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Trumpas turinys 

 

•Teorinė dalis 

 

•Praktinė dalis 

 

•Diskusija 



Kodėl vaikai pradeda sportuoti? 

• Įkvėpimo ir džiaugsmo motyvas  

 

• Poreikis priklausyti grupei (Grupių 
hierarchija)  

 

• Teigiamo streso paieškos 

 

• Skirtumai tarp lyčių 



Sociometrinis tyrimas 



Sociometrinis tyrimas (2) 



Kodėl vaikai nustoja sportuoti? 

 

• Sportas nebedomina 

 

• Pralaimėjimas 

 

• Konfliktai 

 

• Jokio grįžtamojo ryšio 



„Vaikas sportavo jam patiko, o dabar 
nusprendė, kad nebenori sportuoti. Į 
treniruotes eina nenoriai, net 
atsisako eiti sportuoti kartu su 
manimi“ 

 

 

Sportininko mama 



„ - Kas atsitiko, kad pagalbos kreipėtės tik 
dabar? 

   - Mes galvojome, kad išaugs šitą amžių, kad 
čia tik brendimas. Bet dabar vis blogiau, mes 
atrodo bandome padėti vis skatiname, bet 
dabar iš viso atsisako važiuoti į treniruotes ir 
varžybas“ 

Ištrauka iš konsultacijos 



Taisyklės 

• Nustatytos komandoje 

 

• Visi yra supažindinami su taisyklėmis 

 

• Visi yra lygus prieš taisykles 

 

• Bausmės neatidedamos 

 



Tinkamas motyvavimas 

•Nuobaudos 
 

20% 

•Paskatinimai 
 

80% 



Perduodamo signalo sudedamosios dalys 

•Verbalika 
8% 
•Neverbalika 
55% 
•Paraverbalika 
37% 

Doronina – Koltan N. (2012) 



Verbalika 

•Neigiamas požiūris į supančia aplinką 

•Retas bendravimas su komandos nariais 

•Retas bendravimas su tėvais 

•Trumpi aiškūs nurodymai  

•Empatija kada jos reikia 



„Su treneriu bendraujame mažai. Aš 
nelabai suprantu kartais jo treniravimo 
metodikos. Jis duoda pratimus, kurie 
mano manymų, yra nereikalingi tuo 
pasirengimo ciklo metu. O į mano 
klausimą, kodėl mes juos darome šiuo 
metu, jis atsako: kad taip reikia“  

Olimpinės rinktinės narys 



Konfliktų nauda 

• Jeigu bandome juos spręsti 
 

•Noras įrodyti, kad tai yra neteisinga (reikalingas 
trenerio pastebėjimas) 
 

• Susirinkimas prieš sezoną ir jam pasibaigus (aptarimai, 
gairių nusistatymai) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ztkGFgC4W9M


Tarpusavio santykių vertinimai tarp trenerio ir 
sportininkų  

• Trenerių nuomonė :   

Santykiai                               Geri                  Patenkinami               Blogi 

                                                75%                       13%                          12% 

 

• Sportininkų nuomonė : 

Santykiai                               Geri                  Patenkinami               Blogi 

                                                35%                        27%                          38% 

Miškinis K.(2000) 



Neverbalika 

• Nepakankami bendravimo įgūdžiai 

• Perdėtas matomas stresas 

• Nejuntami rankų gestai ir / arba veido mimika 

• „Neturiu ką pasakyti“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHHdovKHDNU


„Treniruočių procese viskas yra gerai, 
santykiai su treneriu yra geri. Tačiau atėjus 
varžyboms ir man ruošiantis startui jau 
matau, kaip treneris sėdi ir nervuojasi, visas 
juda, blaškosi, tuo tarpu man sako, kad turiu 
išlikti ramus. Tai yra labai sunku, kadangi 
pats treneris blaško savo nerimastingumu“ 

Olimpinės rinktinės narys 



„Kai treneris po varžybų 
nieko nepasako - baisu. 
Nežinai, ko laukti - ar 
užmuš, ar ką" 

Olimpinės rinktinės kandidatas 



Paraverbalika 

• Perdėtas emocionalumas 

• Problemos artimoje aplinkoje 

• Nuolat pakeltas tonas nebeturi įtakos 

• Jūsų nuotaika 



Bendravimas su vaikų grupėmis (12m. ir jaunesni) 
 

•Mėgdžiojimas 

•Vyresnių sportininkų įtaka 

•Melas ir tėvai 

•Menkavertiškumas 

•Akcentavimas 



Bendravimas su Jaunučių grupėmis (13-15m.) 

• Brendimas, hormonai 

• Konfliktai su vyresniais 

• Kitų žeminimas 

• Idealo siekimas 

• Trenerio pakantumas 



Bendravimas su Jaunių grupėmis (16-18 m.) 

• Brendimas beveik pasibaigęs 

• Sąmoningesni 

• Supranta gilesnius psichologinius procesus 

• Bendravimas kaip su suaugusiais 

• Aiškių realių tikslų nustatymas ir jų pasiekimo supratimas 



Mažų žodelių reikšmė 

•Sumažiname tikrų jausmų / išgyvenimų 
išsakymą 

•„Visada“ ; „Niekada“ 

•„Privalai“ ; „Turi“ 

•Neiginiai 



Sumuštinio metodas 

• Pagirti („Mačiau, kad įdėjote daug jėgų, kitą karta bus geriau“) 

• Aiškiai pasakome kas buvo blogai ir kaip tai reikėtų taisyti 

• Pagirti („Žinau, kad sunku, bet kartu mes tikrai pasieksime dar daug, 
nenusiminkite“) 

• Draugiška aplinka 

• Vertinti kai atiduodama 100%  pastangų 



„Svarbu ne laimėjimas ar 
pralaimėjimas; jeigu mūsų 
tikslas – patirtis, tuomet 
esame laisvi“ 

 

Zach Kleinman 



Perspektyva 

 



 



Stebuklingas 7 

 



Palyginimas kaip švediškas stalas 

•Neįmanoma objektyviai lyginti visų 
savybių 
•Išskiriame tik tai kurios „svarbiausios“ 
•Nežinome kaip jos įgytos 
•Nuolatos nelaimingi 
•Apgaulingas guodimas 



Tai koks tas tobulėjimo kelias? 

 



 



 



 



Sėkmė arba nesėkmė 

• Vilnius 2017.09 1 vieta – pasisekė 

• Ryga 2017.10 5 vieta – nepasisekė 

• Talinas 2017.11 5 vieta – nepasisekė 

 

 

• Ką iš šitos „analizės sužinome? 



„Ne medalis yra svarbiausias, o tai, koks buvo 
kelias iki jo. Jei tu laimėsi auksą, bet iš to 
turnyro nieko nepasisemsi, tai nebus naudos. 
Bet jei laimėsi bronzą, pralaimėsi tikrai 
stipresniam varžovui ir suvoksi, ką blogai 
darei, tai bronza bus daug vertingesnė. Iš 
pralaimėjimų daugiau išmoksi nei iš pergalių.“ 

 
Olimpinės rinktinės narys 

 



„Jei varžybų išvakarėse išeinu pasivaikščioti, 
varžybos man turėti būti geros. Atrodo kvaila, 
bet net ir tai logiškai paaiškinama – 
pasivaikščiojimas gamtoje nukreipia mintis 
nuo varžybų į buvimą čia ir dabar“ 

 
Olimpinės rinktinės narys 

 






