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Susitikimo temos (10.00-12.15 +laikas klausimams)

Kas yra nesėkmė ir kokia jos tikroji reikšmė? 
Tipinės klaidos, kurias sportininkai daro po nesėkmių. 
Sėkmingo trenerio iššūkiai. 
Kaip padėti atsitiesti po nesėkmių? 
Kritinė kompetencija, siekiant lengviau ir greičiau atsistatyti po nesėkmių. 
Praktiniai patarimai iš Tavęs, manęs ir kolegų iš šonų.



Kokie yra sportavimo ir treniravimo tikslai?



Fizinio pasirengimo gerinimas.

Psichologinių ir socialinių savybių lavinimas.



Pergalės - tai proceso pasekmė



Pergalės ateina per pralaimėjimus



€



Trenerių vadovavimo stilius > pergalių ir 
pralaimėjimų balansas

Mėgavimasis sportu



Svarbu keisti vaikų nuostatą į priežastis 
sportuoti



Pagrindinė žinutė sportuojantiems - sėkmė 
ateina per nesėkmes



Svarbiausia - aistra žaidimui 

…juk mūsų potencialai skirtingi



Failure isn’t fatal, but failure to change might be. 
John Wooden

Geriausiais tampa tie, kurie atsitiesia



Beviltiškumas dėl pralaimėjimo priklauso nuo: 

- Įtrauktų pinigų kiekio 
- Priežasčių sportuoti 
- Požiūrio į pralaimėjimus



Kas yra nesėkmė ir kokia jos tikroji reikšmė?





Ne pralaimėjimas yra neigiamas dalykas, bet 
reakcija į pralaimėjimą 



Kartais net laimėję, mes neišmokstame nieko 
naujo



Baimė pralaimėti ateina iš aukštų tėvų ir trenerių 
standartų



Tipinės klaidos, kurias sportininkai daro 
po nesėkmių:

Pamiršta ilgalaikį tikslą. 
Daro veiksmus vadovaudamiesi emocijomis. 
Gyvena praeitimi. 
Blogai maitinasi. 
Pameta motyvaciją. 
Eina linksmintis. 
Juda toliau be veiksmų analizės.



Koks yra didžiausias sėkmingo trenerio 
ir vadovo iššūkis?

Gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių žmonių ir 
aplinkybių.



Orientacija į rezultatus
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Kompetencija

Įsitraukim
as

Vadovo elgsena: palaikymas 

• Klausiame kas jį ar ją motyvuoja darbe; 
• Įtraukiame į problemų sprendimą ir tikslų nustatymą; 
• Pasiūlome darbuotojui sukurti veiksmų planą ir eigą; 
• Aptariame tolimesnius žingsnius ir standartus; 
• Kartu su darbuotoju nustatome kriterijus ir laiko 

grafikus veiklai bei rezultatams įvertinti.

Vadovo elgsena: delegavimas 

• Leidžiame darbuotojui pačiam sukurti užduoties 
planą bei eigą ir kontroliuojame darbo atlikimo 
procesą; 

• Periodiškai susitikus apžvelgiame kaip sekėsi; 
• Klausiame darbuotojo nuomonės apie rezultatus; 
• Leidžiame darbuotojui prisiimti atsakomybę.

Vadovo elgsena: nurodymas 

• Aiškiai įvardiname ką reikia atlikti; 
• Nustatome užduoties atlikimo standartus; 
• Pateikiame informaciją kaip užduotį atlikti; 
• Būname kartu užduoties metu; 
• Neatidėliodami suteikiame grįžtamąjį ryšį; 
• Įvertiname pažangą ir rezultatus.

Vadovo elgsena: ugdymas 

• Periodiškai aptariame darbuotojo darbą; 
• Kai būtina, pateikiame konkrečias instrukcijas; 
• Apibrėžiame ko iš jo ar jos tikimės; 
• Kartu su darbuotoju sudėliojame užduoties planą; 
• Kviečiame darbuotoją pateikti idėjas; 
• Įvertiname ir pasakome kaip matome rezultatus.



Kas padeda, o kas trukdo pasiekti 
potencialą?



Kiek % potencialo pasireiškia darbo vietoje?
40

Kokie yra vidiniai ir išoriniai potencialui trukdantys blokai?

Griežta įmonės struktūra ir darbo praktikos.

Paskatinimo ir galimybių stoka.

Vyraujantis įmonės ar boso vadovavimo stilius.



Dvi kritinės state of mind 
kompetencijos sporte yra…

Sąmoningumas Atsakomybė



Koncentracija
Dėmesys Aiškumas



Atsakomybei reikia pasirinkimo, pasirinkimui - laisvės.

Pasitikėjimas savimi



Kaip treneris gali padėti atsitiesti 
po nesėkmių?

Įvertinkite pastangas. 
Iš naujo pergalvokite pralaimėjimą. 
Pabrėžkite kas buvo padaryta gerai. 
Treniruokite trumpalaikę atmintį. 
Paprašykite pasidalinti įžvalgomis. 
Išmokite pamoką ir judėkite toliau. 
Identifikuokite priežastis, o ne blokuokite žaidėjus. 
Padrąsinkite žaidėją/-us. 
Venkite greitų pokyčių. 
Fokusuokitės į tai, kas veikia ir pavyksta. 
Parodykite visą paveikslą. 
Pasitikrinkite prioritetus. 
Atskirkite asmenybę nuo rezultato. 
Laikykitės povaržybinio plano. 
Neskubėkite reflektuoti - palaukite 24 val. 
Papasakokite istoriją. 
Besąlygiškai mylėkite.



Kaip tėvai gali padėti atsitiesti 
po nesėkmių?

Pasitikrinkite prioritetus. 
Pralaimėjimai yra pergalių dalis. 
Būkite palaikantys. 
Leiskite būti nusiminusiems. 
Suteikite jiems erdvės. 
Atitraukite dėmesį. 
Rodykite pavyzdį. 
Malšinkite norą mokyti. 
Pokalbio turinį pasiruoškite iš anksto. 
Aktyviai klausykite. 
Leiskite vaikui pradėti pokalbį. 
Nekritikuokite trenerio sprendimų. 
Atskirkite asmenybę nuo rezultato. 
Būkite nuoširdūs ir atviri. 
Laikykitės įprastos rutinos. 
Nelyginkite su kitais. 
Stebėkite ir stenkitės suprasti.



Kaip sportininkai gali atsitiesti 
po nesėkmių?

Suvokite, kad pralaimėjimai yra dalis proceso. 
Kiekvienai kritikai atraskite po kontrargumentą. 
Kurkite nuostatą, kad pralaimėjimai yra tik išimtis iš taisyklės. 
Vizualizuokite sėkmingus epizodus. 
Pralaimėjimą paverskite kito sezono tikslu. 
Žiūrėkite į ateitį, negyvenkite praeities klaidomis. 
Blogas treniruotes prilyginkite pralaimėjimams. 

Ir atminkite - Jūs pralaimite tik tuomet, kai nepasimokote.



Kritinė kompetencija, siekiant lengviau ir greičiau 
atsistatyti po nesėkmių.



Self-compassion (savęs užuojauta)



Gebėjimas atpažinti sudėtingas emocijas ir 
noras sau padėti.



Skirtumas tarp self-confidence, self-worth ir self-
compassion



Vertė: 

- Didesnis savarankiškumas 
- Mažesnė pralaimėjimų baimė, gėda ir neigiamas 
savęs vertinimas.



Self-compassion treniravimas

Savaitę laiko skirkite laiko įvykių fiksavimui dienoraštyje. 
Vakare, susikūrę ramią aplinką, pergalvokite dienos įvykius ir užrašykite tuos, kurie 
suteikė blogų emocijų. 
Kiekvienam iš įvykių priimančiai ir nekritikuojančiai parašykite kaip jautėtės 
(Mindfulness). 
Aprašykite kaip konkretus įvykis siejasi su žmogaus patirtimis (Common Humanity). 
Parašykite save priimančius, atlaidžius ir komfortiškus žodžius (Self-Kindness). 
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