
DRAUGAUTI – GERA!

Atkreipk kito dėmesį į save. Gali tai padaryti, pavyzdžiui, 
klausdamas, „Ar galiu tau pasakyti...“; ar sakydamas, „Aš noriu 
tau pasakyti.....“

Jei kitas sutinka, tuomet gerai pagalvok ir aiškiai trumpais 
sakiniais pasakyk, ko nori; kalbėk apie save (ne kitą kaltink ar 
apkalbėk). Kalbėk draugišku tonu ir žiūrėk į kitą.

Po to palauk, kol kitas pagalvos apie tai, ką pasakei, ir atsakys 
tau. 

Kai kitas kalba, leisk jam pasisakyti ir dėmesingai išklausyk, kad 
išgirstum, ką jis / ji tau nori pasakyti.

Tada išsakyk savo nuomonę. Jei kito atsakymas tau nepatinka, 
pasakyk tai, tačiau naudodamas draugiškus žodžius ir tvirtą 
balso toną. Pavyzdžiui, „Man nemalonu, kad tu mane pavadinai 
melagiu. Aš tau tik pasakiau, kaip aš jaučiuosi“. 

KAIP BENDRAUTI, KAD DRAUGAUJANT 
BŪTŲ GERA?

03

NUSISTATYK SAVO RIBAS
IR GERBK KITĄ!

02

PAGALVOK, KĄ TAU REIŠKIA 
TURĖTI DRAUGĄ?

01
Gal draugo Tau reikia, nes nori tik su juo kalbėtis apie Tau svarbius 
dalykus? O gal Tau reikia draugo, kad galėtum su juo linksmai ir 
įdomiai leisti laiką?

PAGALVOK, KAIP TU NORĖTUM, 

kad draugai elgtųsi su Tavimi, ir kaip Tu turėtum elgtis su draugais. 
Malonūs žodžiai sukuria gerus santykius ir geresnį bendravimą su 
kitais. Malonūs žodžiai gali būti tokie, kaip „ačiū, kad padėjai; ačiū, 
kas išklausei; man patiko, kad leidai man pasakyti“ ir pan. Tai ypač 
svarbu, kai norime aptarti keblias situacijas ar pasakyti, kas nepa-
tinka. Pavyzdžiui, kai kitas nesilaiko žodžio, nepadeda ar įžeidžia. 
Prisimink, kad supykęs savo žodžiais gali įskaudinti kitą. Jei 
supykai ir nori kitiems papasakoti, kaip Tu jautiesi, stenkis kalbėti 
tik apie save. Pavyzdžiui, „Aš pykstu, nes tu mane pastūmei“. 

DRAUGAI DAŽNIAUSIAI TARPUSAVYJE SUSITARIA, 

kas galima, o kas yra draudžiama. Pvz., įžeidinėjimai, pravardžiavi-
mas, agresyvus elgesys (stumdymasis, šiukšlinimas ir kt.) yra 
draudžiamas elgesys. Jeigu įskaudinote vienas kitą, nebijokite 
atsiprašyti.   

Yra keletas bendravimo taisyklių, kurios padeda 
sutarti su kitais: 

Ar teko girdėti žodį „ribos“? Ribos reiškia, kad prieš, pavyzdžiui, 
liesdamas kito asmens veidą, plaukus, kūną turėtum jo paklausti, 

ar jis / ji sutinka.
 

ATSIMINK, KAD „NE“ = „NE“, O „STOP“ = „STOP“
 

Tačiau nepamiršk, kad Tu taip pat gali nuspręsti, kas gali liesti tavo 
kūną. Pavyzdžiui, jeigu Tu nenori apsikabinti tetos / dėdės ar 
kutentis su savo sese / broliu, tu gali nesutikti. Jeigu nežinai, kaip 
turėtum pasielgti konkrečiu atveju, nebijok klausti savo tėvų ir 

sužinoti, kaip elgtis, kai kas nors peržengia Tavo ribas!


