grupei, kokia, jų nuomone, yra jo
interneto ryšį
paskirtis. Koks tai mobilusis telefonas?
•
Apibendrinkite kursantų komentarus ir
patvirtinkite mintį, kad internetas
telefoną leidžia pritaikyti įvairiai:
nusiųsti paraišką dėl darbo el. paštu, rasti
įdarbinimo įstaigos vietą mieste ir kokiu
autobusu ten nuvažiuoti, apmokėti
registraciją į internetinius mokymų
kursus per internetinę bankininkystę,
ieškoti darbo skelbimų internetinėse
platformose ir t. t.
IKT
įrankių
/ Įvadas – apžvelgiama, kaip pasikeitė žmonių
socialinių medijų bendravimas, mokymasis, darbas, prieiga prie
poveikis
paslaugų, dalyvavimas bendruomenėje ir ryšių

30 minučių

Kursanto veiksmai

Ištekliai

Kursantai turi pasakyti / aptarti Seno
telefono
galimas mobiliojo telefono su paveikslėlis
/
interneto ryšiu paskirtis ir naudą piešinys
ir
mobiliojo telefono
paveikslėlis
/
piešinys

Kursantai
dalyvauja Popierinė
ar
interaktyvioje diskusijoje apie magnetinė lenta bei
socialinių medijų ryšių paskirtis, rašikliai

10 minučių

šiuolaikinėms
visuomenėms
įvairiuose
lygmenyse
(skaičiai ir faktai)
IKT
įrankių
/
socialinių medijų
pritaikymas
plėtojant socialinį
kapitalą / pažinčių
tinklą

su kitais kūrimas. Trumpai apžvelgiama ir pavojus ir galimybes
pateikiami grupiniai patarimai apie „Socialinių
medijų pavojai ir galimybės plečiant pažintis ir
plėtojant socialinius kontaktus“ – Klausimai
diskusijoms:
Kokie yra socialinių medijų platformų tipai?
Kam jos skirtos? Kaip jos veikia? Kas jas
naudoja? Ar jūs jas naudojate? Kokiems
tikslams? Kaip dar jos gali būti naudojamos?
Apibendrinkite
diskusiją
ir
surašykite
pagrindinius pavojus ir galimybes

Praktinių
bendravimo
socialinėse
medijose scenarijų
analizės
Teigiamų
ryšių
kūrimo socialinėse
medijose
strategijos

Instruktorius paprašo kursantų dalyvauti
grupiniame TESTE – Socialinės medijos ir
teigiami ryšiai:
• 1) trumpai paaiškina taisykles ir kiek skiriama
laiko
• 2) suskirsto kursantus į grupes po 2–3
kursantus
• 3) paprašo grupių sugalvoti komandos
pavadinimą ir išrinkti komandos atstovą
• 4) kiekvienai grupei išdalija po 1 formą
• 5) kiekvienai grupei skiria 15 minučių atlikti
testui
• 6) kiekvienai grupei išdalija ant lapų
atspausdintus testo sprendimus
• 7) kartu su grupėmis patikrina teisingus
atsakymus ir pristato galutinius
rezultatus
• 8) prašo pateikti atsiliepimus apie
pagrindinius sunkumus ir užduoti

Kursantai analizuoja, aptaria ir
pažymi bendrą atsakymą į visus
TESTO
klausimus
Kursantai
identifikuoja
sunkiausius
klausimus
/
dominančias sritis ir konkrečias
abejones,
kurias
aptaria
grupinėje diskusijoje

Ant
lapų
atspausdinta
TESTO forma ir
TESTO sprendimai
Popierinė
ar
magnetinė lenta bei
rašikliai

dominančius klausimus bei juos aptarti
veda grupinę diskusiją skatindamas
mokymąsi iš kolegų
• 10) apibendrina užduoties mokymosi
rezultatus ir pateikia patarimų, kaip rasti
daugiau informacijos
• 9)

10 minučių

Įvertinimas

Instruktorius paaiškina mokymų seanso Kursantai užpildo ir grąžina
įvertinimo tikslus, pabrėždamas, kad juo mokymų seanso įvertinimo
remiantis bus tobulinamos kurso priemonės, klausimynus
kurias naudos kiti kurso dalyviai visoje ES, ir
kiekvienam kursantui duoda įvertinimo
apklausą. Instruktorius užpildo savo įvertinimo
klausimyno dalį ir surenka kursantų
klausimynus.

Ant
lapų
atspausdinti
instruktoriaus
ir
kursantų
klausimynai

Kūrybiškumo įžiebimas
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
•
•

Paskatinti žmones praplėsti savo mąstymą ir patyrinėti savo
kūrybiškumą;
Padėti žmonėms išugdyti pasitikėjimą savo galimybėmis ir
mesti iššūkį savo „išmoktam bejėgiškumui“.

Mokymosi medžiaga:
-

Registras
Gyvenimo rato klausimynas
Atspausdintos sėkmės istorijos kiekvienam dalyviui
Pratyboms / žaidimams reikiama medžiaga:
• paveikslas, vaizduojantis piramidę (paveikslai su kitomis
figūromis taip pat gali būti naudojami)
• popieriaus lapai, rašikliai kiekvienam dalyviui, sąvaržėlė
• A4 formato lapas kiekvienam grupės nariui
• rašiklis ir popieriaus lapas su nupieštais simboliais kiekvienam
dalyviui
• popieriaus lapai kiekvienai dalyvių porai (A3 formato), spalvoti
pieštukai ir flomasteriai

Numatomi mokymosi rezultatai:
•
•

•

Dalyviai
mąstymą

įžiebia

savo

Diferencijuoti mokymosi rezultatai:
kūrybinį

Dalyviai yra geriau pasiruošę pasitelkti
savo kūrybines idėjas problemų
sprendimui
Dalyviai išugdo savo kūrybinio
mąstymo įgūdžius: gebėjimą generuoti
naujas idėjas, savarankiškai analizuoti
problemines situacijas, naudoti įvairius
kūrybiško mąstymo metodus, ieškoti
informacijos, kritiškai ją analizuoti ir
naudoti,
bei
bendrauti
ir
bendradarbiauti grupėje / komandoje.

Diferenciacijos metodai:

•

Savęs reflektavimas

- Kūrybinis mąstymas

•

Komandinis darbas

- Individualus darbas

•

Kūrybinio mąstymo metodai

- Komandinis darbas

•

Smalsumas

- Diskusija / debatai

Trukmė
5 minutės

Pagrindinis turinys
Prisistatymai

10 minučių

Gyvenimo
klausimynas

50 minučių

I
dalis:
istorijos

Instruktoriaus veiksmai
Kursanto veiksmai
Ištekliai
Instruktoriaus prisistatymas
Dalyviai pasirašo registrą Registras
Trumpa seanso struktūra (instruktorius pristato seanso Kursantų prisistatymas
pavadinimą, jo tikslus ir trukmę)
grupei

rato Instruktorius išdalija Gyvenimo rato klausimynus ir Kursantai
paprašo kursantų jį užpildyti nesitariant
klausimyną

pildo Gyvenimo
klausimynas

rato

sėkmės Seansas pradedamas žodžiais „Visi yra kūrybingi, bet ne Kursantai
grupinėje Atspausdintos sėkmės
visi tai žino“.
diskusijoje pristato savo istorijos kiekvienam
mintis klausimu
dalyviui
Grupei užduodamas klausimas „Ko reikia, norint pradėti „Ko reikia, norint pradėti
verslą?“ Dalyvių pateikiami atsakymai užrašomi ant verslą?“
lentos.
Po kiekvienos iš sėkmės
Tada instruktorius pristato keleto įkvepiančių istorijų istorijų,
kursantai
pavyzdžius, kurie iliustruoja, kaip paprasti žmonės pristato, kokį įspūdį jiems
sugebėjo sukurti sėkmingus verslus neturėdami nei didelių paliko sėkmės istorija;
finansinių išteklių, nei specialių apmokymų:
kokie, jų nuomone, buvo
veiksniai,
- „Sukurti kažką paprasto ir tuo pačiu ypatingo…“ pagrindiniai
(garsiųjų „Shkertik“ apyrankių kūrėjo Tautvydo prisidėję prie verslo
(veiklos) sėkmės; ką
Kalvaičio istorija, Lietuva)
herojai
turi
- „Gyvenimo
dekoratyviniuose
krepšiuose istorijų
malonumas“ (rankinių kūrėjos ir „Umpapa“ prekės bendro ir kuo jie skiriasi;
ar jie gali įsivaizduoti
ženklo savininkės Ingos Gilės istorija, Lietuva)
- „Viskas nutiko atsitiktinai“ (dizainerės, meno save istorijos herojų
parduotuvės „Smart Art“ įkūrėjos Justės vietoje.
Skurdelytės (32 metai) istorija, Lietuva)
Kiekvienam dalyviui duodamos atspausdintos sėkmės
istorijos.

60–80
minučių

Po kiekvienos sėkmės istorijos pristatymo seka diskusija.
Instruktorius dalyvių paklausia, kokį įspūdį jiems paliko
sėkmės istorija; kokie, dalyvių nuomone, buvo
pagrindiniai veiksniai, prisidėję prie verslo (veiklos)
sėkmės; ką istorijų herojai turi bendro ir kuo jie skiriasi; ar
gali dalyviai įsivaizduoti save istorijos herojų vietoje ir t. t.
II dalis: pratybos / Sėkmės istorijų įkvėptiems dalyviams siūloma sudalyvauti Kursantų
veikla
žaidimai, skirti įžiebti kūrybiškumo pratybose / žaidimuose:
kiekvienose pratybose /
kūrybiškumą
žaidime:
1. Asociacijų žaidimas „Kas tai?“ (5–10 minučių)
Žaidimo tikslas – skatinti grupės narių kūrybinį mąstymą, 1. Asociacijų žaidimas
padedant jiems ugdyti vaizduotę.
„Kas tai?“: kursantai
pristato savo mintis
Instruktorius pasiūlo grupės nariams žaisti žaidimą,
klausimu „Kas tai?“.
skatindamas pažvelgti į kasdienius objektus iš kitos
perspektyvos.
Grupei
parodomas
paveikslėlis,
vaizduojantis piramidę, ir užduodamas klausimas „Kas
tai?“. Tikėtina, kad iš pradžių dalyviai siūlys konkrečius
atsakymus, pvz., „Matau piramidę“. Tada instruktorius vėl
užduoda tą patį klausimą („Kas tai?“), skatindamas grupės
narius sugalvoti kuo daugiau asociacijų, kurias sužadina
piramidė. Žaidimas tęsiamas, kol grupė nebegali sugalvoti
asociacijų. Tada instruktorius pasiteirauja, kaip dalyviams
sekėsi rasti asociacijas matant piramidę – kas buvo
sunkiausia ir kas lengviausia.
2. Pratybos „Kitoks daikto panaudojimas“ (10 minučių)
Pratybų tikslas – ugdyti kūrybingumą ir gebėjimą
generuoti naujas idėjas.
2. Pratybos „Kitoks
Instruktorius suskirsto grupę į mažesnes grupeles ir daikto panaudojimas“:
kiekvienai duoda po popieriaus lapą ir rašiklį. Grupelėms kursantai
grupelėse

Kiekvienoms
pratyboms / žaidimui
reikiama medžiaga:
1. Asociacijų žaidimas
„Kas tai?“: paveikslas,
vaizduojantis
piramidę (paveikslai
su kitomis figūromis
taip pat gali būti
naudojami).

parodomas įprastas daiktas, pvz., sąvaržėlė, ir paprašoma
per 5–7 minutes sugalvoti kuo daugiau (bent 20) to daikto
panaudojimo būdų. Pvz., sąvaržėlę galima naudoti
popieriaus lapams susegti, klijų tūbelei užkimšti,
dekoracijai ant Kalėdinės eglės pakabinti, panagėms
išvalyti ir t. t. Pabaigusios užduotį, grupės pristato
rezultatus. Sutampančios (t. y., dažnesnės) paskirtys
pažymimos. Daugiau dėmesio bus skiriama idėjoms,
kurios yra neįprastos, netipinės, kūrybiškesnės. Reikėtų
pabrėžti, kad net ir kasdienio naudojimo daiktus galima
pritaikyti kūrybingai ir inovatyviai. Kartais tereikia tik
didesnio rato panašaus bendraminčių, kurie padėtų
pažvelgti į daiktą, situaciją ar problemą iš platesnės
perspektyvos.
3. Žaidimas „Dovana“ (10–15 minučių)
Žaidimo tikslas – ugdyti gebėjimą mąstyti kūrybingai ir
generuoti naujas idėjas.
Instruktorius suskirsto grupę į dvi grupeles po 4–5 žmones
ir kiekvienai duoda po popieriaus lapą ir rašiklį. Tada visų
žaidimo dalyvių paprašoma įsivaizduoti, kad jie yra
verslininkai, valdantys sėkmingą bendrovę, o „Coca-Cola“
fabrikas jiems įteikė dovaną – 1 000 000 „Coca-Cola“
dangtelių. Jiems skiriama 10 minučių sugalvoti kuo
daugiau būdų, kaip šią dovaną išnaudoti. Kiekviena
grupelė turi užrašyti visas grupės narių pasiūlytas idėjas.
Grupelė gali sugalvoti kiek tik nori idėjų per užduočiai
skirtą laiką. Pabaigusios užduotį, abi grupelės pristato savo
idėjas. Instruktorius atkreipia dėmesį, kad visi žmonės yra
kūrybingi ir gebantis generuoti naujas idėjas, mums
tereikia nebijoti to daryti.

sugalvoja kuo daugiau
(bent 20) įprasto daikto,
pvz.,
sąvaržėlės,
panaudojimo
būdų.
Pabaigusios
užduotį,
grupės pristato rezultatus.

2. Pratybos „Kitoks
daikto panaudojimas“:
popieriaus
lapai,
rašikliai, sąvaržėlė.

3. Žaidimas „Dovana“:
kiekviena grupelė turi
užrašyti visas grupės
narių pasiūlytas idėjas.
Grupelė gali sugalvoti 3. Žaidimas
kiek tik nori idėjų per
„Dovana“:
2
užduočiai skirtą laiką.
popieriaus lapai ir
Pabaigusios užduotį, abi
2 rašikliai
grupelės pristato savo
idėjas.

4. Pratybos „Popieriaus pokštas“ (10–15 minučių)
Pratybų tikslas – skatinti dalyvių saviraišką, stimuliuoti
kūrybingumą ir stiprinti gebėjimą neįprastai save pristatyti.
Kiekvienam dalyviui duodamas popieriaus lapas. Dalyvių
paprašoma iš to lapo kažką sukurti, kas grupei atskleistų
žmogaus hobį. Popierių galima lankstyti, plėšyti apkirpti ir
t. t. Pasibaigus užduoties laikui, kiekvienas grupės narys
parodo savo kūrinį, o likę nariai turi atspėti to žmogaus
pavaizduotą hobį (pvz., išlankstytas popierinis lėktuvėlis
gali atspindėti pomėgį keliauti ir pan.). Instruktorius
padėkoja dalyviams už kūrybišką savo hobių pristatymą.
5. Pratybos „Eilėraščio rašymas“ (15–20 minučių)
Pratybų tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą
tarp grupės narių ir ugdyti gebėjimą mąstyti kūrybingai.
Grupė suskirstoma į dvi mažesnes. Kiekvienai grupei
duodamas popieriaus lapas ir rašiklis. Grupių paprašoma
užrašyti sąrašą iš 10 žodžių, kurie rimuojasi (pvz., ritulys,
vėrinys, jaudulys, kėlinys, butelys, smaigalys) Instruktorius
paprašo, kad grupės apsikeistų sąrašais. Grupėms skiriama
15 minučių parašyti 8 eilučių eilėraštį, kur kiekviena eilutė
baigiasi žodžiu iš duotojo sąrašo (2 žodžiai gali likti
nepanaudoti). Pabaigusi užduotį, kiekviena grupė
perskaito savo parašytą eilėraštį. Aptariama, kaip grupėms
sekėsi rašyti eilėraštį, kas buvo sunkiausia ir ką grupės
nariai mano apie savo bendradarbiavimą.
6. Pratybos „Užbaigti paveikslą“ (10 minučių)

4. Pratybos „Popieriaus
pokštas“: kursantai turi
kažką sukurti iš lapo
popieriaus, kas grupei
atskleistų žmogaus hobį.
Tada kiekvienas grupės
narys parodo savo kūrinį,
o likę nariai turi atspėti to
žmogaus
pavaizduotą
hobį.

4.
Pratybos
„Popieriaus pokštas“:
A4 formato lapas
kiekvienam
grupės
nariui.

5. Pratybos „Eilėraščio
rašymas“:
kursantų
grupių
paprašoma
užrašyti sąrašą iš 10
žodžių, kurie rimuojasi.
Grupėms reikia parašyti 8
eilučių eilėraštį, kur
kiekviena eilutė baigiasi
žodžiu iš duotojo sąrašo
(2 žodžiai gali likti
nepanaudoti). Pabaigusi 5.
Pratybos
užduotį, kiekviena grupė „Eilėraščio rašymas“:

Pratybų tikslas – ugdyti kūrybingumą ir skatinti
nestereotipinį mąstymą.
Kiekvienam dalyviui duodamas popieriaus lapas ir
pieštukas. Dalyvių paprašoma per 8–10 minučių užbaigti
paveikslą. Baigę užduotį, dalyviai pristato savo paveikslus
ir papasakoja, kokias asociacijas lape atvaizduoti simboliai
jiems sukėlė. Apibendrinant rezultatus pabrėžiama, kad
visi žmonės yra kūrybingi, tačiau visi dalykus ir situacijas
vertiname skirtingai.

perskaito savo parašytą popieriaus lapas ir
eilėraštį.
rašiklis
kiekvienai
grupei.

Grupės nariai suskirstomi į poras. Kiekvienai porai
duodamas popieriaus lapas ir du pieštukai. Poroms
skiriama užduotis: abu poros nariai turi nupiešti, kas jiems
šauna į galvą, tai darant užmerktomis akimis, ir jie negali
tarpusavyje šnekėtis, negali pakelti galvos nuo popieriaus
lapo. Pabrėžiama, kad jei turėtų užpildyti visą puslapį.
Svarbu, kad jie pieštų, o ne spalvintų. Piešti galima bet
kuriomis kryptimis. Kai jiems atrodo, kad tuščios vietos
ant lapo nebėra, jie gali atmerkti akis. Visoms poroms
užbaigus užduotį ir atsimerkus, duodama kita užduotis:
„Paimkite flomasterį ir dirbdami poromis pamėginkite
sukurti paveikslą iš to, ką nupiešėte. Kurdami bendrą
paveikslą, galite šnekėti. Pabaigę, sugalvokite šiam
paveikslui pavadinimą.“ Pabaigusios užduotį, poros
pristato savo darbus – pavadinimą, kas pavaizduota ir t. t.

7.Pratybos
„Piešimas
poromis“: abu poros
nariai turi nupiešti, kas
jiems šauna į galvą, tai
darant
užmerktomis
akimis, ir jie negali
tarpusavyje
šnekėtis,
negali pakelti galvos nuo
popieriaus lapo. Visoms
poroms užbaigus užduotį
ir atsimerkus, duodama
kita užduotis: „Paimkite
flomasterį ir dirbdami
poromis
pamėginkite
sukurti paveikslą iš to, ką

6. Pratybos „Užbaigti
paveikslą“:
dalyvių
paprašoma
užbaigti
paveikslą. Baigę užduotį,
dalyviai pristato savo
7.Pratybos „Piešimas poromis“ (15–20 minučių)
paveikslus ir papasakoja,
Pratybų tikslas – didinti tarpusavio komunikaciją ir kokias asociacijas lape
bendradarbiavimą tarp grupės narių, ugdant neverbalinės atvaizduoti
simboliai
komunikacijos įgūdžius ir skatinant kūrybingumą.
jiems sukėlė.
6. Pratybos „Užbaigti
paveikslą“: rašiklis ir
popieriaus lapas su
nupieštais simboliais
kiekvienam dalyviui
(popieriaus
su
simboliais pavyzdys
pateiktas
pastabose
instruktoriui).

7. Pratybos „Piešimas
poromis“: popieriaus
lapai (A3 formato),

5 minutės

Seanso įvertinimas

Instruktorius užduoda poroms klausimus: kaip jie jautėsi
piešdami užmerktomis akimis? Kaip rado bendrą kalbą su
kolega poroje, kol jų akys buvo užmerktos? Ar atlikdami
užduotį
siekėte
bendro
tikslo?
Kaip
sekėsi
bendradarbiauti? Kaip jiems sekėsi priimti bendrus
sprendimus ir spręsti kilusius nesusipratimus? Ar jie
atsižvelgė į kolegos norus? Kodėl? Kas buvo sunkiausia
atliekant šią užduotį? Ar jie patenkinti savo darbo
rezultatais? Baigus pratybas, grupės dalyvių iškeltos
mintys apibendrinamos, pabrėžiant tiek verbalinės, tiek
neverbalinės komunikacijos svarbą problemų sprendime.

nupiešėte.
Kurdami spalvoti pieštukai ir
bendrą paveikslą, galite flomasteriai.
šnekėti.
Pabaigę,
sugalvokite
šiam
paveikslui pavadinimą.“
Pabaigusios
užduotį,
poros
pristato
savo
darbus – pavadinimą, kas
pavaizduota ir t. t.

Instruktorius išdalija ir surenka seanso įvertinimo formas

Kursantai pildo seanso Įvertinimo formos
įvertinimo formą

Kūrybingumo blokai
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
• Kūrybingumo užsiblokavimo suvokimas
o Atraskite kūrybingumo blokus
o Mesti iššūkį tipinėms su kūrybingumu
susijusioms nuostatoms ir įsivaizdavimams
o Savimonė

Numatomi mokymosi rezultatai:
•
•
•

•
•

Suvokti
su
kūrybiškumu
susijusių
nuostatų,
įsivaizdavimų ir mitų svarbą
Atpažinti kūrybingumo blokus
Atpažinti
aplinkinius,
kultūrinius, suvokiamus ir
emocinius
kūrybingumo
blokus
Suprasti ir atpažinti skirtumus
tarp
kūrybingumo
ir
nenuoširdumo
Iššūkio metimas kūrybingumo
blokams

Mokymosi medžiaga:
- Spalvoti A4 popieriaus lapai (*dalyvių skaičius)
- Lipni juostelė
- Balti A4 popieriaus lapai ir rašikliai arba pieštukai (*dalyvių skaičius)

Diferencijuoti mokymosi rezultatai:
•
•
•
•

Savęs reflektavimas
Savęs pažinimas
Padidinti
komunikacijos
svarbos suvokimą
Komandinis darbas

Diferenciacijos metodai:
- Grupės dinamika
- Komandinis darbas
- Interaktyvios diskusijos
- Kritinis mąstymas
- Diskusija / debatai

Trukmė
15 minučių

Pagrindinis turinys
Mokymų seanso pradžia

60 minučių

A - individuali veikla su
popieriniu lėktuvėliu
Kiekvienas dalyvis turės po 2
balto A4 popieriaus lapus
Nubrėžkite starto ir finišo
linijas (1,5 m), rašikliai ir
pieštukai liks po ranka, bet
nebus
duodami,
skirta
pasitikrinti
/
apmąstyti
diskusijos metu
B - komandinė veikla su
popieriniu lėktuvėliu, įskaitant
popierinių lėktuvėlių gaminimą
ir lenktynes
Suskirstykite dalyvius į dvi
lygias grupes po 4 ar 5,
kiekvienam grupei duokite po
10
lapų
A4
popieriaus
(kiekviena
grupė
gauna
skirtingos
spalvos
A4
popieriaus lapus)
Lipnia juostele pažymėkite
starto liniją, kur visos grupės
turės sustoti, ir finišo liniją

Instruktoriaus veiksmai
Instruktoriaus prisistatymas ir
grupės prisistatymas
Trumpa seanso struktūra
*Instruktorius
paaiškina
seansą:
tikslus,
taisykles,
pagrindinę veiklą ir trukmę.
A - individualios veiklos
taisyklės
Kiekvienas asmuo turi 2 balto
A4 popieriaus lapus, rašikliai ar
pieštukai bus po ranka, bet
nebus duodami.
Instruktorius paaiškins:
• Per 5 minutes turėsite
pagaminti lėktuvėlį (-ius),
pažymėti ir tada po vieną
nuskraidinti už finišo linijos
(pažymėtos juostele)
• Laimės tie, kurių lėktuvėliai
kirs finišo liniją
B - grupinės veiklos taisyklės
• Kiekviena komanda turi
skirtingos spalvos popierių
• Turėsite 3 minutes strategijai
pasirinkti, bet dar neturėsite
popieriaus
• Per 5 minutes turėsite
pagaminti
lėktuvėlius
ir

Kursanto veiksmai
Ištekliai
Kursantų prisistatymas
grupei
Komandinėse
varžybose kuo daugiau
lėktuvėlių turi kirsti
finišo liniją

- Rašikliai arba pieštukai
- Balti A4 popieriaus lapai
- Spalvoti A4 popieriaus
lapai
- Lipni juostelė

(atstumas tarp starto ir finišo nuskraidinti juos už finišo
linijų
yra
1,5
metro linijos
individualiai užduočiai ir 2 (kuri pažymėta toliau nei
metrai komandinei)
individualiame žaidime)
• Laimės ta komanda, kuri
nuskraidins
daugiausia
lėktuvėlių už finišo linijos
60 minučių

Diskusijos
pradedamos
apžvelgiant veiklą (-as), tada
pereinama prie to, ką kursantai
išmoko apie kūrybingumo
blokus.
• Ką žmonės galvoja apie šią
veiklą? Ar ji buvo sunkesnė ar
lengvesnė nei jie įsivaizdavo?
Kokie buvo sudėtingiausi
aspektai,
su
kuo
buvo
sunkiausia susitvarkyti?
• Ar žmonės sužinojo ką nors
naujo
apie
kūrybingumo
blokus? Ar jie nustebo, kad
žinojo daugiau nei iš pradžių
galvojo?
• Kokių panašumų ir skirtumų
turėjo skirtingos užduotys?
• Ar grupėje buvo didelių
nesutarimų dėl lėktuvėlio
gamybos? Kaip jie buvo
išspręsti?

Skatinkite padiskutuoti, kokie Dalyvauti diskusijoje
blokai pasireiškė, jei išvis
pasireiškė.
Atpažinti kūrybingumo
blokus,
kurie
Kokios
strategijos
buvo pasireiškė
naudotos siekiant išspręsti
problemą?
Atpažinti
kitus
kūrybingumo blokus
Kaip
kiekvienas
dalyvis
pažymėjo savo lėktuvą, jei Didinti suvokimą apie
rašikliu ar pieštuku, kodėl ne savus
individualius
priešingai?
kūrybingumo blokus
Patyrinėkite,
kaip
galima
pažymėti objektą (piešti ant jo,
užrašyti pavadinimą, iškerpant
dalį
popieriaus
specialia
forma...). Atsiminkite, kad
logotipai yra ženklai... „prekės
ženklai ir kūrybingumas“
Individualus ar komandinis
darbas – nauda / trukdžiai?

• Atsižvelgiant į dalyvių
pasirodymą, kokie, dalyvių Pasitelkite Kūrybingumo blokų
nuomone,
yra
dažniausi „PowerPoint“ skaidres, kad
kūrybingumo blokai?
apibendrintumėte
ar
sukeltumėte diskusiją

15 minučių

Mokymų seanso įvertinimas

Suteikite kursantams pagalbą,
jei reikia

Instruktoriaus ir kursantų
įvertinimo klausimynai

Mokomės dalytis ir pasitikėti
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai)
• Išsiugdyti pasitikėjimą,
informacija

•

Mokymosi medžiaga
• Registras
• Mokomės dalytis ir pasitikėti kortelės
• Kauliukas
Išsiugdyti pasitikėjimą, leidžiantį dalytis informacija apie
• 2 min. smėlio laikrodis arba paprastas laikrodis
verslo idėjas
• Žaidimo instrukcijų vadovas
• Vertinimo formos
Išsiugdyti pasitikėjimą kitais

•

Išsiugdyti pasitikėjimą savimi

•

Daugiau apie save sužinoti

•

Išsiugdyti didesnę pagarbą kitų žmonių nuomonėms ir
požiūriams

•

leidžiantį

Numatomi mokymosi rezultatai:
•
•
•

Išsiugdyti geresnę savimonę
Išsiugdyti
pasitikėjimą,
leidžiantį dalytis asmenine
informacija ir idėjomis
Išsiugdyti pasitikėjimą savimi
ir savo idėjomis

dalytis

asmenine

Diferencijuoti mokymosi rezultatai
•

Smalsumas

•

Šiuolaikinio
suvokimas

•

Savimonė

pasaulio

Diferenciacijos metodai:

ryšių

-

Kritinis mąstymas

-

Interaktyvios diskusijos

-

Grupinis darbas

-

Asmeniniai apmąstymai

Trukmė

Pagrindinis turinys

Instruktoriaus veiksmai

Kursanto veiksmai

Ištekliai

10 minučių

Prisistatymai

Instruktoriai prisistato
Instruktoriaus prisistatymas

Kursantai pasirašo registrą

Registro sąrašas
administracija
suteikia tinkamas
patalpas – jaukios,
šiltos, su stalu,
kėdėmis,
apšvietimu

Seanso planas

15 minučių

Diskusija apie tai, kodėl
dalijimasis ir pasitikėjimas
yra
svarbus
ryšių
ekonomikoje

80 minučių

Žaidžiamas žaidimas / Instruktorius turėtų paaiškinti
užduotis Mokomės dalytis ir žaidimo tikslą.
pasitikėti
Žaidimas apima klausimus 8
srityse, kiekviena turi po 15
temų:
Socialinių įgūdžių ugdymas
žaidžiant, verslumo įgūdžių ir
iniciatyvos
ugdymas,
pasitikėjimo savimi ir bendro
pasitikėjimo grupe augimas,
savigarbos
ir
savimonės
tobulinimas,
pasikliovimas
savo
paties
įgūdžiais,
ugdymasis naudojant kūrybinį
mąstymą, savęs pripažinimas,

Kursantų prisistatymas
grupei

Vedama
diskusija
apie Kursantai pateikia savo požiūrius ir
gebėjimo dalytis ir pasitikėti mintis, kodėl svarbu gebėti dalytis ir
svarbą šiuolaikinėje ryšių pasitikėti
ekonomikoje
Kursantai paeiliui meta kauliuką ir ima
kortelę iš krūvelės, kuri atitinka
kauliuko numerį.
Kursantas
(arba
instruktorius)
perskaito klausimą ir tada kursantas
pasako atsakymą.
Kai reikia, kursantas plačiau paaiškins
arba aptars savo atsakymą
Visus kitus raundus dalyviai renkasi
korteles ir atsako į klausimus
individualiai.
Kursantams nurodoma, kad kiekvieną
kartą reikia rinktis iš skirtingos kortų
grupės.

Žaidimas
/
užduotis Mokomės
dalytis ir pasitikėti
Kauliukas
Laikrodis

15 minučių

Seanso apmąstymai

5 minutės

Seanso įvertinimas

asmeninių išteklių suvokimas,
empatijos
augimas,
pasirengimas dalytis, atvirumas
Vertybės; emocijos; interesai;
individualumas; atsakomybė;
kūrybingumas;
santykiai;
augimas
Tam tikrais atvejais, kai
kursantai pateikia labai trumpus
atsakymus ir instruktoriams
tenka pasitikslinti.
Instruktorius
veda
grupės
diskusiją apie kursantų jausmus
ir iš šio žaidimo išmoktus
dalykus.
Instruktorius gali paklausti, ar
kursantai išėjo iš savo komforto
zonos.

Ką galima ir ko negalima daryti
kursantams – kursantams negalima
keisti kortų, jie gali atsisakyti žaisti ir
nebežaisti, negalima komentuoti,
pertraukti, kritikuoti, kai kiti kalba,
galima kalbėti tik pirmu asmeniu
(„aš“) ir gerbti konfidencialumą

Kursantai dalyvauja grupės diskusijoje
apie savo jausmus ir iš šio žaidimo
išmoktus dalykus.
Kursantai gali reflektuoti savo
jausmus, kuriuos sukėlė žaidimas ir
galbūt tai, kad kartais jie buvo priversti
išeiti iš savo komforto zonos

Instruktorius išdalija ir surenka Kursantas užpildo seanso įvertinimo Įvertinimo formos
seanso įvertinimo formas
formą

Kūrybingumo laboratorija
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
Mokymosi medžiaga:
• Skatinti grupės narius dalytis su grupe savo kūrybinėmis ar - Rašymo lenta
- Spalvotos piešimo priemonės
verslo problemomis / iššūkiais
• Įtraukti grupę į kūrybinį problemų sprendimą diskusijų ir - Balti A4 popieriaus lapai
praktinių pratybų metu
• Rasti potencialius sprendimus iškeltoms problemoms /
iššūkiams

Numatomi mokymosi rezultatai:

Diferencijuoti mokymosi rezultatai:

Diferenciacijos metodai:

•

Dalyviai padidina gebėjimą generuoti
idėjas

•

•

Dalyviai žino, kaip įveikti kūrybinio
mąstymo ir problemų sprendimo kliūtis

•

Kritiškas ir refleksyvus požiūris į - Kūrybinis mąstymas
- Komandinis darbas
pasiekiamą informaciją
- Diskusija / debatai
Komandinis darbas

•

•

Smalsumas, atvirumas pokyčiams

Dalyviai padidina
sprendimus

•

Ryšių naudos kuriant potencialius
sprendimus suvokimas

•

gebėjimą

kurti

Dalyviai suvokia ryšių naudą kuriant
potencialius sprendimus

Trukmė
10
minučių

Pagrindinis turinys
Prisistatymai

Instruktoriaus veiksmai
Kursanto veiksmai
Ištekliai
Instruktoriaus prisistatymas
Kursantai
pasirašo Registras
Seanso planas
registrą
Grupės instruktorius pradeda seansą pasakydamas savo vardą,
pavardę, pareigas, tikslą ir numatomą trukmę. Instruktorius pabrėžia,
kad seanso tikslas yra stimuliuoti kūrybinį problemų sprendimą, kai
problemos kyla žmogui mėginant įsijungti į darbo rinką (pvz., surasti
darbą, pradėti verslą) po to, kai žmogus atliko bausmę už
nusikaltimą.

20
minučių

Problemos
apibrėžimas

Grupei užduodamas klausimas, kurį turi atsakyti kiekvienas grupės
narys: „Kokia jūsų aistra“? Ką norite veikti ateityje (po to, kai
atlikote bausmę pataisos institucijoje)?“
Dalyviams skiriamos kelios minutės sugalvoti atsakymą ir pristatyti.
Jei grupės nariai sugalvoja atsakymus iš karto, instruktoriui nebūtina
jiems skirti papildomo laiko. Tada instruktorius užrašo kiekvieną
idėją ant lentos.
Kartu su grupės nariais konsensuso būdu priimamas sprendimas, kuri
iš minėtų problemų (idėjų, pomėgių, tikslų, ambicijų) bus
sprendžiama seanso metu.
Priėmus sprendimą dėl pasiūlytų problemų nagrinėjimo,
instruktorius paprašo idėjos autoriaus apibūdinti problemą detaliau:
a) apibūdinkite esamą nepageidaujamą situaciją;
b) apibūdinkite tikslą arba labiau pageidaujamą situaciją;
c) apibūdinkite mūsų kelyje esančias kliūtis.

Kursantai
grupinėje
diskusijoje
pristato
savo
atsakymus
į
klausimus „Kokia yra
jūsų aistra? Ką norite
veikti ateityje (po to,
kai atlikote bausmę
pataisos
institucijoje)?“
Kursantai
priima
sprendimą, kuri iš
minėtų
problemų
(idėjų, pomėgių, tikslų,
ambicijų)
bus
sprendžiama
seanso
metu.
Idėjos
autorius
apibūdina
problemą
detaliau.

Rašymo lenta
Spalvotos
piešimo
priemonės

30
minučių

Problemos
analizavimas
ir
galimų sprendimų
generavimas

Instruktorius pristato klausimus, skirtus problemai išanalizuoti ir Kursantai
galimiems sprendimams ištirti.
diskusijoje
Šiame etape grupė analizuoja problemą, aptaria potencialias savo mintis
sunkumų priežastis ir generuoja galimus problemos sprendimus.
Pageidautina, kad kiekvienas grupės narys pateiktų iškeltų klausimų
atsakymus. Tačiau, jei atsakymas nepateikiamas, rekomenduojama
nespausti dalyvio ir nereikalauti, kad jis būtinai pateiktų atsakymą.
Instruktorius užveda grupę ant kelio, kol ji generuoja galimus
sprendimus.
Grupei užduodami klausimai, kol sugeneruojama pakankamai idėjų,
kaip spręsti problemą. Grupės instruktorius turėtų atkreipti dėmesį,
kad šiame etape sprendimai dar nėra vertinami, jie tik keliami ir
tikslinami. Dirbant kartu su grupe, į kiekvieną klausimą pateiktus
atsakymus galima užrašyti ant atskirų lapų, kad seanso pabaigoje
būtų
suformuluotas
realistiškiausias,
sėkmingiausias
ir
efektyviausias problemos sprendimas.
Jei grupei sunku atsakyti į užduotus klausimus, galima pasinaudoti
praktinėmis užduotimis.

30
minučių

Praktinė užduotis

Pvz., sakykime, grupė nusprendė šį seansą paskirti sprendžiant
integracijos į darbo rinką problemą atlikus bausmę.
Praktinė užduotis Nr. 1
Instruktorius paprašo grupės narių atlikti užduotį, kuri padės
grupei pažvelgti į problemą kitomis akimis ir suprasti ją iš kito
žmogaus perspektyvos: „Įsivaizduokite, kad vykdote sėkmingą
verslą arba vadovaujate klestinčiai bendrovei. Su jumis susitinka
asmuo, kurį ką tik išleido iš kalėjimo ir kuriam trūks plyš reikia rasti
darbą. Kokius klausimus užduotumėte tokiam asmeniui? Ką jam
patartumėte?“

grupinėje Rašymo lenta
pristato Spalvotos
piešimo
priemonės

Kursantai
grupėje
išreiškia savo idėjas ir
bando įsigilinti
į
problemą iš daugelio
požiūrio taškų.

Spalvotos
piešimo
priemonės
Balti
A4
popieriaus lapai

Ši užduotis leidžia grupės nariam įsijausti į vaidmenį
žmogaus, su kuriuo gali tikėtis susitikti, jei nuspręs ieškoti darbo.
Grupės nariams svarbu kuo giliau įsijausti į savo rolę (-es) ir pažiūrėti
į problemą praktiškai. Tikėtina, kad, uždavę klausimus iš sėkmingo
vadovo ar verslininko perspektyvos, grupės nariai supras, kokių
klausimų patys gali tikėtis, kai bandys grįžti į darbo rinką, su kokiais
sunkumais gali tekti susidurti ir kokias problemas jiems reikėtų
apsvarstyti prieš ieškant darbo arba pradedant verslą. Darant šios
užduoties apibendrinimus, svarbu pabrėžti, kad nereikia bijoti
kreiptis į kitus žmones: net jei pirmą kartą tai nepasiteisino, vis tiek
iš to buvo gauta svarbios praktinės patirties.
Praktinė užduotis Nr. 2
Instruktorius skatina grupę atlikti kitą užduotį, skirtą
dalyviams pažvelgti į problemą iš kitos pusės (šiuo atveju problema
– buvusio kalinio įsitraukimas į darbo rinką):
„Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš jūsų atstovauja kažkokią
profesiją, nesusijusią su aptariama problema. Pvz., įsivaizduokite,
kad esate mokytojai. Kaip spręstumėte buvusio kalinio, norinčio
grįžti į darbo rinką, problemą iš mokytojo perspektyvos? Kokie, jūsų
požiūriu, galimi sprendimai?“
ARBA
„Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš jūsų yra skirtingos
profesijos atstovas, pvz., mokytojas, ugniagesys, miškininkas,
ūkininkas ir t. t. Susitapatindami su savo role, pagalvokite ir
pasakykite, ką jūs, kaip skirtingų profesijų atstovai, patartumėte
buvusiam kaliniui, norinčiam grįžti į darbo rinką?“
Išklausęs visų grupės narių, instruktorius padėkoja dalyviams
už jų idėjas ir pagiria juos už gebėjimą pažvelgti į problemą iš
skirtingų perspektyvų. Instruktoriui svarbu pabrėžti, kad skirtingi

žmonės, nepriklausomai nuo jų profesijų, išsilavinimų ar gebėjimų,
dažnai susiduria su panašiomis problemomis. Svarbu nebijoti kreiptis
pagalbos į artimiausios aplinkos žmones, nes turėdami įvairų
išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, žmonės gali pateikti įvairių problemos
sprendimų arba pasiūlyti alternatyvių galimybių.
Praktinė užduotis Nr. 3
Grupės paprašoma pagalvoti, kokių gebėjimų ar įgūdžių turi
grupės nariai (arba įgijo pataisos institucijoje), kurie galėtų praversti
siekiant grįžti į darbo rinką. Atliekant šią užduotį, svarbu tai, kad
dalyviai atidžiai įvertintų visas veiklas, kuriomis užsiėmė pataiso
institucijoje, ir pagalvotų, ar jie išmoko ko nors naujo, bei įvertintų
įgautus įgūdžius. Visi paminėti įgūdžiai užrašomi ant lentos. Tuomet
dalyviai skatinami įsivaizduoti, kad atlikęs bausmę ir į laisvę
paleistas buvęs kalinys nori rasti darbą, kuris geriausiai atitiktų jo
kvalifikacijas, kurias jis įgijo pataisos institucijoje (grupės
paprašoma pasirinkti profesiją aptarimui), pvz., kirpėjas.
Grupės paprašoma užrašyti kylančias asociacijas, vieną
stulpelį paliekant kirpėjo profesijai, o kitą paskiriant kirpyklos
klientams.
Pvz.,
Kirpėjas
Kirpyklos klientai
Mandagus
Nori gražiai atrodyti
Malonus
Eina į šventę
Turi veiklos licenciją
Turtingas
.................................
..................................
.................................
..................................

Svarbu užrašyti visas idėjas, kurios kilo kaip asociacijos
aukščiau minėtiems dalykams.
Taip pat įmanoma pasirinkti kitą profesiją ir (arba) įgūdį, kurį
žmogus turėjo ar įgijo. Tada galima analizuoti tokiu pat principu, kai
bet kokios asociacijos su tą įgūdį turinčiu žmogumi užrašomos
pirmame stulpelyje, o asociacijos su kitais žmonėmis ar objektais,
kurie iš to įgūdžio gauna naudos, užrašomos kitame stulpelyje.
Užrašius visas siūlomas idėjas, instruktorius pasiūlo grupės
nariams juos įvertinti. Instruktorius užduoda tokius klausimus: „Ką
manote...“, „Kaip jums atrodo...“, „Jūsų vertinimu, jei...“. Šiame
etape grupės nariai skatinami generuoti įvairias idėjas, kaip išnaudoti
įgytus įgūdžius ar kvalifikacijas siekiant savo tikslo (šiuo atveju –
įsijungti į darbo rinką). Kai problema analizuojama tokiu būdu,
dalyviai gali ne tik įvertinti, kokie konkretūs įgūdžiai ar gebėjimai
reikalingi bandant grįžti į darbo rinką, bet jie taip pat skatinami
galvoti, kokią tiesioginę naudą jų veikla galėtų suteikti kitiems
žmonėms ir visai visuomenei. Tikimasi, kad tai leis grupės nariams
pažvelgti į problemą iš ateities klientų perspektyvos ir įvertinti savo
kaip būsimų darbuotojų privalumus ir trūkumus, įvertinti savo
įgūdžius ir apribojimus, ir suprasti bandymo įgyti naujų įgūdžių,
kurių galbūt reikia darbo rinkoje, galimą naudą.
20
minučių

Sprendimų
vertinimas

Instruktorius apibendrina pasakydamas, kad grupė jau išanalizavo Kursantai
problemą, iškeltą iš skirtingų perspektyvų, ir bandė į ją pažvelgti iš diskusijoje
darbdavio, draugo ar artimo giminaičio, kitos profesijos atstovo ar savo mintis
net būsimo kliento pusės. Šiame etape sprendimai gali būti vertinami
kritiškai, priklausomai nuo jų patikimumo, išbaigtumo ir vertės.
Grupė analizuoja kiekvieną sprendimą pagal jo galimas pasekmes –
ypač neigiamas pasekmes.

grupinėje Rašymo lenta
pristato Spalvotos
piešimo
priemonės

Būtų verta susidaryti kriterijų sąrašą kiekvieno sprendimo
įvertinimui. Sprendimus grupė gali vertinti naudodama skirtingus
sprendimų priėmimo metodus. Pvz., siekiant susiaurinti siūlomų
sprendimų sąrašą, grupės nariai gali priimti sprendimus daugumos
balsais, pasverdami pliusus ir minusus arba dėl jų diskutuodami, kol
bus pasiektas konsensusas. Idėjos gali būti vertinamos pasinaudojant
praktinėmis užduotimis.
Praktinė užduotis Nr. 4
Instruktorius pasiūlo įvertinti problemą užduodant klausimą
„O ką, jei...“. Kad pradžia būtų sklandi, pirmą klausimą užduoda
instruktorius. Po to, instruktorius prašo dalyvių tęsti klausimų
kėlimą, kad būtų įvertinti tiek teigiami, tiek neigiami aspektai, su
kuriais gali susidurti buvęs kalinys bandydamas gauti darbą:
„Pradėkime nuo teigiamų vykdomo plano aspektų. O ką, jei
tau pavyks gauti darbą?“
Kitose seanso dalyse svarbu skatinti dalyvius patiems kelti
klausimus, kad aptariama problema būtų įvertinta kaip įmanoma
kruopščiau. Kai grupė nebeturės teigiamų klausimų, instruktorius
pasiūlys pažiūrėti į problemą iš ne tokios teigiamos pusės: „O ką, jei
darbo rinkai nereikės tavo profesijos specialistų, kai bandysi grįžti į
darbo rinką – t. y., jei nebus darbo pasiūlymų tavo kvalifikacijos
specialistams?“
Grupei formuluojant ir atsakant į klausimus, instruktorius turi
visus gautus atsakymus užrašyti. Kai grupė nebeturės klausimų,
dalyvių bus paprašyta grįžti į realybę ir įvertinti kiekvieną užrašytą
pareiškimą sakant:
„To įvertinti negalime, bet galbūt galime...“

Svarbu, kad šiame etape perteikiamos idėjos būtų kuo
praktiškesnės.
Pvz., – O ką, jei nerasiu norimo darbo?
– Galiu nerasti norimo darbo. Tačiau galiu bandyti
ieškoti darbo skelbimų internete arba galiu persikelti į kitą vietą, kur
tokių darbo pasiūlymų daugiau ir t. t.
Grupei įvertinus visus užrašytus pareiškimus pritaikant
principą „To įvertinti negalime, bet galbūt galime...“, tuomet
instruktorius perima vadžias ir padėkoja grupei už sugeneruotus
atsakymus, pareikšdamas, kad jie yra pritaikomi praktiškai.
Instruktorius taip pat pabrėžia – nepriklausomai nuo to, su kokiais
skirtingais sunkumais ir komplikacijomis žmogus susiduria
mėgindamas spręsti problemą, visada galima pažvelgti į situaciją iš
kitos perspektyvos užduodant sau klausimus ir verčiant save įvertinti
bet kokius planuojamus įgyvendint veiksmus.
Taip pat svarbu pabrėžti, kad susidūrus su sunkumais nereikėtų bijoti
kreiptis pagalbos į kitus žmones, kurie turi skirtingas kompetencijas
ir įvairesnę darbo bei
gyvenimo patirtį.
15
minučių

Seanso įvertinimas

Seanso pabaigoje instruktorius padėkoja visiems už aktyvų Kursantai
užpildo Įvertinimo formos
dalyvavimą bei už sugeneruotas idėjas. Instruktorius apibendrina kurso įvertinimo formą
seanso rezultatus pakartodamas grupės analizuotą problemą ir
išskirdamas metodus, kurie buvo naudoti analizuojant problemą ir
generuojant bei vertinant jos sprendimus.
Instruktorius išdalija ir surenka seanso įvertinimo formas

Derybos
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai):
•

Įvadas į derybas
o Kodėl derybos svarbios?
Teigiami ryšiai per teigiamus derybų įgūdžius.

•

Derybų metodai
o Konflikto supratimas
o Praktiniai derybų metodai
o Teigiama derybų elgsena
o Neigiama derybų elgsena
o Sudėtingų situacijų sprendimas

•

Praktika, apmąstymas ir mokymasis
o Derybų trukdžių apėjimas
o Apmąstymo būdai

Mokymosi medžiaga:
-

Registras
Popierinė ar magnetinė lenta bei rašikliai
Kursantų rašikliai ar pieštukai
Užrašų sąsiuvinis
Išdalijama medžiaga „Pozicinės derybos: minkštos ir kietos“
Išdalijama medžiaga: 4 pagrindinai derybų principai
Išdalijama medžiaga: Derybų elgsena
Išdalijama medžiaga: „Thistle works“ scenarijus
Išdalijama medžiaga Alekso ir Kriso rolių žaidimui
Išdalijama medžiaga Derybų apmąstymas
Kursanto darbaknygė
Vertinimo formos

Numatomi mokymosi rezultatai:

Diferencijuoti mokymosi rezultatai

•

Suprasti, kaip teigiamos derybos gali
kurti teigiamus ryšius

•

Suprasti konfliktą: pozicinės derybos

•

Išmokti 4 praktinius derybų metodus

Diferenciacijos metodai:

•

Smalsumas

•

Kritinis mąstymas

•

Šiuolaikinio pasaulio ryšių suvokimas

•

Interaktyvios diskusijos

•

Pasąmoninės komunikacijos įrankių
suvokimas

•

Komandinis darbas

•

Asmeniniai apmąstymai

•

Atpažinti
elgseną

teigiamą

derybininkų

•

Supratimas, kaip ryšių suvokimas gali
padėti pasiekti naujų ryšių, pardavimų

•

Atpažinti
elgseną

neigiamą

derybininkų

•

Ryšių
pasitelkimas
kapitalui didinti

•

Suprasti, kaip spręsti
derybų situacijas

sudėtingas

•

Asmeninis įgalinimas

•

•

Komandinis darbas

Apeiti derybų trukdžius

•

Atpažinti emocijų ir jausmų poveikį
derybose

socialiniam

Trukmė

Pagrindinis turinys

Instruktoriaus veiksmai

Kursanto veiksmai

Ištekliai

5 minutės

Prisistatymai

Instruktoriaus prisistatymas

Kursantai pasirašo registrą

Registras

Seanso planas

Kursantų prisistatymas grupei

5 minutės

Derybų svarba
pasaulyje

10 minučių

Suprasti
derybos

šiuolaikiniame Instruktorius veda diskusiją Kursantai grupinėje diskusijoje
apie
derybų
svarbą pristato savo mintis apie derybų
šiuolaikiniame pasaulyje
svarbą šiuolaikiniame pasaulyje

konfliktą:

pozicinės Instruktorius pristato grupei
minkštų ir kietų pozicinių
derybų koncepciją

Išdalijamos
medžiagos kopijos
„Pozicinės
derybos: minkštos
Tada instruktorius:
Kursantai dalyvauja atviroje ir kietos“
I. Suskirsto grupę į dvi diskusijoje, kad panagrinėtų
komandas. Paprašo, kad jos pozicinių
derybų Popierinė
/
atsisėstų viena priešais kitą.
charakteristikas
magnetinė lenta
II. Išdalija medžiagos kopiją
kiekvienai grupei.
III. Vienai komandai pasako,
kad ji turės vykdyti minkštas
pozicines derybas, o kita –
kietas pozicines derybas.
Jų užduotis yra įtikinti kitą
komandą jų vykdomo metodo
teisingumu.

Rašikliai

Skirkite pakankamai
pasiruošimui.

laiko

IV. Signalizuoja pradžią, kad
prasidėtų
„konfrontacija“.
Leiskite kiekvienai grupei
laisvai reikštis, nesistenkite
valdyti bendravimo dinamikos.
V. Signalizuoja konfrontacijos
pabaigą. Paprašo dalyvių grįžti
į savo pradines vietas ir minutę
tyloje pagalvoti, į ką išsivystė
diskusija.
VI. Pakvieskite tuos, kas nori,
pasidalyti mintimis.
Kursantai teikia atsiliepimus
Instruktorius užrašo esmines apie savo diskusiją ir nurodo, ar
mintis ant magnetinės ar buvo pasiektas sutarimas.
popierinės lentos.

20 minučių

Derybų metodų nagrinėjimas

Aptarkite
grupėje
keturis
pagrindinius derybų principus,
skirtus
išvengti
pozicinių
derybų problemų, apribojimų ir
aklaviečių.

Kursantai aptaria 4 pagrindinius
principus
ir
sugalvoja
pavyzdžių, kur jie realiai
pritaikė arba nepritaikė šių
principų.

Išdalijamos
medžiagos kopijos:
4
pagrindinai
derybų principai.

Rašikliai
1. Atskirkite žmones nuo Kursantai užrašo savo mintis ir
problemos.
pavyzdžius ant išdalytų lapų: 4
pagrindinai derybų principai.
2. Susitelkite į interesus, o
ne požiūrius.
3. Atraskite
abipusės
naudos galimybių.
4. Reikalaukite objektyvių
kriterijų.
Instruktorius kviečia kursantus
apmąstyti šiuos 4 principus ir
sugalvoti pavyzdžių, kur jie
realiai pritaikė arba nepritaikė
šių principų, užrašant mintis
išdalytuose lapuose.

10 minučių

Išnagrinėti įgudusių derybininkų Instruktorius supažindina grupę
elgseną
su 5 pagrindiniais teigiamos
įgudusių derybininkų elgsenos
pavyzdžiais:
• Išankstinis
signalizavimas (angl.
Flagging)
• Testavimas, supratimas
ir apibendrinimas

•
•

Užduoti daug klausimų
Motyvų komentavimas

10 minučių

Išnagrinėti derybų elgseną, kuri yra Instruktorius supažindina grupę
laikoma neigiama.
su 4 pagrindiniais neigiamos
derybų elgsenos pavyzdžiais:
• Dirgikliai
• Gynybos / puolimo
spiralės
• Argumentų grandinės
• Kontrpasiūlymai

10 minučių

Išnagrinėti derybų elgseną

Instruktorius
kursantams Kursantai
įvykdo
išdalija
derybų
elgsenos elgsenos užduotį.
medžiagą ir paprašo grupės
surašyti
aptariamus
(ir
išdalytoje
medžiagoje
nurodytus)
elgsenos
pavyzdžius į tinkamą stulpelį:
teigiamo derybų elgsena ar
neigiama derybų elgsena.

derybų Išdalijama
medžiaga: Derybų
elgsena
Rašikliai

30 minučių

Derybų vykdymo praktika

Instruktorius paaiškina, kad Šiame scenarijuje kursantai Išdalijama
grupė turės pasipraktikuoti įsijaus į Alekso arba Kriso medžiaga: „Thistle
pagal duotą derybų scenarijų.
vaidmenį.
works“ scenarijus
Kursantams paaiškinama, kad Kursantai perskaito vaidmenį ir
jie susipažino kalėjime ir jau jį suvaidina
kurį laiką kuria verslo idėją.
Kursantai stengiasi derėtis, kad
Instruktorius tuomet turėtų pasiektų savo norimą rezultatą
perskaityti scenarijų ir įsitikinti,
kad kursantai supranta šį Kiekvienam
kursantui
žaidimą rolėmis.
duodamas apmąstymų lapas ir
paaiškinama, kad derybose jie
Kiekvienam
kursantui dalyvaus paeiliui (o kiti tuo metu
duodamas apmąstymų lapas ir klausys). Apmąstymų lape jie
paaiškinama, kad derybose jie turėtų aprašyti savo strategiją
dalyvaus paeiliui (o kiti tuo kiekviename etape (kokius
metu klausys). Apmąstymų metodus / elgseną naudos), be
lape jie turėtų aprašyti savo to, bandyti nuspėti, kokius
strategiją kiekviename etape metodus / elgseną naudos
(kokius metodus / elgseną partneris. Galiausiai, užrašyti
naudos), be to, bandyti nuspėti, savo emocijas ir jausmus
kokius metodus / elgseną skirtinguose derybų etapuose.
naudos partneris. Galiausiai,
užrašyti savo emocijas ir
jausmus skirtinguose derybų
etapuose.
Kursantai suskirstomi poromis:
kursantas A ir kursantas B

Išdalijama
medžiaga Alekso ir
Kriso
vaidmenų
žaidimui
Išdalijama
medžiaga Derybų
apmąstymas
Rašikliai

Kursantui A tenka Alekso rolė
Kursantui
vaidmuo

B

tenka

Kriso

Kursantams reikės apie 5 min.,
kad įsijaustų į vaidmenį, o tada
apie 20 min. truks derybos.
15 minučių

10 minučių

Apmąstymai apie derybų elgseną, Instruktorius veda diskusiją,
veiksmą ir rezultatą
kiekvienos kursantų poros
paklausdamas, kaip pavyko
derybos, ar jie pasiekė
rezultatą, kokius metodus /
elgseną naudojo, kokios buvo
emocijos / jausmai kiekvieno
derybų etapo metu ir ar tai
paveikė jų derybų strategiją.
Instruktorius
paklausia
kiekvieno kursanto, kokį vieną
dalyką jie išsineš iš šio žaidimo
vaidmenimis,
kurį
galėtų
pritaikyti ir ateityje. Ką jie
išmoko tokio, kas turės įtakos
jų elgsenai ateityje?

Kursantai pasakoja grupei, kaip
pavyko derybos, ar jie pasiekė
rezultatą, kokius metodus /
elgseną naudojo, kokios buvo
emocijos / jausmai kiekvieno
derybų etapo metu ir ar tai
paveikė jų derybų strategiją.

Sudėtingų situacijų sprendimas

Kursantai apsvarsto įvairias
sudėtingas
situacijas
ir
diskutuoja, kaip geriausia jas
spręsti.

Instruktorius veda grupinę
diskusiją apie tai, kaip geriausia
spręsti sudėtingas derybų
situacijas, įskaitant:

Kursantai apmąsto, ką išmoko ir
kokios įtakos tai turės jų
elgsenai ateityje, kai teks derėtis.

•
•
•

5 minutės

Seanso įvertinimas

O ką, jei kita šalis bus
stipresnė?
O ką, jei kita šalis
nežais?
O ką, jei kita šalis
naudos
nešvarius
triukus?

Instruktorius išdalija ir surenka Kursantas
užpildo
seanso įvertinimo formas
įvertinimo formą

seanso Įvertinimo formos

Kas aš esu
Instruktoriaus darbo planas
Seanso tikslas (-ai)

Mokymosi medžiaga

•

Įvadas į kūrybiškumo koncepciją

•

Įvadas į meno terapiją

•

Molio naudojimas atsakant į klausimą „Kas aš esu?“

•

Kaip talentų atradimas gali padėti pagerinti ryšius

Numatomi mokymosi rezultatai:
•
•

Suprasti, kaip kūrybiškumas siejasi
su smalsumu ir gerina problemų
sprendimo įgūdžius
Suprasti, kaip galima išreikšti savo
„esybę“ naudojant molį

•
•
•
•
•

Registras
Kursanto darbaknygė
Straipsniai apie vaizduotę ir kūrybingumą
Molis
Vertinimo formos

Diferencijuoti mokymosi rezultatai
•
•

•

Diferenciacijos metodai:

Smagi ir prasminga veikla, kuri gali atnešti
naudos
emociniame gyvenime;
Smalsumas

Supratimas, kad molis yra nuostabi
liečiamoji
medžiaga,
kuri
suaugusiems žmonėms gali būti labai
raminanti

Kritinis mąstymas
Asmeniniai apmąstymai
Kūrybinis mąstymas
Vaizduotės stimuliavimas
Išdidumas ir pasiekimo jausmas

Trukmė

Pagrindinis turinys

Instruktoriaus veiksmai

Kursanto veiksmai

Ištekliai

5 minučių

Prisistatymai

Instruktoriaus prisistatymas

Kursantai pasirašo registrą

Registras

Seanso planas

Kursantų prisistatymas
grupei

Instruktorius
veda
grupės
diskusiją apie molio naudojimą
kaip
priemonę
asmeninei
saviraiškai ir tyrinėjimui „Kas aš
esu“

Kursantas
dalyvauja
grupinėje Indelis, straipsniai
diskusijoje apie molio galią kaip apie vaizduotę ir
priemonę tyrinėti „Kas aš esu“
kūrybingumą

15 minučių

Įvadas į molio naudojimą kaip
priemonę
asmeninei
saviraiškai ir tyrinėjimui „Kas
aš esu“

Kursantas pats apmąsto molinio meno
kūrinio ir metaforos naudojimą

Instruktorius papasakoja apie
mokymosi
naudojant
molį
istoriją.
5 minutės

Įtaka mūsų pojūčiams

10 minučių

Vietos paruošimo darbai

70 minučių

Darbas
su
medžiagomis

Instruktorius įtraukia grupę į Kursantai dalyvauja diskusijoje
diskusiją apie tai, kaip molio
terapija gali paveikti suvokimą ir
kaip
užmezgame ryšį su kitais
žmonėmis ar grupėmis,
Instruktoriai skaito Savigarbos Kursantai
klauso
Savigarbos
deklaraciją (aut. Virginia Satir), deklaracijos (aut. Virginia Satir)
ypač pabrėždami, kad kiekvienas
dalyvis yra unikalus ir ypatingas

tikromis Instruktorius
pristato
temą Kursantai dalyvauja 3 meno kūrinių
(moliu). Pirmasis meno kūrinys – „Kas aš kūrime

Savigarbos
deklaracija
(aut.
Virginia Satir)
Molis
arba
plastilinas

5 minutės
5 minutės

Rekomenduojama sukurti tris esu?“ Kiekvienas asmuo tam
kūrinius.
tikru būdu suvokia save ir savo
vietą pasaulyje. Kiekvienas
dalyvis savo jausmus apie save
perteikia moliui (transformuoja)
Pažvelgia gilyn į save. Tai
stimuliuoja vaizduotę
Antras meno kūrinys – „Kuo aš
noriu būti?“ Šiame meno
kūrinyje kiekvienas dalyvis
perteikia
(transformuoja)
koncepciją, kuo jis nori būti ir
kaip jis nori jaustis. Tai
stimuliuoja savigarbą – jausmas,
kad jis kontroliuoja procesą, jam
suteikia
pasitikėjimo
iškomunikuoti savo viziją;
Trečiasis meno kūrinys – „Kaip
jaučiu laimę?“
Šiame meno kūrinyje kiekvienas
dalyvis perteikia (transformuoja)
tai, kaip jis jaučia laimę.
Kiekvienam meno kūriniui reikia
priskirti pavadinimą, tai gali būti
metafora, frazė arba žodžiais
išreikštas jausmas.
Pasibaigus įrankių ruošimo Instruktorius surenka tikslinę
dirbtuvėms, dirbtuvių vietos darbų grupę, kurie sugrupuojami
sutvarkymas.
pagal temas.
Seanso įvertinimas
Instruktorius išdalija ir surenka
seanso įvertinimo formas

Kursantai sutvarko savo darbo vietą
Grupiniame darbe sukurta paroda
Kursantas užpildo seanso įvertinimo Įvertinimo formos
formą

