5-8 klasėse mokiniai ugdysis šiuos įgūdžius:
 impulsyvumo ir impulsų kontrolė
 tiksli savivoka
pasitikėjimas savimi
 stipriųjų pusių atpažinimas
tikslų išsikėlimas
savikontrolė
 savidrausmė
 streso valdymas
 savimotyvacija
 savarankiškumas
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 skirtumų suvokimas
 įvairovės priėmimas
 įvairovės vertinimas
socialinis įsitraukimas
pagalbos prašymas ir teikimas
santykių kūrimas
bendravimas
bendradarbiavimas
konfliktų sprenimas
situacijos analizė
problemos atpažinimas

ĞƚŝŶĦĂƚƐĂŬŽŵǇďĦ
ƌĞĨůĞŬƐŝũĂ
ť;ƐŝͿǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ
ĞŵƉĂƚŝũĂ
ƉĂŐĂƌďĂŬŝƚŝĞŵƐ
ƉĞƌƐƉĞŬƚǇǀŽƐƐƵǀŽŬŝŵĂƐ
ƉƌŽďůĞŵŽƐťǀĂƌĚŝũŝŵĂƐ
ƉƌŽďůĞŵŽƐƐƉƌĞŶĚŝŵĂƐ
ƉĂƐĞŬŵŝƿŶƵŵĂƚǇŵĂƐ
ƐĂǀŝŵŽƚǇǀĂĐŝũĂ
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Trikoje pasitikejimo
savimi kede
!GU D2 IAI: pa sitikejima s savim i
PRIEMONl:.S:
ti' Temos atski eid imo 2.3.1 pateiktis
ti' Temos an alizes 2.3.2 pateiktis
ti' Atspa usd intos 2. 3.2 pateikties
kopijos
ti' Zu rna las

Pokyc/a//r issukiai

ti' Dalij amosios medziag os Jungiame
seimas 2.3 uzdu oties lapas
ti' Zalia s kiau sin is , ka rtona s, lipn ioji
ju ostele, siaud eliai ir popierinia i
puodeliai

KLASl:.SISDl:.STYMAS
O visa klase f)visa klase
E) po rose O ind ivid ualia i
UZDAVINIAI
Mokiniai gebes:
ti' a prbud inti tr is pasiti kejim o savimi
komponentu s;
ti' atpazinti savo gebejimus ir
!9 udzius, svarbiu s pa sitikejimu i
savimi stiprinti.

Yra trys pagrindiniai pasitikejimq savimi stiprinantys ve iksniai:
igudii4 ugdymas, pagarba sau ir kiti ems bei a tsa ki ngas eigesys.
Pasitikejimo savimi ugdymas padeda asmeniui augti visose
g yvenimo srityse.

0

TEMOS ATSKLEIDIMAS

Paaiskinkil:e mokin1.ams, kad si 9: pamok 9:

110!31·1

nagrinesil:e pasltikejim 9: savimi. Parodykite
temos atskleidimo 2. 3.1 pateikq.
Paraginkite mokinius pris iminti kok) no rs
konkretl\ )vyl.q, kuomet jie buvo visiskai
\sitikin� savo jegomis ir tikejo tuo, k1 dare.
Pakvieskil:e norinciuosius pademonstruoti,
kaip gal etl) atrodyti, mptyti ir elg tis
savimi pasitikintis imogus. Po diskusijos
pa a iskinkite, kad pas It ikej imas s avimi yra tike jima s savo jegomis, geb ejimais ir
svarbiomis asmeninemis savybemis.

PAKLAUSKITE. Kokios stiprybes, gebejimai ir asmenines savybes yra
budin gi savimi pasitikinfiam zmogui?
Atkre ipkil:e mokin D..\ d emes ), kad s avi mi pasitikincia m a smen iui budingo s i r
kitos asmenines savybes, bet pradesite nuo isvardytl\, Pamokos metu stebekite
mokinius, gal but kazkam is jt.J reikia padqsinimo, kad jis pradetlj ugdyti
pasitikejim1 savimi. Gali buti, kad dauguma mokinilj bus pirm1 kart1 susidur�
su sia tema.

a

TEMOS ANALIZE

10 MINUCII)

IIMi@MU.H

Priminkite mokiniams, kad pasitikejimas savimi yra tikejimas savo jegomis ir
gebejimais. Pasiul)kite jiems prisiminti )vyk), kai pasitikejimas savimi jiems
padejo s ekmingai pasiekti tiksl 9: ,

♦
+

+

PAKLAUSKITE. Kokiq jtakq,jusy manymu,pasitikejimas savimi daro
jflslJ veiks mams?

Pristatykite pa sitikejimo savimi koncepcijc!
PRA�JUSIAISMETAIS
mokiniai nag rinejo atkaklumo
svarb:a_ siekiant se kmes.
SIAISMETAISmokiniai
mokosi atpazinti savo jgodzius
i r gebejimus, svarbius
pasitikejimui savim i stiprinti,
veiklos Trikoje pasil:ikejimo savimi
kede metu.
KITAIS METAISmokiniai
mokysis atpazinti teigamus
elgsenos modelius i r paaiskinti
rysj tarpzmoni4 pas�kim4 beij4
asmenini4 xn,ybi4.

Parodykite temos analizes 2.3.2 pateikq
,;rrikoje pasitikejimo savimi kede".
Pasiiilykil:e mokiniams pasifymeti pristatyt1

informacih,

Paa iskinkite, ka d tikra sis pa sitike jima s
savimi yra lyg trikoje kede. Jis k1h is trijt.J
pagrindinilj dalil), kurios gyvenime padeda
tvirt9: pagrind 9: sekmei. Kiekviena koja
reiskia skirt ing 9: srit ):
• )gu. diil) ugdy m 1;
• pagarb 9: sau ir kitiems;
• atsaking 1 elges\.
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@ Jungiame bendruomen,
lsdalykite mokiniams kelias vietinio
laikrascio kopijas. Suskirstykite Juos i
mazas grupes ir duokite uzduot I surasti
pavyzdzil[ apie savimi pasitikincius
bendruomenes (kaimynystes, miestelio,
miesto) lyderius. Paprasykite kiekv1enos
grupes uzsirasyti lyderio vardq,Jo
ve1ksmus, aprasytus laikrastyJe, ir
kaip tie veiksmai atspindi savybes,
minetas koncepcijoje apie Trikoji;
pasitikejimo savimi kedi;. Tai gali bOti
straipsnis apie gaisrq gesinancius
gaisrininkus, policininkus,uzkirtusius
keliq nusikaltimui,asmeni, uzdavusi
svarbl[ klausimq savivaldybes posedyje,
ar komandai pasiaukojusi zaideJq.
Paprasykite norinci4JL[ pasidalyti rastais
faktais su visa klase

0 Jungiame seimas

Paprasykite mokinil[ paieskoti
1nformacijos ap1e savo seimos nario
pasitikejimq savimi paauglysteje ir tai,
kaip Jis suvok1a Trikojes pasitikejimo
savimi kedes koncepciJq. Tegul
mokiniai is pradzil[ sugalvoJa keturis
ar penkis klausimus,pavyzdziui,
,,Kokiame amziuJe jautei daugiausia
atsakomybesl " arba ,,KokiOJe srityJe
tau teko gerokai papluseti, kad igytum
reikiaml[ igudzil[7" Tada paprasykite
mokinil[ atsakyti i klausimus, pateiktus
Jungiame seimas uiduoties lape Trys

kojos geriau nei dvi.

0 Pritaikymasbendrosioms
programoms

SOCIALINIAI MOKSLAI. Paskirkite
mokiniams uzduoti bibliotekoje ar
internete rasti informacijos apie zmogl[,
kuriuo jie zavisi. Tada paprasykite
Isiva1zduoti,kad Jie ketina is to zmogaus
paimti interviu apie pasitikejimq
savimi. Reikes paruosti bent po penkis
klausimus apie tris sudedamqsias
pasitikej1mo sav1mi dalis. PasiOlykite
mokiniams suvaidinti interviu poroJe su
klases draugu ir atsakyti I klausimus.
MOKSLAS. lsdalykite mokinil[
grupems zalius kiausinius, kartono,
lipniosios JUosteles, siaudelil[ ir
popierinius puodelius. Skirk1te grupems
15 minucil[ sukurti konstrukciJq, kuri
neleistl[ kiausiniui suduzti Jam krentant
1s didesnio auksi'io. Uzduoties metu
mokin1ams draudziama kalbetis
tarpusavyje. Pasakykite mokiniams,
kad kurdami sI IrenginI j1e turi galvoti,
kaip stiprina savo Trikoj<;pasitikejimo
savimi kedi;. Kai mokiniai baigs uzduoti,
pasiOlykite padiskutuoti apie igytq
patirti,kuri siejasi su pasitikeJimo savimi
ugdymu.
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2 modulis

Pademonstruokite tris dalis, is kuri4 susideda pasitikejimas
savimi
Isvardykite pavyzdzius is savo patirties, iliustruojancius tris sudedam-1sias
pasitikejimo savimi dalis.
• Igudzi4 ugdymas

SAKYKITE. Nuosekliai ugdydami jgudiius ismokstame kq nors daryti is
ties/} gerai. Nuolat repetavau, kad ismokciau groti pianinu. Turejau labai
daug ir ilgai mokytis, kol pradejau puikiai groti.
• Pagarba sau ir kitiems

SAKYKITE. Pagarba sau ir kitiems reiskia, kad esu jsitikin�s savo
gebejimais ir idejomis bei gerbiu kitus imones ir jtJ idejas. Kai parodau
susiiavejimq kieno nors meniniais gebejimais, kartu parodau ir savo
pagarbq menininkui.
• Atsakingas elgesys

SAKYKITE. Atsakingas elgesys reiskia, kad mano veikla turi teigiamq
poveikj tiek mano paties, tiek kit/} ativilgiu. Pavyzdiiui, mokymasis, kad
gerai parasyciau kontrolinj. arba jprotis neveluoti.

0

PRAKTIKA

15-20 MINUCll,J

h'iMO

Paaiskinkite veiklc} Trikoje pasitikejimo savimi kede

Paaiskinkite mokiniams, kad jie porose kurs asmeninc, Trikojf pasitikejimo
savimi kedr. Lentoje nupieskite trikojc, ked'r taip, kad but4 vietos uzrasyti kai
kuriems mokini4 atsakymams.

Mokiniai dalyvauja veikl oje Trikoje pasitikejimo savimi kede
Suskirstykite mokinius poromis stengdamiesi, kad i por-1 pakliut4 mazai
vienas kit-1 pazjstantys mokiniai. Isdalykite mokiniams temos analizes 2.3.2
pateikties kopijas. Paprasykite, kad mokiniai dirbdami kartu sugalvot4 tris
pavyzdzius, iliustruojancius kiekvien� lenteles punkt-1.
Paraginkite norinciuosius pristatyti savo darbus visai klasei. Bukite pasireng'r
pateikti kelis asmeninius pavyzdzius. Lentoje ties atitinkamomis kedes kojomis
uzrasykite kai kuriuos mokini4 atsakymus.
Galite rinktis ir kit-1 alternaty v-1, kai viena grupe pasikeicia savo darbu su kita.
Jei jmanoma, tegul mokiniai pasidalija savo darbais su tais bendraklasiais, su
kuriais jprastai drauge neatlieka uzduoci4.
Jei mokiniams sunkiai sekasi sugalvoti pavyzdzius uzduoties !ape, padekite
jiems pateikdami trumpus atsakymus is asmenines patirties arba paminekite
pavyzdzius, kuriuos pastaruoju laiku pastebejote mokykloje.

Refleksija

Mokiniai, naudodamiesi zurnalu Pokyciai ir issukiai, apm-1sto ir aptaria su
klase, k-1 ismoko per si-1 pamok-1.
Kas?
Kas iito?
Kastoliau?

Kokios yra Trikojes pasitike jimo savimi kedes kojos?
Kodel,jOs4 manymu,yra svarbu ugdyti pasitikejimq savimi?
Apie kct galvojate ir kaip jauciates,kai pasitikite savimi?
Kaip galetumete panaudoti Trikojrgpasitikejimosavimi kedrg, kad
ugdytumete pasitikejimq savimi? Kaip manote,kokiu budu jus
galetumete padeti kitiems ugdyti pasitikejimq savimi?
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0

PRITAIKY MAS

s Mmuns

Paprafybte mobnh-1 uzpildytl zurnalo Pokydai ir iisukiaipritalkymo puslapf.
Pasiulybte jiems pam1s tyt � kokiu budu jie galet4 st iprint i pasit ikeji m1
savlml viq kit 1 savalt�. Pavyz<lzb.11, mokinlai gale� padetl savo jaunesnlems
broliukams ar sesutems paruostl naffil\ darbus, paslmokytl naujo igudiio
sporto komandoje arba paslslulytl sut varkytl klas� po dalles pamokos.
Paalskinkite, kad kit1 pamok1 kvieslte mokinius pristatytl savo darbus.

!VERTINIMAS
PRAKTIKA O'IEFO�ALUSIS V[RltlWAS). Patlkrinkite, ar mokinlai tinkamal
suvokla t ris pagrindlnes pasltikejimo savlmi dalls: igudil4 ugdym1, pagarb1
sau lr kltlems bel atsaki ng1 elges[. Perskaltykite zurnalo Pokyciai ir iiiukiai
praktikos puslap) bei refleksijos klausim4 atsakymus ir fvertinkite, kaip jie
suvokla pasltl kejimo savimi svarb1 ir rys) tarp t rlj4 sudedaffil\)l\ pasltl kejimo
savlml dall4.
PRITAIKYMAS (rollMUOJAMASIS vmrn.-.1AS). Perskaityklte uzplldyt 1 prltaikymo
puslapf iumale Pokyciai ir iii ukiai lr fvertinklte, kaip mokiniai suvokia
tri)l\ pasitikejimo savimi kedes ko)l\ reiksm�. Pailurekite, ar jie supranta,
kad pasltike jlmo savlml pagrlndo kojos paremtos l.gudiiais , asmenlnemls
savybemls lr stiprybemls.

(:) �ritaikymo saltinis:
Zurnalas Pokyciai

i ifaikiai, 16 psi.

'GOD.ZUJ UGDYMAS UZ KLASES RIBV

NupiesiiteJ

p RAKTI KA' Sti prinkite rroki ni� s llllOkiITfl. a pie fYSi Ttll,l)jBS pasiti!(fjifl'II)
sa �imi kAffs foj lj. prasyda mis UJI I\Ut i pa rrol:Ds tu rini a tspi rdi ri ii( krti(
vairuin� formq. Pavy;miui, rrokinia ig3let� pasiulyti ,,Pasiti�jirro s�imi
tilt(. Je g3let� nupiesti tiltt jungicrn� du taskus. Tada pazymeti tiltodal� ir
vienisu kitais aptarti, kas nutilctij. j:i viena tiltodal� bot� sugri3uta .

S11i11ri iteJ

PRITAl KY MAS, Susti pr int krte mokin i� s u\Oki � kad pasiti kej im ui
savimi ugd1ti 13ba isva rbos rea lu; veiksma i,duodami llkliDlisukurtiveiksm�
pl3� eidzia� pasa lintivie� �silpn�j4asmenss�ybiij. aptilct� vei��
metu. Paraginkite jLU iliustrooti kiekvieni( piano etapa, kadg3let� kuo
a iskia utivairouoti, kaip paselcti uzsibrezt::i. tiksti_.

ParasyiiteJ

PRAKTI KA, Pa prasykite rrokini�a prasytidvi trumpasscenas. Venoj:
veikejls nepasitikisavimi ir ateina ismegintisavesporto fomardJj:. Krtoj: tas
patveikejas 13bai s�imi pasrtiki i r ta ip pa tateina �megintis�e fomardJje.
lstorijos turi atkeisti, kaip pasrtikejimas s�imi pacep paselcti sek�.

Apm�styiiteJ

PRITAI KY MAS, Kad mokinia iSllllOlctij. pg pasrtikejirffl.Savimisudaro
daugiau nei tr)'5 komponental pasio�krte jiemssug3hloti ket\lirtc1_ �de;
ko)1.. Pa prasykite, mokini�suga hloti pavy;mi� ir paa iskintl kuo ketvirta
pasiti�jimos�imi keces kojl bot� svarbi.
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