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STRESO VALDYMAS 
EGZAMINAMS ARTĖJANT 

 
Interaktyvi paskaita dvyliktokams  

su ISM vyr. lektoriumi Anicetu Suchockiu 
 
 

Egzaminai yra vienas svarbiausių iššūkių ir išbandymų gyvenime, o jų 
rezultatai priklauso ne tik nuo pasiruošimo ir mokymosi visą gyvenimą, 
bet ir nuo psichologinės būsenos, gebėjimo kontroliuoti savo emocijas 
bei gerai jaustis egzaminų metu. Todėl tokio seminarų ciklo tikslas – 
padėti pasiruošti egzaminams emociškai bei išmokti metodikų kaip tai 
padaryti, kad nerimas nenugalėtų vieną iš svarbiausių gyvenimo 
akimirkų. 
 
Paskaitos uždaviniai:  
 

 suteikti dalyviams teorinių žinių apie  streso sampratą, streso 
rūšis, streso įveikimo būdus, savireguliacijos technikas;  

 aptarti sugebėjimą įveikti stresą ir kaip apriboti neigiamas jo 
pasekmes; 

 paaiškinti relaksacijos, kūrybinės vizualizacijos, savireguliacijos 
technikas streso mažinimui; 

 lavinti individualias savireguliacijos galimybes.  
 
Paskaitoje ugdomos kompetencijos:  
 

• supratimas, kokie veiksniai lemia streso atsiradimą; 
• gebėjimas suprasti ir valdyti stresą, atpažinti jo požymius;  
• gebėjimas surasti tinkamą būdą sumažinti negatyvų streso 

poveikį. 
 
 

 

Paskaita vyks 2013 m. gegužės 9 diena, 15:00-16:30 val. 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete  
(E. Ožeškienės g. 18, Kaunas) 
 
 
Daugiau informacijos bei registracija: www.ism.lt/stresovaldymas  
Jei turite klausimų, kreipkitės: migle.zvirblyte@ism.lt 
(8 611) 32 839; (8 37) 302 400 
 

http://www.ism.lt/stresovaldymas
mailto:migzvi@ism.lt


 

 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Aušros Vartų g. 7A, LT-01304 Vilnius, tel. (8~5) 212 3960, faks. (8~5) 212 3961, el.p.: ism@ism.lt, www.ism.lt 

AB DNB bankas, kodas 40100, a. s. LT574010049500436891, įm. kodas 111963319, PVM mok. kodas LT119633113 

 

STRESO VALDYMAS 
EGZAMINAMS ARTĖJANT 

 
Interaktyvi paskaita dvyliktokams  

su ISM vyr. lektoriumi Anicetu Suchockiu 
 
 

Egzaminai yra vienas svarbiausių iššūkių ir išbandymų gyvenime, o jų 
rezultatai priklauso ne tik nuo pasiruošimo ir mokymosi visą gyvenimą, 
bet ir nuo psichologinės būsenos, gebėjimo kontroliuoti savo emocijas 
bei gerai jaustis egzaminų metu. Todėl tokio seminarų ciklo tikslas – 
padėti pasiruošti egzaminams emociškai bei išmokti metodikų kaip tai 
padaryti, kad nerimas nenugalėtų vieną iš svarbiausių gyvenimo 
akimirkų. 
 
Paskaitos uždaviniai:  
 

 suteikti dalyviams teorinių žinių apie  streso sampratą, streso 
rūšis, streso įveikimo būdus, savireguliacijos technikas;  

 aptarti sugebėjimą įveikti stresą ir kaip apriboti neigiamas jo 
pasekmes; 

 paaiškinti relaksacijos, kūrybinės vizualizacijos, savireguliacijos 
technikas streso mažinimui; 

 lavinti individualias savireguliacijos galimybes.  
 
Paskaitoje ugdomos kompetencijos:  
 

• supratimas, kokie veiksniai lemia streso atsiradimą; 
• gebėjimas suprasti ir valdyti stresą, atpažinti jo požymius;  
• gebėjimas surasti tinkamą būdą sumažinti negatyvų streso 

poveikį. 
 
 

 

Paskaita vyks 2013 m. balandžio 23 diena, 16:00-17:30 val. 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete  
(Arklių g. 18, Vilnius) 
 
 
Daugiau informacijos bei registracija: www.ism.lt/stresovaldymas  
Jei turite klausimų, kreipkitės: migle.zvirblyte@ism.lt 
(8 611) 32 839; (8 37) 302 400 
 

http://www.ism.lt/stresovaldymas
mailto:migzvi@ism.lt

