
 
 

MOKYMO(SI) METODAI UŽSIĖMIMŲ PRADŽIOJE: KAIP EFEKTYVIAI 

SUFORMUOTI IR IŠJUDINTI GRUPĘ 

 

 

Sėkmingas ir efektyvus mokymas(is) įmanomas tik bendraujant ir bendradarbiaujant tiek tarp 

grupės narių, tiek tarp mokytojo ir besimokančiųjų, o ką tik susiformavusi grupė dar nėra 

pasirengusi efektyviam darbui, todėl jau užsiėmimo pradžioje būtina sukurti bendradarbiavimo, 

palaikymo, skatinimo, įgalinimo atmosferą.   

Bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas jau pačioje užsiėmimo pradžioje įgalins 

besimokančiuosius lengviau užmegzti ryšius, greičiau pasijusti grupės nariais, įsitraukti emociškai 

bei intelektualiai konstruktyviau dalyvauti mokymuose ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. 

Be to, mokymų vadovai turi stengtis palaikyti visas dalyvių elgesio sritis:  

• emocinę (įtampa atslūgsta žmonėms susipažinus, pasikalbėjus, įgijus vieni kitų 

pasitikėjimą); 

• pažintinę. Suaugusieji dažnai į mokymus ateina galvodami apie daugybę su 

mokymusi nesusijusių temų – šeimą, darbą, pietus ir t.t . Todėl „apšilimo“ metodai 

padeda aktyvinti mąstymo procesus ir susitelkti prie seminaro turinio. Čia ypač 

svarbus besikeičiantis mokytojo (vadovo) vaidmuo, kai iš atsakingo jis tampa 

lygiaverčiu ir aktyviu mokymosi proceso dalyviu; 

• psichomotorinę. Ilgas sėdėjimas mokymuose dažnai vargina žmones. Jiems reikia 

galimybės pakeisti tempą, pasivaikščioti. Mokymų metu būtinas fizinis aktyvumas ir 

atsipalaidavimas. 

 

GRUPIŲ FORMAVIMO METODAI 

 

Mažų grupių formavimo metodo naudojimas sukuria geresnę atmosferą ir sąlygas intensyviau dirbti 

bei diskutuoti, nedrąsius žmones labiau įtraukti į darbą. Kai reikia, kad į poras patektų visiškai 

atsitiktiniai žmonės, pasitelkiami „burtai“. 

 

„Poromis“: 

1. Grupės nariai traukia kortas. Poros sudaromos pagal ištrauktų kortų spalvą ir reikšmę. Galima 

traukti ne tik kortas, bet ir spalvotus popierėlius, paveikslėlius ir pan. 



 
2. Sukarpomi tos pačios spalvos siūlai. Vadovas paima siūlų pluoštą taip, kad išlįstų tik galai. 

Dalyviai ima už siūlo galo. Į poras patenka grupės nariai, paėmę tą patį siūlą. 

3. Į dvi dalis sukarpomi atvirukai arba žurnalų nuotraukos. Grupės nariai traukia sukarpytus 

paveikslėlius. Į poras patenka ištraukę to paties paveikslėlio atkarpas. 

Kai siekiama grupės sutelktumo: 

 

„Raskite ką nors, kas…“ (emocinė).  

Prieš susitikimą paruošiamos į bingo panašios kortelės, sudarytos iš 4 x 4 langelių. Kiekviename jų 

užrašoma frazė, kaip nors nusakanti asmenį. Apibūdinimai gali būti tokie: rudos akys, gimęs kovo 

mėnesį, du vaikai, atostogavo prie jūros ir pan. Visi dalyviai su kortelėmis vaikšto, ieškodami, kas 

atitinka jų turimą apibūdinimą. Žmogus, kuriam vienas iš apibūdinimų tinka, tame langelyje užrašo 

savo vardą. Užpildę visus 16 langelių, dalyviai susirenka į vieną vietą ir kalbasi, kieno vardą 

kiekviename iš langelių įrašė. 

 

„Toks pat / išskirtinis“ (emocinė).  

Dalyviai suskirstomi į grupes po keturis. Kiekvienai grupei išdalinama po didelį lapą popieriaus ir 

spalviklių. Paprašoma lapą linijomis padalinti į keturis kvadratus ir centre nubrėžti vidutinio dydžio 

apskritimą. Grupių nariai pasakojasi savo pomėgius, polinkius, apie šeimą ir t.t. Lapo viduryje 

grupė užrašo, kas bendra sieja visus jos narius. Lapo kampuose kiekvienas nurodo, kas būdinga tik 

jam vienam. Šį išskirtinį bruožą turi turėti tik tas vienas grupės narys. Baigus darbą visi grupės 

nariai paeiliui paaiškina savą brėžinio dalį. 

 

„Sodybos kiemas“ (emocinė, psichomotorinė).  

Kiekvienam dalyviui priskiriamas skaičius pagal tai, kiek grupių norima sudaryti (6 grupėms 

kiekvienas gauna skaičių nuo 1 iki 6). Kiekvienai grupei priskiriamas koks nors triukšmingas 

naminis gyvulys ar paukštis. paskui liepiama visiems atsistoti ir susimaišyti per 30 sekundžių. 

Dabar visi turi užsimerkti ir pamėgdžioti atitinkamo gyvūno balsą. Kiekvienos grupės nariai 

stengiasi susirasti vieni kitus klausydami tų garsų. 

 

 

 

 

 



 
 

GRUPĖS IŠJUDINIMO METODAI. 

 

Šie metodai tinka tada, kai reikia suaktyvinti grupės veiklą, padėti atsipalaiduoti po sunkių 

užduočių, pagyvinti grupės nuotaiką ir bendradarbiavimą , fiziškai išjudinti kūną. 

 

‚Susipynusios rankos“ (psichomotorinė).  

Dalyviai stovi glaudžiu ratu, nusisukę nugaromis. Jie iškelia rankas ir šiek tiek atlošia jas atgal. 

Nežiūrėdami, visi atsitiktinai susikabina rankomis, po to, nepaleisdami vieni kitų rankų, bando 

išsinarplioti taip, kad sudarytų ratą. 

 

„Žmonių mazgas“ (emocinė, psichomotorinė).  

Dalyviai sustoja ratais po 6-8 žmones kiekviename. Greitai, nežiūrėdami kur kas stovi, visi ištiesia 

rankas į rato vidurį ir paima kam nors už rankos. Visi turi būti susikibę už rankų. Dabar jie turi 

„išmazgyti“ savo „žmonių mazgą“ pakeldami arba perlipdami sukabintas rankas. Tai ne varžybos , 

kai svarbu, kuri grupė baigs pirma. Tikslas – kad visi išsimazgytų ir grupės suprastų, jog reikia tęsti 

tol, kol išsipainios ir ratas ir vėl taps apskritas. 

 

„Suskaičiuoti iki 20“ (emocinė, psichomotorinė).  

Grupė sustoja ratu. Kas nors pradeda skaičiuoti ir sako „vienas“, kuris nors kitas tęsia, sakydamas 

„du“, dar kitas – „trys“. Jeigu kurį nors skaičių pasako vienu metu du ar daugiau grupės narių, 

skaičiuoti pradedama iš naujo. Kol grupė dar nėra susigyvenusi, užtenka skaičiuoti iki 20, vėliau 

skaičių galima didinti. Galimas ir kitas šio metodo variantas. Užduotis – visai grupei atsitūpti. Kuris 

nors grupės narys atsitupia, po to kitas ir t.t., kol sutupia visa grupė. Jeigu vienu metu bando tūpti 

du ar daugiau grupės narių, viskas pradedama iš naujo. 

 

„Lobio ieškojimas“ (emocinė, pažintinė, psichomotorinė).  

Šio metodo pagrindas – dalijimasis informacija apie asmeninius pomėgius. Dalyviai išvardina tris 

savo pomėgius, nesusijusius su mokymusi ( pvz., muzika, kelionės, naminiai gyvūnai ir kt.) ir 

grupėje susiranda dar bent du žmones, besidominčius tais pačiais dalykais. 

 

 

 



 
„Mieli žodžiai“ (emocinė).  

Kiekvienam išdalinama po mažą popieriaus lapelį. Dalyviai turi:  

1) pažvelgti į asmenį, sėdintį iš kairės;  

2) pagalvoti, ką gražaus apie tą žmogų galima pasakyti (pavyzdžiui apie jo išvaizdą, 

elgesį ir t.t., bet tai neturi būti susiję su seminaru);  

3) parašo tam žmogui trumpą žinutę, ką gražaus apie jį mano;  

4) pasirašo ir tam žmogui paduoda.  

Taikant šį metodą pirmą kartą, labai svarbu nurodyti, kad lapelį su mielais žodžiais 

turi gauti kiekvienas. Vėliau galima paskatinti rašyti mielus žodžius bet kam viso seminaro metu. 

 

„Rašymas apie daiktą iš rankinės ar kišenės“ (emocinė, pažintinė).  

Visi dalyviai turi išsiimti iš rankinės ar kišenės ką nors tokio, kas susijęs su jais pačiais ir per 

penkias minutes tai aprašyti. Baigę rašyti, dalyviai suskirstomi poromis ir vienas kitam paskaito 

savo rašinį. Keletą dalyvių pakviečiama paskaityti visai grupei. 

 

„Ką išgirdote?“ (psichomotorinė, emocinė).  

Tinka atlikti vidury dienos, kai žmonės yra pavargę ir reikia atokvėpio. 

Pratimą sudaro keturi judesiai: 

1) delnų trynimas. Sukuria čiužesio garsą; 

2) spragsėjimas pirštais: kaire ranka, dešine ranka ir t.t. 

3) pakaitomis pliaukštelėjimas rankomis per šlaunis; 

4) treptelėjimas koja į grindis: kaire koja, dešine koja ir t.t. 

Grupė sustoja ratu. Kuo jis didesnis, tuo geriau. Vadovas pradeda ir veiksmai atliekami į kairę, 

pagal laikrodžio rodyklę. Vadovas atlieka pirmą judesį (trina delnus), tada tą patį judesį atlieka 

žmogus iš kairės. Judesys visąlaik eina ratu. Kiekvienas judesį pradeda tik tada, kai jau pradėjo 

stovintysis prieš jį. Taigi, judesys nuolat slenka ratu. Kai pirmas judesys apeina visą ratą, vadovas 

pradeda antrą judesį (spragsi pirštais) ir kiekvienas stovintis rate jį pakartoja. Judesys vėl juda ratu. 

Taip pat atliekami trečias, paskui ketvirtas judesiai. Baigus ketvirtą judesį, vadovas tuos pačius 

judesius pradeda atvirkštine tvarka: trečią, antrą, pirmą. Baigus pirmą judesį, vadovas nieko 

nebedaro ir laukia, kol ratas nurims. Kai tampa tylu, vadovas paragina dalyvius pasisakyti, ką jiems 

priminė judesiais išgauti garsai. 

 

 



 
„Žmonių mašina“ (emocinė, psichomotorinė). 

Dalyviai suskirstomi į grupes po keturis – šešis žmones. Kiekvienas jų sugalvoja būdą, kaip 

dalyvaujant visiems nariams, pavaizduoti kokią nors veikiančią mašiną ar prietaisą. Grupės 

praktikuojasi skirtingose auditorijos vietose. Po nustatyto pasiengimui laiko, grupės rodo savo 

„mašinas“. Kiti dalyviai spėja, kas tai. 

 

„Kontrastai“ ( pažintinė, emocinė).  

Dalyviai suskirstomi poromis. Dideliame popieriaus lape arba lentoje sudaromas kontrastuojančių 

žodžių arba antonimų sąrašas. Užrašoma apie šešias priešingų žodžių poras, pavyzdžiui: 

saldus – rūgštus 

saulė – mėnulis 

balta – juoda 

lietus – saulė 

popierinis – medinis 

žmogus – gyvulys 

eiti – važiuoti ir t.t. 

Aptarę dviese, kiekvienos poros dalyviai pasirenka po vieną žodį, kuriam abu teikia pirmenybę. 

Kiekvienas dalyvis nurodo pasirinktą žodį ir savo pasirinkimą paaiškina. 

 

„Vardo ypatybės“ ( emocinė).  

Dalyviai savo vardo raides užrašo kairėje lapo pusėje, žemyn vieną po kitos. Kiekvienai raidei jie 

priskiria kokią nors juos pačius apibūdinančią ypatybę (nesvarbu rimtą ar juokingą) . Pavyzdžiui: 

T – turintis minčių 

A – aktyvus 

D – draugiškas 

A – atviras 

S – smalsus 

Kiekvienas dalyvis supažindina kitus su savo bruožais. 

 

„Gyvūnai“ (emocinė).  

Šis metodas padeda atsipalaiduoti, šalina įtampą, sukuria žaismingumo atmosferą. Kiekvienam 

dalyviui išdalinami lapeliai su kairėje pusėje, vienas po kito, surašytais penkiais skaičiais: 

1. 



 
2. 

3. 

4. 

5. 

Kiekvienas skaičius arba numeris turi savo reikšmę, kuri pasakoma, kai užduotis yra atlikta: 

pirmasis parašytas gyvūnas reiškia, koks tu esi namuose; 

antrasis – koks tu esi darbe; 

trečiasis – ką kiti apie tave galvoja; 

ketvirtasis – ką tu galvoji apie save; 

penktasis – koks tu esi iš tikrųjų. 

Kiekvienas dalyvis perskaito savo užrašytas skaičių reikšmes. 

 

„Teisingas ar klaidingas“ (emocinė).  

Dalyviams išdalinami popieriaus lapukai ir paprašoma parašyti tris teiginius apie save – vieną 

teisingą ir du klaidingus. Šalia sėdinčiam grupės dalyviui duodama paskaityti ir atspėti, kuris 

teiginys yra teisingas. Pasakojimas “kažkam”…(emocinė). Dalyviai suskirstomi poromis ir 

paprašoma papasakoti porininkui apie savo savijautą seminaro metu, įsivaizduojant, kad jis yra 

vadovas, kolega, draugas, direktorius, ministras. 

 

„Velnio advokatas“ (emocinė, pažintinė).  

Pokalbis vyksta poroje. Vienas pasakoja apie įvykį viską neigdamas, o kitas bando jam oponuoti, 

iškeldamas teigiamas reiškinio puses. 

 

„Sniego gniūžtė“ (emocinė, psichomotorinė).  

Iš balto popieriaus lapo vienas dalyvis visiškoje tyloje suspaudžia „sniego gniūžtę“. Paskui 

išvynioja ją ir grupelėje aptaria, ką įžiūrime tame lape. 

 

„Siūlai“ (emocinė, psichomotorinė).  

Visa grupė susėda ratu, labai arti vienas kito. Vadovas turi siūlų kamuolį. Meta kam nors, tas siūlą 

užsivynioja ant piršto ir meta toliau, kol visi tampa tarsi sujungti. Paskui vadovas liepia atsistoti 

vienam, kuriam nors dalyviui. Jam tai padaryti sunku. Tada liepia stoti visiems, iškelti rankas. 

Išvada: visi susieti vienu tikslu ir turime veikti išvien. 

 



 
„Orų prognozė“ (emocinė).  

Dalyvių paprašoma savo nuotaiką pavaizduoti piešinukais ant lipnaus popierėlio ir prisiklijuoti sau 

ant nugaros. Paskui kiekvienas susiranda panašių „prognozių“ dalyvius ir grupėje aptaria savo 

nuotaikas. 

 

„Bingas“ (emocinė, pažintinė).  

Dalyviai suskirstomi į grupes po 5-6 žmones. Kiekvienai grupei išdalinama po bingo lentelę, 

kurioje užrašyti tam tikri teiginiai. Kiekvienas grupės dalyvis įrašo savo vardą į tuos langelius, kurių 

teiginiai labiausiai jam tinka. Bingas laikomas pavykusiu, jeigu visi grupės nariai įsirašo mažiausiai 

į tris lentelės langelius. Taip išaiškinami teiginiai, kurie labiausiai tinka visai grupei. 

 

„Pratęsk mintį“ (pažintinė, emocinė).  

Visi dalyviai stovi, atsigręžę į savo vadovą. Jis pradeda sakinį duota tema ir neužbaigia, pavyzdžiui: 

„Andragoginės didaktikos kurso tikslas…“. Šalia esantys dalyviai pratęsia sakinį, bet vėl 

nepabaigia, kad galėtų tęsti kitas. Tikslas – tęsti sakinį kuo ilgiau. 

 

„Kūrybiškas rankos paspaudimas“ (emocinė, psichomotorinė).  

Kiekvienas atsistoja ir prisistato kitiems penkiems grupės dalyviams vis kitaip paspausdamas ranką. 

 

„Sek vadovo pavyzdžiu“ (emocinė, psichomotorinė).  

Grupės vadovas ką nors pasako, suvaidina ar parodo. Visi kartoja jo veiksmus. 

 

„Kartojimas su kamuoliuku“ (emocinė, pažintinė, psichomotorinė).  

Vadovas pradeda mesdamas kamuoliuką bet kuriam dalyviui. Tas, kuris pagauna, pasako kokį nors 

dalyką, kurį išmoko iki pertraukėlės. Tada meta kamuoliuką kitam, kuris padaro tą patį. 

 

„Karšta kėdė“ (emocinė, pažintinė).  

Grupė susėda ratu. Vienas dalyvis sėdi „karštoje kėdėje“. Visi kiti gauna po vieną minutę išsakyti 

tik teigiamiems atsiliepimams apie tą dalyvį. Klausytojas turi tylėti ar tik sakyti „ačiū“. „Karštojoje 

kėdėje“ turi pasėdėti visi grupės nariai. 

 

„Rask porą ir pasikalbėk“ (emocinė, pažintinė).  

Visi dalyviai susiranda sau porą. Jie turi pasikalbėti su draugu apie:  



 
1) tai, kas mokantis pasirodė įdomu;  

2) tai, kas mokantis kelia baimę;  

3) ar pasiteisino lūkesčiai ir pan. 

 

„Pasikeitimas vietomis“ (emocinė, psichomotorinė).  

Dalyvių paprašoma persėsti per penkias kėdes į kairę ar per tris kėdes pagal laikrodžio rodyklę, ar 

dar kaip nors kitaip. Jensen (1999) teigia, kad tai padeda pereiti iš kairiojo pusrutulio „darbo 

režimo“ į dešiniojo ir atvirkščiai. 
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Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis mokymasis ir 

savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė mokymosi procese, į 

besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir tobulinimas – tai tik dalis straipsnio 

autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 

įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, 

metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant 

originalius kursus, vedant seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant 

inovacijas ugdymo praktikoje. 
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