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Apie ką šiandien kalbėsime?
Trumpa OH kortelių atsiradimo istorija;

Pagrindiniai darbo su OH kortelėmis principai bei įrankiai;

OH etiketas;

Paauglystė. Pagrindiniai paauglystės poreikiai;

Aktyvus klausymas;

Praktiniai pratimai.

Fb Metaforinės asociatyvinės kortelės            https://metaforineskorteles.lt/



Susipažinkime
Aš esu vardu ...

Šiandien jaučiuosi ...

Aš patinku sau, nes ...
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OH PERSONITA



Kaip viskas prasidėjo?
1981 m. pirmasis OH rinkinys. 
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Joan Lawrence ir Ely Raman
(Kanada)



Kaip viskas prasidėjo?
OH rinkinys. 

88 kortelės su paveiksliukais ir 88 kortelės su žodžiais.

7744 žodžių paveiksliukų ir žodžių kombinacijos.
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Pagrindiniai darbo su OH 
kortelėmis principai bei įrankiai
Metaforinės asociatyvinės kortelės - nedidelio dydžio paveiksliukai, neturintys jokios 
išankstinės reikšmės.

Pagrindinis kortelių tikslas - santykis su savimi ir komunikacija.

Kortelės yra vizualiniai trigeriai, kurie stimuliuoja mūsų vidinius atsakymus.

Geštalto principai: “Aš” pozicija, dabartinis laikas.

Pagrindiniai klausimai: Ką matai? Ką suvoki? Ką tai tau reiškia?

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. 

Kortelės naudojamos kognityviniam ir emociniam pažinimui. Vaizdai skirti dešiniąjam 
smegenų pusrutuliui, žodžiai - kairiąjam.

Metaforinės asociatyvinės kortelės leidžia vienu metu dirbti su žmogaus emocijomis, 
mintimis ir kūnu, sukurdamos saugią tarpusavio sąveikos erdvę ir laisvą, nevertinantį 
keitimąsį mintimis.
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Pagrindiniai darbo su OH 
kortelėmis principai bei įrankiai
Asociacija (lot. associare - jungti, su(si)jungti) - ryšys, jungtis ar santykis 
tarp dviejų dalykų (įvykių, jausmų, etc.), kai vieno dalyko patyrimas 
aktyvuoja kitą dalyką.

Metafora (gr. metaphora - perkėlimas, pernešimas) - žodis ar posakis, 
kuris, remiantis gretinamų reiškinių analogija, panašumu, dėl 
vaizdingumo vartojamas perkeltine prasme. Metaforos arba pabrėžia 
tuos panašius daiktų ar reiškinių bruožus, į kuriuos rašytojas nori 
atkreipti mūsų dėmesį, arba, priešingai, išryškina jų skirtumus. 

Lietuvių kalbos žodynas
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Pagrindiniai darbo su OH 
kortelėmis principai bei įrankiai
Metafora yra pagrindinė kalbos ir mąstymo dalis.

Metafora parodo, kaip mes suprantame pasaulį ir ypač - savo vidines 
patirtis. Mūsų vidinis pasaulis - mintys ir jausmai - yra pavaizduojami 
remiantis išorinio pasaulio fizinėmis savybėmis.

Steve Killick, Vicki Curry, Pamela Myles
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OH COPE



OH etiketas
Kaip ir su kiekvienu įrankiu, taip ir su kortelėmis reikia tinkamai elgtis.

Svarbiausia yra užtikrinti saugumą ir vengti sužeidimo. OH etiketas yra skirtas sukurti bei 
apsaugoti pasitikėjimą ir atvirumą.

Mes gerbiame vienas kito privatumą. Aš galiu PRALEISTI savo eilę kalbėti apie kortelę, 
kurią aš pasirinkau aš išsitraukiau. Aš tai galiu daryti paaiškindama /-as savo sprendimą 
arba ne, parodydama /-as savo kortelę arba ne. Jūs negalite abejoti mano sprendimu.

Mes gerbiame vienas kito laiką. Kai tu kalbėsi, aš tavęs nepertrauksiu;

Mes gerbiame vienas kito gebėjimą mąstyti bei vaizduotę. Aš nereinterpretuoju (ar 
interpretuoju) tavo kortelių netgi savo mintyse. Mes įsidėmime, jog NĖRA “TEISINGOS” 
KORTELIŲ INTERPRETACIJOS.

Mes gerbiame vienas kito vientisumą. Aš neprieštarauju tau, nesiginčiju su tavimi dėl tavo 
interpretacijų. Bet aš galiu išreikšti savo susidomėjimą tavo pasakojimu, užduoti tau keletą 
klausimų tam, kad tave geriau suprasčiau. Ir aš palaikysiu tavo vaizduotės pokyčius 
geriausiai kaip aš galiu.

Mes gerbiame vienas kito individualumą. Kai aš žiūriu į savo kortelę, aš nemanau, jog ir tu 
matai tą patį, ką ir aš matau.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Kada?

10 – 12 metų – ankstyvoji paauglystė;

15 – 17 metų – vidurinioji paauglystė;

18 – 24 metai – vėlyvoji paauglystė.

Tikslai ir uždaviniai:

Paauglystė yra laikas atrasti savo unikalumą.

Paauglystės uždavinys yra 100 procentų būti savimi.

Fb Metaforinės asociatyvinės kortelės            https://metaforineskorteles.lt/

OH PERSONITA



Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Fiziologija:

- smegenų brendimo laikotarpis. Trunka iki 25 metų;

- labai intensyviai vystosi kaktinė smegenų skiltis (planavimas, rizikos, 
pasėkmių numatymas, empatija);

- lytinis brendimas, bunda seksualumas;

- spartus augimas. Atima daug energijos;

- amžinai alkani.

Kūnas – kaip suaugusiojo, psichologija – dar vaiko. 

Paaugliai nežino, kaip su tuo būti.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai

Daug gėdos, daug kaltės, daug pasimetimo lytinio brendimo kontekste.

Ar su manimi viskas gerai?

Ar tai normalu?

Kaip su tuo būti?
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OH PERSONITA



Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Pagrindiniai paauglystės uždaviniai:

- priimti kūno pokyčius;

- lytiškumas, seksualumas;

- atsiskyrimas nuo tėvų, emocinė nepriklausomybė;

- išmokti kurti santykius;

- prisiimti atsakomybę už savo elgesį;

- sudėlioti savo vertybių sistemą;

- rasti savo tapatybę. OH PERSONITA
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Pasaulis paauglio akimis:

- aš pats nuspręsiu, ką man daryti;

- jie manęs nesupranta;

- pasaulis neteisingas;

- mano kūnas keičiasi – ar ir kitiems taip?

- naujas spuogas – kiek galima?!

- draugai – man patys svarbiausi;

- su kuo galėčiau pakalbėti apie 

seksą?

- KAS AŠ ESU?
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Paaugliui būdinga:

- nuotaikų kaita;

- kritiškumas sau ir kitiems;

- nepasitikėjimas savimi;

- susirūpinimas išvaizda, kūnu;

- noras išsiskirti – noras pritapti;

- ribų tikrinimas;

- „kalbėti“ veiksmais, o ne žodžiais;
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo? 

Paramos ir padrąsinimo:

- suteikti erdvės pasakoti;

- girdėti, ką sako;

- užduoti atvirus klausimus;

- suprasti, kaip jaučiasi;

- parodyti, kad suprantate, kaip jaučiasi;
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo? 

Suteikti atsakomybės:

- pradėti nuo mažų dalykų;

- kas patrauklu?

- nedaryti už jį;

- leisti susidurti su pasekme.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo? 

Nepriklausomybės:

- palaipsniui;

- turi pasirinkimą, gali spręsti;

- turi nekontroliuojamą sritį.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo? 

Problemų sprendimo įgūdžių:

- nepulti spręsti už jį;

- sužinoti daugiau („Papasakok daugiau...“)

- mąstyti kartu („Kokios tavo mintys?“, „Kokių turi idėjų?“)

- kokios būtų pasėkmės?

- pasakoti apie savo situacijas;

- rodyti pavyzdį.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo? 

Vertybių:

- suprasti savo vertybes;

- neprimesti savo;

- išsakyti savo nuomonę;

- diskutuoti apie tai, kas vyksta aplink;

- rodyti pavyzdį;

 Taisyklių, normų, ribų.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko paaugliui reikia iš suaugusiojo?

Bent vieno žmogaus, kuris juo tiki.

Jesper Juul
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OH PERSONITA



Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Kaip būti šalia paauglio?

Suprasti, gerbti ir palaikyti.

Domėtis.

Skatinti vaiko nepriklausomybę ir savarankiškumą.

Nuosekliai bet ramiai;

Nepriimti asmeniškai, leisti būti blogos nuotaikos;

Stengtis pasitikėti;

Būti šalia, neįkyriai;

Mokyti alternatyvų, suprasti kitus;

Daug kantrybės;

Nenuvertinti.

Nenusivilti.
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Paauglystė. 
Paauglystės poreikiai
Ko išmoks?

Pasitikėjimo savimi.

Problemų sprendimo.

Ateities suvokimo.

Gerbti save ir kitus.

Atpažinti ir valdyti jausmus.

Moralės normų.
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Aktyvus klausymasis
Trijų lygių klausimasis:

 Vidinis klausymasis. Mes girdime kito žmogaus 
žodžius, bet mes susitelkiame į savo pačių reakciją 
į tuos žodžius ir tai, ką jie mums reiškia. Tai yra tas 
lygis, kuriame klientas turėtų būti dažniausiai 
sesijos metu, o jūs kaip specialistas – tik 
retkarčiais.

Sutelktas klausymasis. Visas jūsų dėmesys yra 
nukreiptas į klientą. Jūs klausotės klausimų, 
atsakymų į klausimus, apmastymų ir jų reikšmių. 
Būtent čia jūs kaip specialistas turite būti ir 
„kiaurai“ suvokti klientą.

Gilus ir platus klausymasis. Tai yra visa, kas 
apima ir išplaukia iš kliento žodžių: emocijos, 
energijos lygis, pauzės, intonacijos, kvėpavimo 
pokyčiai. Kaip ir sutelktas lygis, taip ir šis lygis yra 
esminis geram specialistui.

Koučingo skaitiniai
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www platybės



Aktyvus klausymasis
Aktyvus klausymasis yra vienas svarbiausių įgūdžių, kuris padeda kitam 
žmogui mokytis.

Aktyviai klausydamiesi mes girdime ne tik pašnekovo žodžius.

Informacija mus pasiekia ir kitais kanalais – daug duomenų pateikia 
pašnekovo balso tembras, kalbėjimo greičio pokyčiai, kūno kalba bei kiti 
pastebimi ir išgirstami dalykai. Aktyviai klausydamiesi mes gebame 
gilintis, tikrinti ir susieti informaciją, kurią gauname.

Kartais vien tik klausydami kito žmogaus jam jau padedame. ... Patys 
garsiai išsakę savo mintis gebėjo greitai rasti norimus sprendimus.

Tomas Misiukonis „Koučingo praktika vadovams“
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Aktyvus klausymasis
Ko reikia, kad pavyktų klausytis aktyviai?

Kantrybės. Kol pašnekovas atsakinėja į jūsų klausimus, privalote jį išklausyti 
iki galo, nebent įžvelgiate gerą progą jį pertraukti ir tikslintis informaciją. ... 
Tai nereiškia, kad privalote klausytis visko ir visada. Jūs galėsite pertraukti 
pašnekovą, tačiau jis turi žinoti, kad gebate išlaukti, kol jis garsiai išsakys 
reikiamą mintį ar papasakos tai, ką nori. Jūsų pašnekovas tikisi, kad 
nebruksite jam savo nuomonės, o tiesiog išklausysite.

Smalsumo. Smalsumas koučingo srityje yra siekis pažinti kito žmogaus
mintis, jo pasiekimus, abejones ir kitus dalykus, kuriais tas žmogus gyvena. 
... Jūsų smalsumas skatina darbuotoją atsakymų ieškoti pačiam, 
eksperimentuoti ir būti kūrybiškam.

Sisteminio požiūrio. Svarstydami kokį nors koučingo pokalbio metu iškeltą 
klausimą, abu pašnekovai tarsi bando surinkti dėlionę. ... Bendraudami
sistemiškai padedame pašnekovui susieti jo išsakytas mintis į vieną visumą

Tomas Misiukonis „Koučingo praktika vadovams“
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Pabaigai
Kiekvienas esame nelyg gilė, galintys augti,
tobulėti, įgyvendinti savo galias, jei aplinka
netrukdo ir nestabdo šio proceso.

Kad aplinka skatintų augti ir tobulėti,
būtinos 3 sąlygos:

•Nuoširdumas;
•Palankumas;
•Empatija (įsijautimas).

C. Rogersas, 1980
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OH MORENA



Pabaigai
Jūsų klausimai?

Ką išsinešate? Ką toliau su tuo darysite?

Jūsų temos kitiems susitikimams?
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Metaforinės asociatyvinės 
kortelės

OH Habitat, 27 eurai

OH Resilio, 37 eurai

OH, 43 eurai

OH Personita, 32 eurai
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Metaforinės asociatyvinės 
kortelės

Situacijų ir emocijų kortelės
Marika Saard (Estija)
30 eurų

OH Morena, 32 eurai
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KAS TOLIAU?
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KAS TOLIAU?
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KAS TOLIAU?
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KAS TOLIAU?
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Aš galiu padėti Tau augti
Koučingo specialistė Eglė Lisauskaitė

el.p. egle.lisauskaite@gmail.com

Tel. 8 686 60092

https://www.facebook.com/metaforinesasociatyvineskorteles/

https://metaforineskorteles.lt/
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