
NESMURTINIS BENDRAVIMAS (NB) 
MOKYMO APLINKOJE 

 
Seminare susipažinsite su NB ir įgysite patirties, 
kaip NB principus taikyti mokyklose ar kitoje 
mokymo aplinkoje. Praktikuosime bendravimą, 
palaikantį saugumo, pasitikėjimo, brandžios 
pagarbos, gailestingumo ir įtraukiančio bei 
sudominančio mokymo atmosferą. 

 

 

Kodėl? 

Švietėjai susiduria su tokiais iššūkiais kaip stresas, smurtas, patyčios, sudėtingi pokalbiai, 
atotrūkis tarp vizijos ir tikrovės. Neretai perdėtai koncentruotas dėmesys tikslams ir 
pasiekimams silpnina dėmesį bendražmogiškoms vertybėms kaip lygybė, pagarba ar 

tolerancija. NB mums primena būdą, kaip pažinti savo vertybes sunkiose situacijose, tarp 
jų ir mokymo aplinkoje. O konkretūs patarimai NB taip pat padeda būti rolėmis-modeliais, 
kaip taikiais būdais tenkinti poreikius. 

Kam? 

Seminaras skirtas mokyklų ir darželių mokytojams, vaikų priežiūros darbuotojams, 
administratoriams, konsultantams, jaunimo programų švietėjams, tėvams ir tiems, kas 
domisi NB taikymu mokymo aplinkoje. 

Kas? 
Kaip dalyvis jūs: 

• Susipažinsite su NB pagrindais ir pabandysite pasiaiškinti savo pačių pavyzdžius; 

• Praktikuosite bendravimo gebėjimus, kurie palaikys pagarbų dialogą; 

• įgausite patirties, kaip NB gali būti pritaikytas edukacinėse aplinkose. 

Jūs praktikuositės, kaip: 

• aiškiai bendrauti remiantis savo vertybėmis ir poreikiais; 

• duoti ir priimti atgalinį ryšį, padedantį mokytis ir augti; 

• empatiškai klausytis; 

• lanksčiai įsijungti į grupę; 

• palaikyti vidinę motyvaciją; 

• sakyti aiškius prašymus; 

• išsispręsti dienos konfliktus; 

• nustatyti aiškias ribas be prievartos, gasdinimų ir bausmių; 

• puoselėti rūpestį savimi. 

Kaip? 

Darbo metodai: teoriniai įvadai, atvejų demonstravimas, laikas asmeninei refleksijai, darbas 
grupėse, pasidalijimas patirtimi, vaidmenų žaidimai.

Kur ir kada? 

Laikas: 2019 m. spalio 18–20 dienomis. Pradžia 10.00 val., užbaiga 17.00 val.. 

Vieta: Guronių rekolekcijų namai, Kaišiadorių r., Lietuva. 

Auka: už programą - 100 €, ir už pragyvenimą - 50 € vienvietis kambarys, 

40 € dvivietis kambarys. Seminaras vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių 
...kalbą. 

Registracija: iki liepos 1 d.. 



Seminarą ves Nesmurtinio bendravimo centro sertifikuota 

trenerė iš Švedijos Marianne Göthlin: 

 

Švietimas man yra ta vieta, kur matau daugiausiai vilties. 

Dalindamasi NB su dirbančiaisiais mokyklose, išgyvenu 

prasmingą bendradarbiavimą, viltingą džiaugsmą. Kaip mokytoja 

turiu patirties padedant integruoti NB į valstybines mokyklas, 

taip pat kuriant mokyklos bendruomenę pagal NB principus. 

Mano siekis prisidėti prie mokyklą transformuojančių projektų, 

dalijantis praktiškai pritaikoma NB medžiaga, palaikyti tuos, 

kurie savo aplinkoje ryžtasi praktikuoti  NB. 

(www.skolande.se) 

 

 

 

Seminaro organizatorė ir padedanti trenerė:  

Dalia Verbylė, NB centro kandidatė sertifikatui, 
daliaverbyle@gmail.com; 

mob. tel. +370 61443252. 

 

Registracijai užpildyti anketą ir siųsti s. Mildai: rekolekcijos@sje.lt 
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