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Turinys: 

• Bendravimo psichologija. 

• Pokalbių vedimo technikos – aktyvus klausymasis: 

– Neverbalinė komunikacija, 

– Verbalinė komunikacija, 

– Klausimai skatinantys atvirumą. 

• Dėmesingumas ir atidumas bendraujant. 

 



BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA. 



KĄ REIŠKIA „KLAUSYTI“? 
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POVEIKIO SRITYS BENDRAUJANT 

GAVĖJAS 

Vizualinis 
komponentas 

60proc. 

Verbalinis 
komponentas 

10proc. 

Vokalinis 
komponentas 

30proc. 



Trys “Aš” asmenybės lygiai: 

Moko, nukreipia, vertina, smerkia, viską 
supranta, už viską atsako, saugo tradicijas, 
rūpinasi, baudžia, globoja. 

 

 

 

 

 

Blaiviai mąsto, rūpestingai pasveria, 
logiškai analizuoja, dalijasi atsakomybe, 
nepasiduoda nuotaikoms, laisvas nuo 
prietarų. 

Nenuspėjamo elgesio, impulsyvus, nežino 
draudimų, vengia atsakomybės, 
protestuojantis, kūrybiškas, emocionalus. 
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NEŽODINIS BENDRAVIMAS. 
 



KONTAKTO UŽMEZGIMAS 

30 SEKUNDŽIŲ 

Būti profesionalu. 

Kuriuo pasitikėtų kiti. 

išskirti vertybes. 

Gerai elgtųsi. 

Visiems patikti. 

Įsigyti prekę. 

Per pirmas 7 sekundes apie žmogų  

padaroma 11 sprendimų... 



ERDVĖ IR PRISILIETIMAS 



 



RANKOS PASPAUDIMAS 





AKIŲ KONTAKTAS 



Ką išduoda žvilgsnis 

 

Dalykinis 
žvilgsnis 

Kasdienis 
žvilgsnis 

Intymus 
žvilgsnis 



Mimika 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuoširdi šypsena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išsigandusi šypsena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paniekinanti šypsena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulaikyta šypsena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apgailėtina šypsena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirbtina šypsena 



KŪNO POZA IR GESTAI 



Ką kalba kūnas? 

18 



Emblemos 
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Iliustracija  

 



Manipuliavimas objektais 

 



Atspindėjimas 

 



Balas 



VERBALINĖ KOMUNIKACIJA 



KODĖL MES NESIKLAUSOME? 
• Išorinės priežastys, 

• Mes tik vaizduojam klausymą,  

• Turime savo nuomonę ir sprendimus; 

• Nerimaujame, nes laikas bėga, o savų rūpesčių mums per akis; 

• Laukiame progos pasakyti savo mintis; 

• Koncentruojamės ties tuo, ką atsakysim pašnekovui; 

• Nuolat vertiname tai, kas sakoma, 

• Sudėtinga vartojama kalba , 

• Atminties ribotumas, 

• Išsiblaškymas. 

 

 



Suvokimo klaidos: 

 
G. Burton ir R. Dimbleby  

išankstinė 
nuomonė, 

save išpildančios 
pranašystės, 

stereotipai, 

pradmės 
efektas, 

baigmės efektas 



Aktyvaus klausymosi technikos 
Dėmesingas tylėjimas.  

•“Jei aš jus teisingai supratau, jūs ...”. “Kitaip sakant, jūs manote ... ." ir pan.  

Minties persakymas/ perfrazavimas.  

•“Ką turėjote galvoje, sakydamas...” 

Pasitikslinimas.  

Apibendrinimas.  

Jausmų atspindėjimas. 

Atviri klausimai. 

Aš kalba. 



KLAUSIMAI SKATINANTYS ATVIRUMĄ. 
 



GROW modelis (G. Alexander, A. Fine, J.Whitmore)  

• Goal  - Tikslai  

• Reality  - Realybė  

• Options - Galimybės  

• Will  - Planas  



Atvirai. Aš 



DĖMESINGUMAS IR ATIDUMAS BENDRAUJANT. 
 



Jon Kabat-Zinn   Zindel Segal                   Mark Williams                John Teasdale  



 



TRIJŲ ŽINGSNIŲ KVĖPAVIMO PAUZĖ 

Savo minčių, emocijų, kūno pojūčių, 
impulsų veikti įsisąmoninimas. 
 
„Aš labai supykau, galvoju, kad jis tikras stuobrys, mano 
visas kūnas įsitempęs, noriu grubiai pasakyti ir 
nebesuteikti pagalbos.“ 

Dėmesio lauko siaurinimas iki kvėpavimo 
stebėjimo pasirinktoje vietoje:  šnervėse, 
gerklėje, krūtinėje, pilve. 
 
Stebiu kaip įkvėpiant šnervės atvėsta nuo oro srauto, 
iškvėpiant – kaip jos apšyla.  

Vėl atsiveriam patirčiai, mintims, pojūčiams, 
 emocijoms. 
Pasirenkame tinkamiausią sprendimą.  





Ačiū. 


