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Komunikacija

„Jeigu nesugebi paaiškinti paprastai, vadinasi, kad nesupranti to 
pakankamai gerai“

Albert Einstain



Komunikacija

• Infromacijos mainai yra komunikacijos pagrindas

• Žodiniai pranešimai gali būti aiškūs, vienprasmiai arba daugiaprasmiai

• Ar klausytojas mus supras priklauso nuo daug dalykų: mūsų 
vartojamų žodžių, savokų pasirinkimo, sakinio struktūros, intonacijos, 
aplinkos ir t.t.





Suvokimas

• Suvokimas yra esminė pažinimo proceso dalis, susijusi su mąstymu, 
atmintimi ir dėmesiu

• Mūsų patirtis, prielaidos, nuostatos, kultūriniai skirtumai ir t.t. turi 
didelės įtakos mūsų suvokimui

• Išsipildanti pranašystė



Ką gali padaryti treneris?

•Būti pavyzdžiu?
•Sportuoti kartu?
•Padaryti sportą smagiu?



Smagus sportas

•Mini žaidimai

•Vaikai patys kviečia savo draugus į sportą

•Pozityvas

•Auksinės žuvytės fenomenas

•„Oho“ efektas

•Drąsinimas



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



Bausmės

• Neišmoko jokio naujo elgesio

• Dviguba bausmė

• Mokslai ir sportas



Paskatinimai

• Aiškiai už ką

• Per daug jau liaupsės

• Klasikinis, operantinis sąlygojimai



Tinkamas motyvavimas

•Nuobaudos

20%
(10%)

•Paskatinimai

80%
(90%)



Paskatinimai

•Socialiniai

•Materialūs

•Veiklos

•Specialūs apdovanojimai





Bausmės

•Sukuria tvarką

•Bausmės už klaidą

•Baudžiame elgesį

•Bausmės būna paskatinimais



Grįžtamasis ryšys

•Tinkamai suteiktas grįžtamasis ryšys nukreipia 
asmens elgesį tikslo link

•Treniruotės metu grįžtamasis ryšys iš karto po 
veiksmo

•Varžybose – pauzės metu

•Laimingesni žmonės yra imlesni teigiamam –
prislėgti – neigiamam grįžtamajam ryšiui







Signalo perdavimas

•Verbalika (7-8%)
•Neverbalika (55-58%)
•Paraverbalika (35-38%)



Verbalika

•Neigiamas požiūris į supančia aplinką

•Retas bendravimas su grupes nariais

•Retas bendravimas su tėvais

•Trumpi aiškūs nurodymai 

•Empatija kada jos reikia



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)



„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



Klausimų pavyzdžiai

•Aš girdžiu, kad tu sakai... Ar taip?

•Leisk truputi įsigilinti į situaciją. Tu sakai, kad...

•Ar teisingai supratau, kad ...



Mažų žodelių reikšmė

•Sumažiname tikrų jausmų / išgyvenimų 
išsakymą

•„Visada“ ; „Niekada“

•„Privalai“ ; „Turi“

•Neiginiai



Stebuklingas 7



Praktika (1)







Konfliktų nauda

• Jeigu bandome juos spręsti

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

• Susirinkimas prieš mokslo metus ir jiems pasibaigus 
(aptarimai, gairių nusistatymai)

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


Gaunamas signalas

“Svarbu ne tai ką jūs sakote – o tai ką jie 
[sportininkai] girdi”

Red Auerbach

Boston Celtics treneris (NBA čempionas)



Neverbalika

• Nepakankami bendravimo įgūdžiai

• Perdėtas matomas stresas

• Nejuntami rankų gestai ir / arba veido mimika

• „Neturiu ką pasakyti“



„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



Tyrimų rezultatai

• Prasti tarpusavio santykiai didina sportininko perdegimą (Gautheur et 
al., 2016)

• Geri tarpusavio santykiai sumažina patiriamą streso lygį (Nicholls et 
al., 2016)

• Geri tarpusavio santykiai padeda pagerinti mąstymo užduočių 
rezultatą (Davis et al., 2018)

• Sportininkai kurie tarpusavio santykius vertino kaip gerus, žymiai 
mažiau jautė streso atliekant užduotis (Davis et al., 2018)



Emocijų valdymas?

Emocijos

Veikmsai



Praktika (2)





Iš kur atkeliauja motyvacija?



Tai koks tas tobulėjimo kelias?



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

Zach Kleinman



Palyginimas kaip švediškas stalas

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



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



Tėvai ir sportas

• The truth about sports parents...

• Aplinkos didelis noras pergalėms (Valgymo sutrikimai, daktarų 
rekomendacijų nepaisymas, persitreniravimas)

• Teigiamas tėvų pavyzdys (Patys mėgaujasi veikla)

• Visko absoliutinimas

https://www.youtube.com/watch?v=u2LR4c3JsmU&t=1s&ab_channel=Ilovetowatchyouplay.com


Video analizės



Pergalės! Medaliai! Pripažinimas!



Sportinis rengimas

•Fizinis
•Techninis
•Taktinis
•Psichologinis





Kanados patirtis

• 18 metų Olimpinės prizininko bandymas žudytis

• Mėnesis po Olimpinio starto

• Gydymas truko 2 metus

• Pagalbos ieškojo ir iki Olimpinių žaidynių



Tai koks gi planas?

• Trupinių rankiojimas

• Savo įgūdžių gryninimas

• Planas

• IF / THEN

• Tikrinimas 





Tai koks gi planas?

• Trupinių rankiojimas

• Savo įgūdžių gryninimas

• Planas

• IF / THEN

• Tikrinimas 



https://www.youtube.com/watch?v=oAMiaXvKd7I&ab_channel=hanzzzou


Tai koks gi planas?

• Trupinių rankiojimas

• Savo įgūdžių gryninimas

• Planas

• IF / THEN

• Tikrinimas 



Kas turi įtakos mūsų pasirinkimams?

•Operantinis sąlygojimas

•Paskatinimai

•Bausmės

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


Vertybės Rungties planas 

(Ilgalaikė) nauda ateityje 

Trumpalaikės problemos  

Mano veiksmai 

Mintys ir jausmai 

Neraminanti situacija 

Mano veiksmai 

Mano 

veiksmai 

Trumpalaikė 

nauda 

Ilgalaikė 

žala 

Vertybės

7



Tai koks gi planas?

• Trupinių rankiojimas

• Savo įgūdžių gryninimas

• Planas

• IF / THEN

• Tikrinimas 



„Siekiant rezultato, man atrodė, kad pagrindinis tikslas 
yra būtent jis, tas laikas kai kažkuo tampi, tada gauni 
aplinkinių įvertinimą ir daugiau dėmesio, kas toks 
jausmas turėtų pakelti saviverte. Bet deja taip nebuvo, 
daugiau tai buvo laikina ir net nesuteikė tokios laimės 
kokios tikėjausi... Dabar tik suprantu, kad pagrindinis 
dalykas dėl ko dalyvauju ir varžausi yra manyje, tai savų 
iškeltų iššūkių išsikėlimas, jų įveikimas, kasdieninis darbas 
su savimi, tuomet tai trunka žymiai ilgiau“

Pijus Labutis
U23 Europos čempionas pulo-8 ir pulo-9 disciplinose



Sportas yra neatsiejamas dalykas mano gyvenime, jis mane lydi jau 
nuo mažų dienų. Tik tapus profesionalia sportininke supratau, kaip 

svarbu yra susitvarkyti su savo jausmais ir mintimis. Pradėjus 
lankytis pas sporto psichologą neturėjau supratimo kaip 

psichologija gali pakeisti mąstymą. Dalykai, kurie visą laiką 
atrodė baisus ir kėlė daug streso tapo savotiškai malonus. Taip pat, 

kur kas lengviau susitvarkyti su savo emocijomis, jauduliu ne tik 
per treniruotes, bet ir varžybas.

Miglė Marozaitė
Bronzos medalio laimėtoja: 2019 metų Europos žaidynėse 

2016 metais Europos čempionate






