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Įsivaizduok, kad 
nuo dabartinės 
akimirkos yra 
praėję 4-5 metai ir 
tu laikai savo 
rankoje burtų 
lazdelę. Ji gali 
išpildyti visus tavo 
norus! 

Kur norėtum būti ir kodėl norėtum ten 
nukeliaut? (pvz. šalis, miestas)

Kas tave supa? (kaip atrodo aplinka)

Koks esi žmogus (išvaizda, charakterio 
savybės)? 

Kokie žmonės tave supa? 

Ką tau patinka veikti? 



 Svajonės pildosi tuomet,  kai 

imamės veiksmų.

 Mūsų pirmas veiksmas link 

svajonės – labiau pažinti save!



Įsivaizduok, kad sutikai žmogų, su
kuriuo labai norėjai susipažinti ir
dabar turi 1 minutę laiko pristatyti
save. Kaip tai padarytum?



Kuo skiriasi 

svajonė 

nuo tikslo?



Kas gali padėti 
pasiekti tikslą?

1. Aiškiai suformuluoti tikslą. Pvz. „Aš noriu išmokti groti 
gitara penkis savo mėgstamus kūrinius 2023 metais”.

2. Įsivardinti kodėl tau svarbu pasiekti šitą tikslą. Pvz. nes 
man patinka mokytis kažko naujo.

3. Įsivardinti, kaip nuspręsite ar pasiekėte tikslą? Šis 
dalykas labai susijęs su konkretumu. 

4. Tikslas turi būti pasiekiamas. T.y. jam pasiekti tu gali 
išsiugdyti reikalingus įgūdžius ar turėti/gauti reikalingus 
resursus. 

5. Taip pat tikslas turi turėti laiko „apribojimą“, kad jis 
neliktų vien tik svajone.
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KOKIOS YRA TAVO STIPRYBĖS?

➢ Į kokį superherojų ar žmogų 
norėtum būti panašus? 
Kodėl?

➢ Kuo patinki savo draugams?

➢ Ką tau gerai sekasi daryti?

➢ Už ką tave giria tėvai?



KOKIAS STIPRYBES MATO vaikai ir jaunimas:

Draugiškas                   
Smalsus                   
Darbštus

Savarankiškas              
Geraširdis                          

Bendraujantis

Bendradarbiaujantis 
su kitais            

Padedantis kitiems           
Išklausantis

Atsakingas                        
Turintis humoro 

jausmą                          
Gabus matematikoje

Gabus lietuvių 
kalboje ir literatūroje              

Gabus piešime

Gabus sporte                                               
Gabus muzikoje

Turinti lakią vaizduotę                  
Savarankiškas

Kantrus                                                       
Ramus



Įsivaizduok, kad sutikai žmogų, su
kuriuo labai norėjai susipažinti ir
dabar turi 1 minutę laiko pristatyti
save. Kaip tai padarytum?



Kiekvienas iš mūsų turi savo 
kelią. Tai yra Jūsų kelias, Jūsų 
patirtis, Jūsų klaidos ir Jūsų 

pergalės. Jūs esate ypatingas!



www.KamilaGolod.lt

Susisiekime!

Linkiu Jums išdrįsti būti savimi! Įgyvendinti savo svajones. 

Prisiminti, kad Jūs esate ypatingas ir tokių, kaip Jūs, daugiau nėra!


