Finansuojama pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą
LT08 „EEE stipendijų programa“

Projektas EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005
„LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ NEPRIEVARTINIO BENDRAVIMO KOMPETENCIJOS
UGDYMAS“
Konsultacijos
„Neprievartinio bendravimo (angl., NVC, Non Violent Communication)
metodikos taikymas ugdymo procese“
1 DIENA
Laikas
1000 – 1030
1030 – 1200
1200 -1300
1300 – 1430
1430 – 1445
1445 – 1615
1615 – 1630
1630 – 1800
2 DIENA
Laikas
900 – 1030
1030 – 1045
1045 – 1215
1215 -1300
1300 – 1430
1430 – 1445
1445 – 1615
1615 – 1630
1630 – 1800
3 DIENA
Laikas
900 – 1030
1030 – 1045
1045 – 1215
1215 -1300
1300 – 1430
1430 – 1445
1445 – 1615
1615 – 1630
1630 – 1800
4 DIENA
Laikas
900 – 1030
1030 – 1045
1045 – 1215
1215 -1300

Tema
Registracija
Neprievartinis bendravimas (NVC) su savimi ir kitais: Rosenberg Marshall modelio prielaidos.
Pietų pertrauka
NVC: Bendravimo šalių poreikiai.
Kavos pertrauka
NVC: Poreikių išreiškimas bendraujant.
Kavos pertrauka
NVC: Loginis intelektas bendravime
Tema
NVC: Emocijos, jų kilmė ir vaidmuo.
Kavos pertrauka
NVC: Emocijų išreiškimas bendravime.
Pietų pertrauka
NVC: Emocinis ir kognityvinis atspindėjimas.
Kavos pertrauka
NVC: Emocijų valdymas.
Kavos pertrauka
NVC: Ugdytojo ir ugdytinio savireguliacija.
Tema
NVC: Neprievartinio bendravimo procesas ir etapai.
Kavos pertrauka
NVC: Stebėjimas, emocijų išreiškimas, poreikio išsakymas, paprašymas.
Pietų pertrauka
NVC: Dėkingumas ir padėkojimas.
Kavos pertrauka
NVC: Ugdytinio įgalinimas.
Kavos pertrauka
NVC: Bendravimas su elgesio problemų turinčiais asmenimis.
Tema
NVC: Virtualūs neprievartinio bendravimo įgūdžių ugdymo metodai.
Kavos pertrauka
NVC: Tolerancijos ir santykių puoselėjimas.
Pietų pertrauka

Tikslas - tobulinti švietimo darbuotojų kompetencijas komunikacijos, savireguliacijos ir socialinio elgesio analizės srityje.
Uždaviniai:
• ugdyti švietimo darbuotojų kompetencijas komunikacijos srityje, tobulinti gebėjimą valdyti konfliktus ir motyvuoti ugdytinius,
skatinti jų domėjimąsi mokymųsi ir iniciatyvą;
• ugdyti švietimo darbuotojų kompetencijas savireguliacijos srityje, tobulinti gebėjimą valdyti socialinį stresą;
• ugdyti švietimo darbuotojų kompetencijas socialinio elgesio analizės srityje, tobulinti gebėjimą atpažinti ir teisingai vertinti
socialinio elgesio problemas.
Dalyvių įgytų kompetencijų patvirtinimas: bus išduotas pasiekimus patvirtinantis dokumentas – Pažymėjimas, patvirtintas
užsiėmimus organizuojančios institucijos (Vadybos ir psichologijos instituto) vadovo parašu.

ersti

Finansuojama pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą
LT08 „EEE stipendijų programa“

Programos turinys ir metodai
Tema
Neprievartinis bendravimas su
savimi ir kitais: modelio
prielaidos.
Bendravimo šalių
psichologiniai poreikiai ir jų
išreiškimas.
Loginis intelektas.
Emocijos ir jų išreiškimas
bendravime.
Ugdytojo ir ugdytinio
savireguliacija ir relaksacija.
Bendravimo etapai ir ugdytinio
įgalinimas.
Bendravimas su elgesio
problemų turinčiais asmenimis.
Virtualūs neprievartinio
bendravimo ugdymo metodai.
Tolerancijos ir santykių
puoselėjimas.

Trumpas temos
aprašymas
Neprievartinio bendravimo
samprata ir esmė.
Psichologinių poreikių
samprata. Atpažinimas ir
išreiškimas.
Emocijų samprata.
Emocijų atpažinimas ir
išreiškimas.
Savireguliacijos ir
relaksacijos svarba ir
technikos.
5 bendravimo etapai.
Įgalinimas.
Elgesio analizės įvadas.
NVC bendravimo
principai.
NVC virtualiu būdu.
Empatija ir tolerancija.
Santykių puoselėjimo
būdai.

Konsultavimo (si)
metodai

Interaktyvios
paskaitos, diskusijos,
pratimai, psichoedukaciniai žaidimai,
atvejų analizė.

Planuojamos įgyti / patobulinti
kompetencijos / Nauda
Gebėjimas suprasti, kas yra neprievartinis
bendravimas su savimi ir kitais, savęs ir
kitų atjautimas, ir kodėl tai yra svarbu.
Gebėjimas atpažinti bendravimo šalių
psichologinius poreikius, vadovautis
praktine logika bendraujant.
Gebėjimas atpažinti ir teisingai vertinti
bendravimo šalių emocijas ir jų raišką.
Gebėjimas taikyti savireguliacijos ir
relaksacijos metodus patiriant socialinį
stresą.
Gebėjimas suprasti bendravimo etapus,
gebėjimas stebėti, išreikšti emocijas,
poreikius, paprašyti, padėkoti.
Gebėjimas įgalinti ugdytinį.
Gebėjimas bendrauti su elgesio problemas
turinčiais asmenimis.
Gebėjimas tobulinti NVC įgūdžius
virtualiais būdais.
Gebėjimas būti empatišku ir puoselėti
socialinius santykius.

Vadybos ir Psichologijos Institutas, Vilnius
info@vipinstitutas.lt; compassionate.education@gmail.com
www.vipinstitutas.lt

ersti

