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Bendravimas – tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau 
žmonių. Bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus 
saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti kitiems žmonėms tai, 
ką galvojame, jaučiame, kokiais matome save ir mus 
supančią aplinką. Bendraudami žmonės ne tik sąveikauja, 
bet ir pažįsta vienas kitą. 

Asmuo, bendraujantis su kitu, siekdamas geriau suprasti 
pašnekovą ir svarstomą problemą, pats atsiveria, net ir 
rizikuodamas. Tik esant tokiam atsivėrimui, bendravimas 
turi prasmę.

BENDRAVIMAS





Bendravimas apima:

• Kalbą (verbalinis bendravimas);
• Neverbalinį bendravimą;
• Nesąmoningą komunikaciją.

Akių kontaktas, Veido išraiška, Rankų gestai, 
Asmenine erdvė,    Bendra kūno kalba,  Laikysena, 
Intonacija ir garsai,  Klausymasis

Verbalinės bendravimo formos yra dvi:
• Informacija perduodama žodžiu (garsas).
• Informacija perduodama raštu (vaizdas).

Žmonių bendravimą galima nagrinėti trimis pagrindinėmis 
dimensijomis: turinys, forma ir paskirtis.



• Bet koks bendravimas įmanomas tik tuomet, kai egzistuoja 
mažiausiai du šio proceso dalyviai. 

• Vienas iš jų turi būti suinteresuotas paveikti antrąjį ir tuo tikslu 
perduoda jam kokią nors informaciją. 

• Siekiama, kad antrasis proceso dalyvis tą informaciją priimtų, 
suprastų ir sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos 
siuntėjas. 

• Informacija gali būti siunčiama tiesiogiai arba per trečiąjį 
proceso dalyvį - informacijos perdavėją (perdavimo priemonę). 

Komunikacinio proceso samprata



Komunikacinis procesas

Komunikacinis procesas - tai veiksmai, kuriais 
informacijos siuntėjas siekia paveikti jos gavėją, ir 
sukelti pageidaujamą jo reakciją.

Įvairūs komunikaciniai procesai skiriasi savo apimtimi, 
trukme ir sudėtingumu. 

Tačiau pagrindinės sudedamosios dalys, svarbiausi 
dalyviai bei proceso loginis nuoseklumas kartojasi. 



Komunikacinis procesas



Informacijos siuntėjas

Jis turi:

• tikslą - paveikti informacijos gavėjus;

• priemonę - informaciją.

Tarpasmeniniame bendravime dalis informacijos 
sąmoningai perduodama atvirai nedeklaruojant 
siuntėjo tikslų. 

Tuo siekiama daryti poveikį užmaskuota, ne tokia 
akivaizdžia forma. Tokiu atveju siuntėjo planuotas 
įtikinėjimas ir skatinimas yra mažiau pastebimas, taigi 
sukelia silpnesnę pasipriešinimo reakciją. 



Informacijos užkodavimas

• Informacijos užkodavimas - tai procesas, kurio metu informacijai 
suteikiama tokia forma, kuria ją galima perduoti gavėjui

Dažniausiai naudojamas informacijos užkodavimas:

• kalbos priemonėmis (tiesioginės arba perkeltinės reikšmės 
tekstais);

• garsais (muzika, triukšmais, garsų efektais ir kt.);

• vaizdais (realistiniais ar simboliniais, pavieniais ar jų serijomis);

Rečiau naudojamas informacijos užkodavimas:

• kvapai;

• lytėjimas;

• skonis;



Pranešimas

Tai informacija, kuri yra:

• užkoduota;

• paruošta perduoti, atsižvelgiant į jos perdavimo 
priemonės specifiką.

Informacija nebėra vien kažkieno galvoje gimusi 
mintis, bet turi ir kokią nors konkrečią formą.

Informaciją reikia užkoduoti atsižvelgiant į tolesnę 
komunikacijos proceso eigą. 



Perdavimo priemonė

Perdavimo priemonės gali būti:
• masinės (žiniasklaida, soc. tiklai bei kiti specialūs 

masinės reklamos nešikliai);
• asmeniškos (bendraujant su vienu asmeniu tiesiogiai 

arba techninėmis priemonėmis).

Informacijos perdavimo kokybė lemia ir viso 
komunikacinio proceso rezultatyvumą. 
Tiksliai ir teisingai užkoduota informacija gali būti 
iškraipyta blogų techninių perdavimo priemonių ar 
netinkamai tokį darbą atlikusių žmonių. 



Dekodavimas

Tai pradinės informacijos esmės atkūrimas, 
remiantis gauta žinute. Šį veiksmą atlieka 
informacijos gavėjas. 

Dekodavimo tikslumas priklauso nuo:

• siuntėjo ir gavėjo panašumo;

• užkodavimo tikslumo;

• perdavimo kokybės;

• dekodavimo sąlygų bei prielaidų;

• kitų gavėjo turimų žinių, patirties ir 
sugebėjimų.



Informacijos gavėjas

• Tai asmuo ar jų grupė (auditorija), galintys 
priimti siunčiamą žinutę. 

• Marketinge dažniausiai siekiama, kad 
auditorija kuo tiksliau sutaptų su įmonės 
pasirinkta tiksline rinka.



INFORMACIJOS GAVĖJO REAKCIJA (GRĮŽTAMASIS RYŠYS)

Reakcijos forma gali būti įvairi, tačiau dažniausiai tai:

• veiksmai (pirkimas, informacijos paieška ir kt.);

• būsenos pasikeitimas (kitoks informuotumo lygis, 
atsiradęs ar padidėjęs entuziazmas, atsiradę ar 
pasikeitę ketinimai ir kt.).

Informacijos gavėjo reakcija gali:

• atitikti siuntėjo tikslus,

• jų neatitikti.



Trukdymai (iškraipymai)

• Tai bet kurioje komunikacinio proceso 
vietoje atsirandantys nesklandumai, 
iškraipantys proceso eigą. 

Jie gali atsirasti:

• užkoduojant informacija;

• perduodant žinutę;

• dekoduojant informaciją.



Trys pagrindinės Apribojimų 
Teorijos prielaidos



Viskas sistemoje sujungta priežasties-pasekmės ryšiais ir 
priežasčių nustatymas veda mus į pagrindinės problemos /  
konflikto / prieštaravimo nustatymą.

X

X
X

X

Dažnai sistemoje yra 
daug problemų

PAPRASTUMAS



Visi prieštaravimai gali būti išspręsti be 
kompromisų – mūsų supratimo lygis ir mūsų 
prielaidos sudaro sąlygas prieštaravimo buvimui 
(kompromisas dažniausiai nebūna “laimėk-
laimėk” (“win-win”) sprendimas).

“LAIMĖK – LAIMĖK”
(WIN-WIN)



Kaip mes sprendžiame konfliktus?

K O M P R O M I S A S
Kompromisas – (lot. compromissum –
abipusis pasižadėjimas) priešingų nuomonių 
ar skirtingų interesų atstovų susitarimas, 
pasiektas abipuse nuolaida.

“Pralošk – pralošk”



Žmogus iš prigimties yra geras, net jei ir elgiasi 
blogai.

Žmogaus elgesys gali nukrypri/neatitikti lokalių ar 
kultūrinių/socialinių elgesio normų, bet dėl to jis 
netampa blogu.

Vertinimo etiketes žmogui skiriame patys.

Nėra pasipriešinimo tobulėjimui/“pokyčiui“ -
žmonės nepalaiko mūsų veiksmų nes mes 
nesugebame parodyti kokią naudą jie iš to turės.

PAGARBA



EMPATIJA
Empatija (gr. εμπάθεια 'stipri aistra, įsijautimas') yra 
gebėjimas įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, 
tiesiogiai suprasti kito jausmus.

Empatija susijusi su savivoka, savo jausmų pažinimu, 
vėliau savistabos rezultatus pritaikant bendravime su 
kitais.

Žmogaus emocijos siejamos su mąstymu, įsitikinimais bei 
troškimais, todėl empatija pasižymintys žmonės paprastai 
gali tiksliau apibūdinti kito žmogaus minčių kryptį ir 
nusiteikimą nuotaiką).

• Empatija nėra įgimta, ją reikia išugdyti.

• Empatijos priešingybė – egocentriškumas.



Empatija – socialinis žmogaus radaras

Z. Freudas: „Mirtingieji negali išsaugoti paslapčių. 
Jei jų lūpos tyli, jie plepa savo pirštų galiukais; 
išdavystė prasiskleidžia pro kiekvieną porą.“

Pajusti kitų savijautą, kai jie to nepasako, ir yra 
empatijos esmė.

Kiti žmonės retai mums pasako žodžiais, ką jaučia; 
jie reiškia jausmus balso intonacija, veido išraiška, 
judesiais bei daugeliu kitais neverbaliniais būdais.
Nesugebėdami pajusti, identifikuoti bei suprasti 
savųjų jausmų – bergždžiai stengiamės suprasti 
kitų nuotaikas. 



Kitų supratimas
• Yra dėmesingas emociniams ženklams ir moka klausytis 

Gerai ir giliai klausytis – reiškia būti klusniam 
kalbančiajam, perklausti ir trokšti suvokti 
reikšmę ir esmę to, kas sakoma ar net 
kartojama. Tyrimai atskleidė jog žmonės, su 
kuriais atrodo lengva kalbėtis, yra kaip tik tie, kurie 
daugiausia išgirsta.

• Rodo jautrumą (bet nesusitapatina/neįsitraukia) ir 
supranta kitų požiūrį.

Žinoti kaip ir kodėl kitas žmogus taip jaučiasi –
nebūtinai tuo persiimti, tačiau pagarbos neprarasti.

• Padeda, suprasdami kitų žmonių poreikius ir jausmus 
(proaktyvumas/reaktyvumas).



Kognicijoje – mintyje arba vaizdinyje 
yra prasmė

Pažinimo psichologija (kognityvinė psichologija) –
psichologijos mokslo šaka, kurios tyrimo objektas yra 
pažinimas, informacijos perdirbimas smegenyse, 
susijęs su psichikos reiškiniais kaip suvokimas, 
atmintis, dėmesys, mąstymas ir emocija.

Žmones jaudina ne reiškiniai, o jų požiūris į 
reiškinius...

Epiktetas



Kognityvinis emocijų modelis
Pirma – remiasi introspektyviais minčių ir jausmų 
stebėjimais;

Antra – nustatomas ryšys tarp minties ir jausmo;

Trečia – apibendrinama, kokios mintys (ar prasmės), 
kokius jausmus sukelia;

Kognityvinės technikos labiausiai tinka žmonėms 
gebantiems stebėti, apmastyti ir analizuoti savo 
(pimiausia) bei kitų mintis ir fantazijas. Šis metodas 
iš esmės plėtoja ir tobulina tai, ką žmonės įvairiu 
lygiu daro nuo pat savo intelektinio vystymosi 
pradžios.



Kognityvinės psichoterapijos užduotis – suteikti 
subjektui efektyvų būdą savo „psichiniam 
aklumui“, iškreiptam suvokimui ir saviapgaulei 
įveikti.

Jei norime pakeisti jausmus, pirmiausia 
būtina pakeisti juos sukėlusią mintį ir 
pripažinti, kad ji arba neteisinga, arba 
neatitinka mūsų interesų. 

Asmens emocijas mes pasiekiame per jo 
kognicijas. Ištaisydami klaidingus įsitikinimus 
(prielaidas), galime nuslopinti arba pakeisti 
perdėtas, netinkamas emocines reakcijas.



• Kognytivinė kryptis nesiekia išspręsti visų 
žmogų kamuojančių problemų. Tai 
„savipakankamo individo“ lavinimo metodika, 
kuri skatina žmogų patį ieškoti naujų būdų 
mokytis iš patirties ir spręsti problemas.

• Daugelio žmonių psichosocialinis vystimasis 
sustoja dėl tam tikrų neadaptyvių nuostatų ir 
elgesio būdų.



• Paprastai žmogus stengiasi išvengti situacijų, 
kurios kelia nepatogumų. Dėl to jis neina 
bandymų ir klaidų keliu, kuris neišvengiamas 
sprendžiant daugelį problemų. Likdami sudėtingų 
situacijų nuošalyje, jie neišmoksta atsikratyti 
polinkio iškreipti ar perdėti.

• Savo galių suvokimas išsisprendus vieną 
problemą, įkvėpia imtis spręsti kitas, kurios taip 
ilgai „dulkėjo asmeniniam psichikos sandėliuke“. 
„Savipakankamos asmenybės“ lavinimas 
neapsiriboja išsivadavimu nuo pirminių sunkumų, 
jis padeda iš esmės pasikeisti psichologiškai ir 
pasirengti sutikti naujus išmėginimus.



Manasis „AŠ“ 
stebėtojo ir režisieriaus vaidmenyje

REVERSINIS „SAVOJO SPEKTAKLIO „ PERŽIŪROS, 
ANALIZĖS BEI KOREKCIJOS METODAS


