
MODULIS NR. 6

TINKLŲ KŪRIMAS

Šis  projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys   atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

PRAKTINIAI 
PRATIMAI
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PRATIMAS NR. 1: GALVOK-SUPORUOK-PASIDALINK

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Galvok-Suporuok-Pasidalink

Kiekvienas dalyvis individualiai atsakys į šiuos 

klausimus:

- Kokios mano stiprybės ar įgūdžiai?

- Kokios yra mano organizacijos stipriosios

pusės?

Popieriaus lapas ir rašiklis 

kiekvienam dalyviui
10 min.

Dalyviai analizuoja, ką jie moka 

geriausiai ir kokias stiprybes / 

išteklius jie gali pasiūlyti tinklui.

2. Aptarkite poromis:

- Ką sužinojote?

- Ar Jūsų partneris turi Jums būdingų stiprių

savybių / įgūdžių?

- Ar galite nustatyti, kokių stipriųjų pusių /

įgūdžių neturite abu?

Nėra 15 min.

Dalyvių panašumų / skirtumų 

identifikavimas siekiant sužinoti, 

kur yra jų asmeninių įgūdžių 

spragos, bei norint pamatyti 

tinklų kūrimo ir trūkstamų 

išteklių gavimo iš kitų naudą.

3. Atėjo laikas pasidalinti ir aptarti visų porų 

stipriąsias puses / įgūdžius.
https://www.mentimeter.com 20 min.

Poros gali nustatyti kitas poras 

auditorijoje, kurios turi stipriųjų 

pusių / įgūdžių, kurių jiems 

patiems trūksta.

https://www.mentimeter.com/
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PRATIMAS NR. 2: SOCIALINĖS PARAMOS TINKLAI

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Paprašykite dalyvių vizualiai pavaizduoti savo socialinės 

paramos tinklą. Tai gali būti panašu į toliau pateiktas 

pavyzdines diagramas. Ryšys su TEA paramos koncepcija -

apčiuopiama, emocinė, su patarimais susijusi parama (angl. 

TEA – tangible, emotional, advice related support). Iš kur jie 

gauna apčiuopiamos, emocinės ir su patarimais susijusios 

paramos?

Popierius ir rašiklis 15 min.

2. Aptarkite, kas jiems pratimo metu buvo sudėtingiausia, ar 

buvo staigmenų ir ar, jų manymu, tai yra jiems svarbus 

aspektas. Kur pasirodė spragos?

Lenta, popierius, 

rašikliai

15 min.

Tai padės dalyviams
suprasti, kas yra
tinklas, ir kaip galima
tinklą sukurti.
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PRATIMAS NR. 2: PRIEDAS

AšTeresė

Deividas
Beatričė

Danielius

Karina

AšTeresė

Deividas
Beatričė

Danielius

Karina
Draugai

Kl ientas

Kaimynai

Klubai, 
maldos namai,
asociacijos

Darbas / 
mokykla

Kiti šeimos 
nariai

Šeimyna

Oficialios 
paslaugos ir 
programos
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PRATIMAS NR. 3: BINGO ŽAIDIMAS

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Visiems padalinkite bingo žaidimo lapus. 

Kiekviename kvadratėlyje paminėtos 

galimos auditorijoje esančių žmonių 

savybės ar bruožai. Pavyzdžiui, kvadratėlyje 

parašyta „juodi plaukai“. Tuomet asmuo 

turi nueiti pas žmogų, turintį juodus 

plaukus, prisistatyti ir leisti jam pasirašyti 

kvadratėlyje. Grupės nariai negali du kartus 

eiti pas tą patį asmenį. Laimėtojas yra tas 

asmuo, kuris užpildo daugiausiai langelių 

ant pateikto lapo per nustatytą laiką. 

Pavyzdinis lapas pateikiamas priede. 

Popierius, rašikliai, 

bingo žaidimo lapas
25 min.

Dalyviai praktikuoja 

bendravimo įgūdžius.

2. Gali būti žaidžiamas ir internetinėse 

grupėse.
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PRATIMAS NR. 3: PRIEDAS

Turi juodus plaukus Moka groti muzikos 

instrumentu

Yra buvęs/-usi JAV Yra susipažinęs/-usi su 

įžymybe

Moka švilpauti Turi naminį gyvūną –

katiną

Turi vairuotojo 

pažymėjimą

Mėgsta picą su 

ananasais

Kairiarankis/-ė Mėgsta šokti Apsirengęs/-usi 

raudonai

Negeria kavos

Organizavo renginį arba 

susitikimą

Yra skaitęs/-čiusi 

pranešimą

Moka tris ar daugiau 

užsienio kalbų

Kasdien naudojasi 

„Twitter“



7

PRATIMAS NR. 4: PREZENTACIJA

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Padalinkite komandą į 3-4 grupes. 5 min.

2. Kiekviena grupė turi ištirti savo grupei 

svarbų tinklą. Ar jie gali naudotis tinklu per 

socialines medijas; kaip dažnai jie 

susitinka; kokius grupės poreikius tenkina 

ir pan.

Prieiga prie interneto.
20 min.

Dalyviai sužinos, kaip tirti 

tinklus ir kaip prie jų 

prisijungti.

3. Pateikite jų išvadas auditorijai
Mentimetras / lenta, 

rašikliai 

20 min.
Pristatymo įgūdžiai


