
4. KAIP SAVIMI PASITIKĖTI? 

Pasitikėjimas savimi yra žmogaus 

veiksmų ir rezultatų pagrindas. Kuo 

STIPRIAU PASITIKĖSI, tuo ger iau 

jausiesi ir pasieksi TAI, KO NORI, tu-

rėsi daugiau DRĄSOS IR RYŽTO.  

Kaip labiau pasitikėti savimi? Tam yra 
galybę būdų. Vienas iš jų yra  ieškoti ir 
atrasti savyje kuo daugiau TEIGIAMŲ 

DALYKŲ. Kuo daugiau teigiamų da-

lykų atrasi, tuo labiau PASITIKĖSI SA-
VIMI.  

 

 

Pasirink vieną iš tau labiausiai 
patikusių žingsnių ir jį ATLIK. 

 

     TU GALI! 

Kiekvienas mokinys, turi vidinių 

resursų, kurių pagalba gali įveikti 
jam iškylančius sunkumus mokan-

tis. Tu taip pat GALI ĮVEIKTI 

SUNKUMUS, 

 Atmintinė mokiniui 

Aš didžiuojuosi savi-
mi, nes(įrašyk tris 

dalykus)…...     

 

Man gerai sekasi
( įrašyk)…….  

  

 

MOKYMOSI SĖKMĖS ŽINGS-
NIAI  

     ARBA SĖKMĖ PER    

  5 MIN.  

 

1. Ugdyk valią!  

2. Įveik tinginį! 

3. Planuok mokymosi laiką! 

4. Pasitikėk savimi! 
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SĖKMĖS! 

Klausimas, net tas, ar aš galiu, 

bet kaip tai padarysiu. 



Norint ką nors suprasti ar išmokti, pirmiausia, 
tai dienai arba savaitei, pirmiausia, reikia labai 

norėti. Kai žmogus nor i, jo akys  ger iau ma-

to, ausys geriau girdi, jam daug lengviau prisi-
minti ar galvoti. Kadangi tam reikalingos pas-
tangos, todėl labai svarbu ugdyti savo valią. Va-

lia- tai jėga VEIKTI. 

1. UGDYK SAVO VALIĄ! 

Pradėk jau dabar! 

 

 

 

 

1. Susidaryk planą, dienotvarkę ir jo laikykis kas-

dien. 

2. Kaitaliok nemalonią veiklą su malonia veikla. 

Pvz. namų darbų atlikimas ir pokalbiai su draugais, 

buvimas lauke, kita mėgstama veikla. 

3. Atidėk veiksmą, kurį norėtum pradėti tuojau pat 

pvz, naršyti socialiniuose tinkluose ir pan. ir pradėk 

veiksmą, kurį norėtum atidėti, pvz. atlik namų dar-

bus. 

4. Sutrumpink  kompjuterinių žaidimų laiką pvz. iki 

1 val.    

5.  Papasakok apie savo norą ugdyti valios jėgą ne 

tik sau, bet ir aplinkiniams.  

6. Skirk sau nedidelį atlygį.  Pagirk save. Gali pas-

kirti valandą savęs apdovanojimui: klausytis mėgs-

tamos muzikos, pasikalbėti  su tau svarbiu žmogu-

mi, draugu. 

       Ugdyk valią ir naudok šią galingą gyvenimo 

jėgą teisingai, nes  tuomet ji stiprėja ir padeda tau 

įvykdyti savo tikslus. Pasiekęs užsibrėžtą tikslą, 

pajusi  pasitikėjimą savimi, kūrybinį džiaugsmą, ir 

galėsi imtis naujų tikslų su dar didesniu entuziaz-

mu ir energija. 

 

 

                        

   3. PLANUOK MOKYMOSI LAIKĄ! 

 

 

 

 

 

 

 1. Įsigyk kalendorių-dienoraštį. Į jį rašyk visas mo-

kymuisi svarbias žinutes ir datas, kada ką reikia 

atlikti.  

2. Nuolatos tikrink, kaip pasiskirsto darbo krūvis. Ar 

kasdien atlieki mokymosi užduotis? Ar pakanka lai-

ko poilsiui, laisvalaikiui, pomėgiams? 

3. Darbą pradėk nuo sudėtingesnių užduočių,  leng-

vesnes palik pabaigai. Daugiau laiko skirk sudėtin-

gesnių, sunkesnių dalykų mokymuisi. 

4. Dažniau mokykis kartu su draugais, kad galėtum 

paklausti, išsiaiškinti, pasitarti. 

5. Dažniau konsultuokis su mokytojais ar žmonėmis 

išmanančiais dalyką. 

6. Labiau pasitikėk savimi.  Galvok, kam pasiruošei, 

ką išmokai. Įtikink save, kad pasiruoštum geriausiai 

kaip galėjai. 

7. Reaguok į kiekvieną prastą pažymį. Išsiaiškink, už 

ką jį gavai, ką reikia išmokti, kad išsitaisytum. Ne-

lauk trimestro pabaigos arba kol mokytojas tave pak-

laus. Rodyk iniciatyvą. 

8. Sugalvok savų būdų, kurie tau padės geriau pla-

nuoti laiką  

2.  KAIP ĮVEIKTI TINGINĮ? 

Išduosiu tau paslaptį- niekas negali įveikti tavo tinginys-

tės, tik tu PATS! Viena iš priežasčių gali būti, kad  trūks-

ta motyvacijos ir įkvėpimo. Ir čia puikiausiai gali PATS 

SAU PADĖTI - PASIDŽIAUGTI  savo pasirinkimais!  

 

 

 

 

 

 

Pradėk nuo mažo žingsnio! 

PAGIRK, MOTYVUOK IR ĮKVĖPK SAVE! 

 

Užbaik šiuos sakinius, parašydamas, ką 

gali atlikti geriausiai, kas tau sekasi. 

Aš galiu..................... 
Aš galiu......................... 
Aš galiu.......................... 
 

Dabar patogiai įsitaisyk , užsi-

merk , atsipalaiduok ir kokią 

minutę įsivaizduok , kaip leng-

vai ruoši namų darbus, mokai-

si, kaip puikiai sekasi ir koks 

esi šaunus mokinys. Toks pra-

timas yra tarsi Pranašystė, 

kad tau TIKRAI pasiseks.  


