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MAŢEIKIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO „LINELIS“ 

SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Maţeikių lopšelio-darţelio „Linelis“ (toliau-Darţelis) socialinio ir emocinio ugdymo (toliau-

SEU) programos paskirtis-socialinį emocinį ugdymą darţelyje organizuoti kaip procesą, apimantį 

savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų 

priėmimo gebėjimų ir įgūdţių ugdymą, į šį procesą įtraukiantį tėvus ir bendruomenę. 

Programa parengta atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. Nr. XII-745 nutarimą 

„Dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, 2017 m. rugsėjo 1 d. 

įsigaliojusias Lietuvos švietimo įstatymo pataisas, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą „Dėl 2020 

metų paskelbimo vaikų emocinės gerovės metais“ 2019 m. gruodţio 20 d. Nr. XIII-2769, kuriuo 

siekiama atkreipti dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, sustiprinti jos uţtikrinimo sąlygas, 

gerinti vaikų psichikos sveikatą ir gerovę. 

 

Programos rengėjai: Raimonda Veličkienė-socialinė pedagogė ir Jurgita Karkliuvienė- direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui.  

Programos trukmė – tęstinė.  

Programos apimtis – 2020-2022 m. 

Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikai.  

Programa atnaujinama, tobulinama pagal poreikį ir reikalavimus. 

 

II. SEU PROBLEMA/SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarba ikimokykliniame ugdyme ir kituose 

švietimo lygmenyse yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Geros mokyklos 

koncepcijoje ir kituose su švietimu susijusiuose teisės aktuose.  

Nacionalinėje švietimo strategijoje 2013-2022 m. numatomi individualių socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo stiprinimo ir socialinių problemų sprendimo pasitelkiant švietimą 

veiksmai. Trečiuoju strategijos tikslu išreiškiamas poreikis turtinti ugdymosi aplinką, stiprinti 

ţalingo elgesio prevenciją, uţtikrinti mokyklų bendruomenių psichologinį saugumą, skatinti 

bendrųjų ir profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, rūpintis socialiniu, emociniu vaikų ugdymu. 

Lietuvos švietimo įstatyme pabrėţiama bendrųjų (taip pat socialinių ir emocinių) 

kompetencijų lavinimo svarba. 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiomis švietimo įstatymo pataisomis 

visos šalies mokyklos įpareigojamos rūpintis vaikų apsauga nuo smurto, kurti saugią ugdymo 

aplinką, vykdyti ilgalaikę smurto ir ţalingų įpročių prevenciją ir rūpintis vaikų socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymu švietimo įstaigose. 43 straipsnio 11 dalyje numatyta: „Mokykla 

privalo uţtikrinti sveiką, saugią, uţkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir ţalingiems 

įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos 

bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės 

švietimą. Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent 

vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje 

programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose“. 

Siekiant šių tikslų, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai įpareigojami reguliariai tobulinti 

kvalifikaciją ugdytinių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo srityse. 23 straipsnio 4 

dalyje nustatyta: „Ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo 

tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.  
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2015 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintoje Geros 

mokyklos koncepcijoje nustatyti šiuolaikinės Lietuvos mokyklos raidos orientyrai ir svarbiausi 

pageidaujami mokyklos bruoţai, siekiant paskatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir 

ilgalaikes mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Socialinis ir emocinis ugdymas atspindi visas 

svarbiausias Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir padeda kurti jos įgyvendinimo sąlygas.  

Emocinė gerovė yra svarbi ir neatsiejama vaiko gerovės dalis. Neuţtikrinta emocinė gerovė 

gali lemti vaikų patiriamą fizinį ir emocinį smurtą bei labai paveikti jų galimybes gyventi visavertį 

ir laimingą gyvenimą. Kadangi tyrimai patvirtina, kad tinkamus socialinius ir emocinius įgūdţius 

turintys ţmonės daug geriau susidoroja su kasdienio gyvenimo problemomis, švietimo teoretikai, 

praktikai ir politikai vis labiau sutaria, kad būtina nuo ankstyvo amţiaus nuosekliai ugdyti vaikų 

socialinius ir emocinius įgūdţius. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 10–20 proc. pasaulio vaikų ir paauglių 

patiria psichikos sveikatos sutrikimus, o pusė visų psichikos sveikatos sutrikimų prasideda iki 14 m. 

2017-2018 m. duomenimis, Lietuvoje 13 proc. mokyklinio amţiaus vaikų ir paauglių turėjo 

emocinių ir elgesio sutrikimų. PSO duomenys atskleidţia, jog vaikai, siekdami uţmaskuoti 

vienišumo, pykčio ir liūdesio emocijas, vis anksčiau pradeda vartoti psichiką veikiančias 

medţiagas, kurios susijusios su paauglių saviţudybėmis. 2017 m. kas trečio Lietuvoje mirusio 15-

19 m. ţmogaus mirties prieţastis buvo saviţudybė. 

Lietuvos mokinių Sveikatos ir gyvensenos (HBSC) 2018 metų tyrimas parodė, kad Lietuvoje 

kas ketvirtas vis dar patiria patyčias, o kas trečias vaikas patiria ţemą emocinę gerovę. 2017 m. 

atliktas lyginamasis tyrimas apie vaikų gerovę Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) parodė, jog 

Lietuvoje vaikai daţniau nei jų bendraamţiai Latvijoje ir Estijoje jaučiasi vieniši, pykti, liūdni ir 

prislėgti. Kas penktas vaikas susiduria su neigiamais reiškiniais bendraujant su tėvais arba prastai 

sutaria su bendraamţiais, o kas ketvirtas neturi draugų ar paţįstamų, su kuriais galėtų leisti 

laisvalaikį. 

Pastebima, kad  daugėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų, turinčių dėmesio 

koncentracijos, elgesio ir emocinių sutrikimų. Nemaţa dalis tokių vaikų pasiţymi padidėjusiu 

nerimastingumu, emociniu prislėgtumu, agresyviu elgesiu. Mokymosi sunkumai, tame  tarpe 

nerimas, dėmesio sukaupimo sunkumai, socialiniai-emociniai bei elgesio sutrikimai – sutrikdo 

vaikų raidą, trukdo jų socializacijai ir mokymuisi bei galimybei realizuoti savo gebėjimus. 

Visuomenėje egzistuoja daţnai nepagrįstas ir vienpusis poţiūris, kad vaikai �išaugs savo 

bėdas, jos trumpalaikės ir nevertos atidesnio susidomėjimo. Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

kognityvinė, socialinė, emocinė raida iš tiesų yra nepaprastai sparti ir dinamiška, todėl konkretus 

vaiko vystymosi pokytis gali ir sukelti, ir sušvelninti nepageidaujamos jo elgsenos apraiškas. Visgi 

pastaraisiais dešimtmečiais psichologai, pedagogai ir psichiatrai atkreipė dėmesį į tai, kad ir 

vėlesniame amţiuje išlieka nemaţa dalis vaikystėje išryškėjusių elgesio ir emocinių problemų, 

kurios daro neigiamą įtaką asmenybės savijautai ir adaptacijai. Kita vertus, labai svarbu laiku 

atpaţinti, įvertinti ir bandyti įveikti vaiko ir jo šeimos gyvenimą trikdančias elgesio ir emocines 

problemas. Ankstyvojoje vaikystėje ydingas vaiko reagavimas į aplinką tik formuojasi, yra atviras 

stebėjimui ir lengviau koreguojamas. 

Nuo gimimo iki 5 metų socialinės ir emocinės kompetencijos pasireiškia per tai, kaip 

bendraujama su tėvais, bendraamţiais, reiškiant savo emocijas bei reaguojant į aplinkinių emocijas. 

Kuo socialinės ir emocinės kompetencijos yra labiau išvystytos, tuo maţiau vaikui iškyla socialinių 

ir emocinių problemų. 

Socialinės ir emocinės kompetencĳos pradeda vystytis ankstyvajame vaiko amţiuje, todėl 

vaiko socialinė aplinka turi skatinti šį raidos procesą jau nuo pirmųjų dienų. Kadangi pirmąsias 

socialines patirtis vaikai įgyja darţelyje, bendraamţių grupėje, ypatingas dėmesys turi būti skirtas 

būtent šiai socializacĳos aplinkai.  

Mokslininkai pateikia įrodymų, kad kuo didesnis dėmesys skiriamas vaiko socialinėms ir 

emocinėms kompetencijoms, tuo anksčiau šie išmoksta suprasti ir valdyti savo emocijas bei 

veiksmus. Gebėjimas stebėti pasaulį ir šalia esančius ţmones ilgainiui suteikia vaikams pasitikėjimo 
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savimi, stiprina santykius su kitais, padeda sėkmingiau spręsti konfliktines situacijas, įveikti 

neigiamas emocijas.  

Pastaruoju metu vis daţniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena 

veiksmingiausių geros vaikų psichikos sveikatos uţtikrinimo ir smurto prevencijos priemonių. 

Teigiama, kad šio ugdymo rezultatas – gyvenime svarbūs įgūdţiai – tai grandis, susiejanti 

akademines ţinias su sėkme mokykloje, šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. 

Socialinis emocinis ugdymas darţelyje – itin svarbi ikimokyklinukų ugdymo dalis, apimanti 

ne vien ugdymo turinį, bet ir visų darţelio grupių gyvenimą: jų mikroklimatą, ugdymo proceso 

organizavimą, grupių bendruomenės narių santykius. Socialinis emocinis ugdymas yra sudedamoji 

pasaulio paţinimo dalyko dalis. 

Mokytis paţinti savo jausmus ne ką maţiau svarbu nei lavinti skaitymo ar skaičiavimo 

įgūdţius. Gebėjimas susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti 

pokalbį ir išklausyti, atskleisti save, drąsiai pasipriešinti skriaudėjams, atjausti kitus,  įveikti 

sunkumus, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, 

drąsiai ţvelgti į sunkumus, nesidrovėti artimumo  yra tie įgūdţiai, kurie reikalingi gyvenime norint 

būti sėkmingu ir laimingu. SEU laikomas ir viena veiksmingiausių geros vaikų psichikos sveikatos 

uţtikrinimo ir smurto prevencijos priemonių. 

Šiandien socialinis ir emocinis ugdymas yra neatskiriamas nuo kokybiško švietimo ir 

mokyklų misijos, nes sparčiai besikeičianti visuomenė, atviras pasaulis skatina vis labiau matyti ne 

tik save, savo interesus, bet ir kitus, skatina gebėti prisitaikyti prie pokyčių.  

2020 metus paskelbus Vaikų emocinės gerovės metais, siekiama ne tik atkreipti visuomenės 

dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, bet ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jos kūrimui. 

 

 

III. SEU PRINCIPAI 

 

3.1. Diferencijavimo ir individualizavimo principas. Atsiţvelgiama į kiekvieno vaiko individualius 

poreikius, galimybes, pasiekimus, turimą patirtį, individualias asmenines savybes;  

3.2. Humaniškumo principas. Vaikas yra vertybė. Jis ugdomas būti savarankišku, garbingu, 

gebančiu pasirinkti ai atsakyti uţ savo pasirinkimą. Ugdymas remiamas dorine kultūra, pagarba 

pripaţintoms vertybėms; 

3.3. Nuoseklumo principas. Programos uţsiėmimai organizuojami vadovaujantis vaiko 

psichosocialinės raidos ypatumais, ugdant gebėjimus nuosekliai, ţingsnis po ţingsnio; 

3.4. Integralumo principas. Visas ugdymo turinys garantuoja harmoningą vaiko asmenybės 

formavimąsi, visuminį aplinkos ir savęs suvokimą bei paţinimą. Siekiama vientiso fizinės, 

emocinės, socialinės ir paţinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis visuminiu poţiūriu į vaiką. 

3.5. Aktyvumo principas. Vykdant socialinį ir emocinį ugdymą naudojami aktyvūs mokymosi 

metodai (pvz., vaidmenų ţaidimai, darbas grupėse ir kt.); 

3.6. Kryptingumo principas. Socialinis ir emocinis ugdymas vykdomas kryptingai tam skirtu laiku 

ir specialiai tam numatytomis veiklomis; 

3.7. Sąveikos principas. Ugdymas grindţiamas visų šio proceso dalyvių – vaiko, tėvų, pedagogų ir 

kitų asmenų, dalyvaujančių vaiko gyvenime, sąveika 

 

IV. SEU GAIRĖS 

 

SEU darţelyje organizuojamas kaip procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji įgyja patirties, 

nuostatų, įgūdţių ir kompetencijų šiose srityse: savo emocijų suvokimas ir valdymas, pozityvių 

tikslų iškėlimas ir pasiekimas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su kitais kūrimas 

ir palaikymas, atsakingas sprendimų priėmimas. Tai socialinės galios, kurios suteikia vaikams 

galimybę orientuotis aplinkoje, atspindi jų paţintinius siekius ir gebėjimus bei pasireiškia per 

socialinius mokėjimus ir įgūdţius. Tyrinėdamas aplinką, bendraudamas su ţmonėmis, vaikas 

pradeda suvokti jų tarpusavio ryšius, daiktų paskirtį bei kūrybiškai juos įvaldo ir taiko veikloje. 
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Todėl yra būtina kurti socialiai ir emocionaliai saugią aplinką, kurioje vaikas įvaldo tikrovės 

paţinimo būdus, geba reaguoti į kitų pasiūlymus, nuomonę bei įsijungia į bendrą grupės veiklą. 

Taip ikimokyklinio amţiaus vaikai įveikia kasdienio gyvenimo pokyčius, reiškia emocijas, mokosi 

išklausyti kitą, bendrauti su bendraamţiais ir aplinkiniais.  

SEU veiksmingumą lemia: nuoseklumas, aktyvių ugdymo metodų taikymas, dėmesys 

socialinių emocinių įgūdţių formavimui, ugdymo turinio konstravimui. 

SEU programos diegiamos sėkmingiau, kai pagrindiniai jų įgyvendintojai yra mokytojai, o ne 

išoriniai instruktoriai, kai įsitraukia visi mokytojai, o ne tik jų dalis. SEU programas galima vertinti 

kaip prevencines. Didinant socialines emocines kompetencijas ir kuriant palaikančią ugdymo(si) 

aplinką, naudos gauna visi ugdytiniai. 

SEU ugdomosios veiklos apima visus darţelio gyvenimo elementus – grupę, edukacines 

erdves, ţaidimų aikšteles ir kt. 

Koordinuotas SEU darţelyje gali reikšmingai prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo ir 

sustiprinti svarbiausius geros mokyklos veiksnius: 

 Asmenybės ūgtis: asmenybės branda, pasiekimai ir paţanga.  

Socialiniu emociniu ugdymu siekiama kiekvieno vaiko individualios paţangos ir asmenybės galių 

atskleidimo, tikslingai lavinant asmenybės savęs paţinimo, savitvardos, tarpasmeninių santykių ir 

sprendimo priėmimo gebėjimus. Šių gebėjimų ugdymas reikšmingai prisideda prie geresnių 

mokymosi pasiekimų ir motyvacijos mokytis. 

 Gyvenimas darţelyje: saviraiškus dalyvavimas. 

Gyvenimas darţelyje yra svarbus socialinio ir emocinio ugdymo objektas (veiklos laukas). 

Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas vyksta ne tik organizuojant kasdienes ugdomąsias 

veiklas, bet ir bendrame darţelio gyvenimo kontekste – grupės veikloje, lauke, darţelio renginiuose 

ir kt. SEU siekiama, kad darţelyje formuotųsi pagarbaus bendravimo kultūra, galiotų bendri 

susitarimai dėl pageidaujamo elgesio, būtų kuriama aplinka, kurioje kiekvienas (tiek mokytojas, tiek 

vaikas) jaustųsi priimamas ir galėtų save  išreikšti. 

 Ugdymas(is): dialogiškas ir tyrinėjantis. 

Vienas iš svarbiausių socialinio ir emocinio ugdymo principų-asmeninis aktyvumas. Vaikai ugdosi 

aktyviai dalyvaudami ugdymo procese, mąstydami ir bendraudami su bendraamţiais ir mokytojais 

apie jiems svarbius dalykus. 

 Ugdymas. 

Socialinis ir emocinis ugdymas būtų neįmanomas be tikslingo ir tinkamo mokytojų darbo. SEU 

siekia padėti mokytojams tobulinti ugdymo procesą, veiklas, papildant ugdymą grupėje 

strategijomis ir metodais, įtraukiančiais vaikus ir skatinančiais aktyviai dalyvauti, spręsti problemas 

drauge, mokytis vieniems iš kitų. 

 Darbuotojai: asmenybių įvairovė. 

Socialinio ir emocinio ugdymo koncepcijoje vadovaujamasi įtraukiojo ir demokratiško ugdymo 

principais. Vienos iš svarbiausių prielaidų čia yra dėmesys kiekvieno darţelio bendruomenės nario 

asmenybei, unikalumo pripaţinimas ir pagarba ţmonių įvairovei. Kiekvieno mokytojo asmeninės 

savybės atlieka reikšmingą vaidmenį ugdant socialines ir emocines kompetencijas, formuojant 

darţelio kultūrą. Kiekvienas mokytojas SEU kontekste yra ne tik savo profesinės veiklos ţinovas, 

bet ir elgesio modelis kitiems.  

 Darţelio bendruomenė: besimokanti organizacija. 

Socialinis ir emocinis ugdymas grindţiamas ne tik vaikų, bet ir visos darţelio bendruomenės 

įsitraukimu. Mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai, pagalbinis personalas atlieka svarbų vaidmenį kuriant 

ugdymui palankią aplinką. Čia nėra baigtinio rezultato, pokyčiai darţelyje būtų neįmanomi be 

nuolatinio bendruomenės tobulėjimo ir tarpusavio mokymosi. 

 Lyderystė ir vadyba: įgalinančios. 

Svarbiausia socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo sąlyga yra bendra darţelio vizija ir 

konkreti veiksmų strategija, orientuota į norimus pokyčius įstaigos gyvenime. Formuojant įią 

strategiją turėtų dalyvauti visi darţelio bendruomenės nariai, prisiimdami asmeninę atsakomybę uţ 
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jos įgyvendinimą. To padėtų siekti įstaigos administracijos įsipareigojimas ir atskirų darţelio 

darbuotojų lyderystės įgalinimas. 

 Ugdymosi aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. 

Socialiniu ir emociniu ugdymu visų pirma siekiama kurti emociškai saugią ir ugdymusi palankią 

psichologinę aplinką. Kita vertus, svarbios socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo sąlygos yra ir 

fizinės aplinkos ypatybės-galimybė keisti ugdymosi erdves, lanksčiai naudoti priemones ir pagal 

poreikį keisti aplinką. 

Edukacinė aplinka – tai dinamiška ugdymo ir ugdymosi erdvė, sukurta ir veikiama 

ugdytojo bei sąlygota ugdymosi tikslo, jį atitinkančio turinio bei jo įsisavinimą paremiančių 

metodų.  

Kokybiškas profesionalus ugdymas įmanomas tik šiuolaikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje. Todėl būtina nuolat tobulinti ugdomąjį procesą, ieškoti naujų, 

efektyvesnių į vaiką orientuotų ugdymo metodų, ne tik lanksčiai atliepti, bet ir atsinaujinti kartu su 

šalyje vykstančiais edukaciniais procesais, skatinti pedagogus aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms 

iniciatyvoms/inovacijoms. Pedagogams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ugdymo programas, tenka 

didelė atsakomybė uţ ankstyvojo amţiaus vaikų ugdymo kokybę, nes tinkamas pasirengimas lemia 

sėkmingą vaiko raidą ir jo pasiekimus.  

Teigiamo mikroklimato kūrimas grupėje yra labai svarbus vaiko sveikatai. Jį sudaro: 

emociškai sveika grupė, palankus mikroklimatas – tarp vaikų, tarp vaikų ir pedagogų, ir ugdytinių 

tėvų. Labai svarbu, kad vaikas jaustųsi svarbus, saugus, mylimas. Sudaryti galimybę vaikui jaustis 

saugiam, svarbiam, reikšmingam – tai pagrindinės sąlygos vaiko emociniam komfortui, asmenybės 

formavimuisi. Išmokyti maţą vaiką bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamţiais, 

taikiai spręsti konfliktus – vienas iš sudėtingiausių uţduočių visai grupėje dirbančiai komandai. 

 Vietos bendruomenė ir savininkas: įsipareigoję. 

Socialinis ir emocinis ugdymas yra grįstas visos darţelio bendruomenės, ypač steigėjo, 

įsipareigojimu kurti SEU palankią aplinką ir praktikas įstaigoje. SEU turi tapti prioritetu, o 

konkrečios ugdymo įgyvendinimo priemonės (tvarkos aprašai, susitarimai, darţelyje vykdomos 

programos, ugdymo(si) galimybės ir kt.) turi būti parenkamos specifiškai, atsiţvelgiant į vietos 

sąlygas. Įstaigos steigėjas ir bendruomenė atlieka svarbų vaidmenį kuriant SEU įgyvendinimo 

darţelyje sąlygas ir stebint pokyčius.  

 

V. SOCIALINĖS IR EMOCINĖS KOMPETENCIJOS 

 

Kiekviena emocija, kiekvienas jausmas yra reikalingas ir prasmingas, tik svarbu jį 

įsisąmoninti, paţinti, išjausti ir mokėti įvardyti. 

Atpaţinti ir įvardinti savo emocijas, gebėti suprasti kito ţmogaus patiriamas emocijas ir 

jausmus yra nepaprastai vertingas įgūdis, padedantis kurti pilnaverčius santykius tiek su savimi, tiek 

su išoriniu pasauliu. Savo emocijas paţįstantys ir gebantys jas kontroliuoti vaikai rečiau patiria 

stresą, labiau savimi pasitiki, kelia sau aukštesnius tikslus, kritinėse situacijose sugeba susitelkti ir 

rasti geriausią sprendimą. 

Socialinis emocinis ugdymas, kuriuo siekiama ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus bei 

įgūdţius – specialistų pastangas labiausiai vienijanti ir visuminio ugdymo sąlygas atspindinti 

ugdymo kryptis. 

Gebėjimai arba kompetencijos, kurių reikia progresui, apibūdinamos įvairiais terminais: 

asmeninės kompetencijos, bendrosios kompetencijos, emocinio intelekto kompetencijos. Socialinės 

ir emocinės kompetencijos glaudţiai susijusios su vaiko amţiumi ir jo išsivystymo lygiu. Šių 

kompetencijų vystymuisi ankstyvajame amţiuje lemiamą įtaką turi vaiko amţius ir šeimos kultūra.  

Socialinių ir emocinių kompetencijų, būtinų sėkmei, sąrašas ilgėja augant. Vaikams patekus į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, vėliau – į priešmokyklinio ugdymo grupę, dar vėliau – į mokyklą, 

ţmonių, su kuriais reikia bendrauti, daugėja. Būti su svetimais – didelis iššūkis ne tik vaikams, bet 

ir suaugusiems. Grupėje reikia išmokti priimti kitus, sutarti ir laikytis susitarimų, klausytis ir 
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dalytis, uţleisti vietą, palaukti savo eilės ir dar daug kitų dalykų. Tai, ką tėvai daţniausiai daro 

intuityviai, pedagogai turi galimybę taikyti moksliškai patvirtintus įrankius.  

Šiandien itin svarbiomis laikomos trys asmens gebėjimų grupės: paţinimo, socialiniai ir 

emociniai gebėjimai.  

Skirtingų šalių švietimo sistemose kuriamus socialinio ir emocinio ugdymo standartus 

nulemia gana įvairūs susitarimai dėl terminų ir įgūdţių grupių. Vis dėlto mokslinėje ar praktinėje 

literatūroje paprastai yra kalbama apie penkias esmines kompetencijų grupes. Tai savimonė, 

savitvarda, socialinis sąmoningumas, atsakingas sprendimų priėmimas ir tarpusavio santykiai.  

Socialinis emocinis ugdymas yra procesas, kuris apima ţinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių 

su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą. 

Penki tarpusavyje susiję socialinių ir emocinių kompetencijų rinkiniai pademonstruoti 1 

paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. 

 

1. Savimonė - gebėjimas atpaţinti savo jausmus, mintis ir suprasti, kaip visa tai veikia elgesį. 

Ši kompetencija apima stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą išsikelti realius tikslus, 

pasitikėjimą savimi ir optimizmą; 

2. Savitvarda - gebėjimas reguliuoti savo emocijas, mintis ir elgesį skirtingose situacijose. Tai 

apima įgūdţius ir strategijas, kurios padeda nutolinti pasitenkinimą, valdyti stresą, kontroliuoti 

impulsus, motyvuoti save, siekti asmeninių ir akademinių tikslų; 

3. Socialinis sąmoningumas - gebėjimas į situaciją paţvelgti iš kito ţmogaus perspektyvos ir 

uţjausti kitus (taikoma ir ţmonėms iš kitokių kultūrų bei religijų). Socialinė atsakomybė apima 

socialinių bei etinių normų supratimą, gebėjimą ieškoti šeimos, mokyklos ir bendruomenės ištekių; 

4. Tarpusavio santykiai - gebėjimas sukurti ir išlaikyti tinkamus santykius (taikoma ir 

ţmonėms iš kitokių kultūrų ir religinių grupių). Santykių kūrimo ir palaikymo įgūdţiai apima 

ţinias, kaip reikia aiškiai bendrauti, klausyti, bendradarbiauti, atsispirti neigiamai įtakai, spręsti 

konfliktus ir prašyti pagalbos; 

5. Atsakingas sprendimų priėmimas - gebėjimas priimti sprendimus priklausomai nuo 

mokyklos ar gyvenimo lūkesčių, etinių standartų, saugumo ir socialinių normų ir realaus pasekmių 

įvertinimo. Priimant tokius sprendimus, atsiţvelgiama į savo paties ir aplinkinių gerovę. 

 

TARPUSAVIO 

SANTYKIAI 

ATSAKINGAS 

SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMAS 

SOCIALINIS 

SĄMONINGUMAS 

SAVIMONĖ 

SAVITVARDA 
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Šie penki kompetencijų rinkiniai yra tarpusavyje susiję ir daţniausiai veikia kartu. Du 

paveikslėlyje parodyti rinkiniai – savimonė ir savitvarda – orientuojasi į įgūdţius, nukreiptus į save, 

socialinis sąmoningumas ir tarpusavio santykių įgūdţiai orientuojasi į įgūdţius, nukreiptus į kitus.  

Socialinės ir emocinės kompetencijos vystosi nuosekliai. Pirmiausia ţmogus (vaikas) turi 

paţinti save, savo emocijas, stiprybes ir silpnybes, po to turi išmokti savo emocijas suvaldyti, būti 

savo gyvenimo tvarkytoju, organizuotu, atsakingu ir pasitikinčiu savimi. Kai išmokstame paţinti 

save ir valdyti emocijas, stiprėja mūsų gebėjimas suprasti kitus ţmones, empatiškumas, tolerancija. 

Kai įgyjame gebėjimus būti empatiškais, galime kurti gerus tarpusavio santykius, išmokstame 

bendrauti, dirbti kartu, taikiai spręsti konfliktus, o šie gebėjimai mums svarbūs priimant atsakingus 

sprendimus, prisiimant asmeninę, socialinę ir moralinę atsakomybę.  

Taigi, socialinės ir emocinės kompetencijos yra gana patvarūs minčių, jausmų ir elgesio 

modeliai, kurie atspindi reakcijos tam tikru būdu ir tam tikromis sąlygomis tendenciją.  

 

5.1. Pedagogų socialinės emocinės kompetencijos 

 

Lietuvos pedagogų sąmoningumas socialinio emocinio ugdymo ir saviugdos  tema yra 

minimalus. Nėra sukurtų ir nacionaliniu mastu taikomų įrankių mokytojų socialiniam ir emociniam 

intelektui lavinti. Jau pats mokytojo elgesys yra emocinės kompetencijos arba trūkumo pavyzdys.  

Pačios geriausios SEU programos vaikams gali būti  neefektyvios vien todėl,  kad mokytojo 

asmenybė, elgesys ir asmeninės vertybės kontrastuos su programos nuostatomis, jei kalbėdamas 

apie empatiją, jis pats jos nejaus, jei mokydamas vaikus  pagarbos,  jiems savo elgesiu jos nerodys. 

Vaikų darţelio mokytojo bendravimas ir darbas su vaikais itin svarbus skatinant normalią 

vaikų raidą, palaikant psichikos sveikatą, stiprinant jų atsparumą. Moksliniai tyrimai atskleidţia, 

kad vaikus labai veikia mokytojo elgesys, yra tikrai „ne vis vien“, kaip mokytojas su vaikais elgiasi. 

Šilti santykiai su mokytoju vaikams tampa modeliu,  padedančiu uţmegzti naujus pozityvius 

santykius su suaugusiais ir vaikais.  

Ypač svarbus yra mokytojo darbas su rizikos grupės vaikais, atkeliaujančiais iš šeimų, 

gyvenančių sunkiomis aplinkybėmis. Kartais ryšys su bent vienu rūpestingu suaugusiuoju darţelyje 

gali tapti reikšmingu apsauginiu veiksniu, kuris padeda vaikui išbristi iš labai sudėtingų gyvenimo 

situacijų, nesusirgti psichikos liga, neįgyti didelių elgesio ir emocinių sunkumų. 

Mokytojo bruoţai, kurie savo ruoţtu lemia mokytojo socialines emocines kompetencijas bei 

siejasi su 11 socialinių emocinių kompetencijų:                       

1. Patinka ugdyti vaikus – daug dţiaugsmo ir pasitenkinimo savo darbu teikianti profesinės 

karjeros sritis, nors drauge tai taip pat daug pastangų reikalaujanti bei sekinanti veikla - savivertė, 

emocinis savęs suvokimas, pagrindiniai emociniai poreikiai.  

2. Nulemia pokyčius – leidţia vaikams pasijusti grupėje ypatingiems, saugiems ir 

uţtikrintiems. Mokytojai gali daryti teigiamą įtaką savo ugdytinių gyvenime – emocinis kitų 

suvokimas, pagarba kitiems, pokyčiai. 

3. Skleidţia pozityvią energiją – stengiasi nuolatos būti teigiamai nusiteikę, laimingi ir 

besišypsantys. Teigiama energija uţkrečiama, todėl ja dalinasi su grupe – pozityvumas, pagrindiniai 

emociniai poreikiai. 

4. Geba megzti ir palaikyti asmeninius ryšius – paţįsta savo ugdytinius, ţino, kuo jie domisi ir 

uţmezga su jais ryšį – emocinis kitų suvokimas, pagarba kitiems. 

5. Dirba su šimtaprocentiniu atsidavimu – dirba tobulėdami  patys ir įkvepia kitus. Atiduoda 

visą save patiems sau, vaikams, jų tėvams, įstaigai ir kiekvienam jais tikinčiam ţmogui – 

autentiškumas, atvirumas, bendradarbiavimas, parama.  

6. Geba organizuotai dirbti – paskirsto darbus–balansas, streso valdymas, konfliktų valdymas. 

7. Neturi išankstinio nusistatymo-pagarba kitiems, emocinis kitų suvokimas. 

8. Kelia reikalavimus – pats mokytojas elgiasi taip, kaip moko ir reikalauja iš kitų. 

9. Ieško įkvėpimo ir jį randa – nestokoja kūrybiškumo–asmeninės vertybės, pagrindiniai 

emociniai poreikiai. 
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10. Nevengia pokyčių–yra lankstūs, nesiskundţia dėl pasikeitimų įstaigoje–pokyčiai, 

pozityvumas. 

11. Reflektuoja – siekia tobulėti kaip specialistas, apmąsto, kaip jis dirba mokytojo darbą- kas 

pavyko, o ką reikėtų kitą kartą pakeisti. Nuolatos reflektuoja, apmąsto, kaip dirba, kaip patys 

mokosi iš klaidų, silpnybių–aktyvi refleksija. 

VI. SEU TIKSLAS, UŢDAVINIAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

TIKSLAS – telkti darţelio bendruomenę ugdant vaikų socialinius emocinius gebėjimus, stiprinant 

jų psichinę sveikatą. 

 

UŢDAVINIAI:  
1. Plėtoti ugdytinių savimonės ir savitvardos įgūdţius: 

-mokyti suvokti ir valdyti savo emocijas ir elgesį; 

-skatinti paţinti save ir kitus. 

2. Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio 

bendravimo gebėjimais: 

 -atpaţinti kitų jausmus ir ketinimus; 

 -atpaţinti individualius ir grupinius panašumus bei skirtumus; 

 -panaudoti socialinius gebėjimus bei įgūdţius veiksmingam bendravimui; 

 -parodyti sugebėjimą konstruktyviai valdyti ir spręsti tarpasmeninius konfliktus. 

     3. Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir atsakingą elgesį asmeninėse, darţelio ir 

bendruomenės situacijose: 

 -apsvarstyti etinius, saugos ir visuomeninius veiksnius prieš priimant sprendimus 

ugdymo ir socialinėje aplinkoje.   

 

LAUKIAMI REZULTATAI: 

 

1. Tobulės ugdytinių socialinės ir emocinės kompetencijos. 

2. Vaikai susipaţins su bazinėmis emocijomis, praplės emocinį ţodyną; išmoks praktinių 

nusiraminimo būdų. 

3. Ugdytinių tėvai susipaţins su vaikų tinkama emocijų raiška ir skatins tai daryti namuose, 

rodydami tinkamą pavyzdį. 

4. Vaikai išmoks priimti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose. 

5. Ugdant mokytojų socialines ir emocines kompetencijas lavės jų emocinis intelektas. 

6. Stiprės bendruomenės partnerystė. 

7. Grupėse vyraus palanki, saugi ir palaikanti ugdymo(si) aplinka. 

8. Darţelyje vyraus teigiamas santykių mikroklimatas.  

9. Darţelio organizuojamos/siūlomos ugdomosios veiklos puoselės socialinį ir emocinį 

ugdytinių vystymąsi. 

10. Darţelio strateginiai prioritetai ir kasdienės veiklos derės su SEU principais.  

 

VII. PROGRAMOS VYKDYMO METODAI, PRIEMONĖS 

 

Socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimas darţelyje - procesas, kuris apima nuoseklias 

SEU veiklas ugdytiniams, tėvų švietimą, bendruomenės įtraukimą, geros darţelio aplinkos kūrimą, 

pagalbos bendruomenei veiklą, profesinį tobulinimą. 

Programos įgyvendinimas grindţiamas darţelio bendruomenės sutarimu ir sutelktiniu darbu: 

bendradarbiavimu tarp mokytojų ir kitų ugdymo specialistų, bendromis darţelio ir šeimos (tėvų, 

globėjų, rūpintojų) pastangomis. 
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Socialinis emocinis ugdymas nėra viena konkreti ugdymo programa ar specifinė metodika. 

Tai koordinuota švietimo strategija, apimanti asmens, grupės, darţelio, šeimos ir bendruomenės 

lygmenis. 

6.1. Išskiriami keletas SEU modelių: 

-integracija į bendrąsias ugdymo programas. Tai daţniausiai pasirenkama socialinių 

emocinių gebėjimų bei įgūdţių ugdymo forma; 

-saugios ugdymo (si) aplinkos kūrimas ir grupės valdymas. Tai bendri susitarimai, ugdymo 

metodų, kurie stiprina vaikų socialinius ir emocinius įgūdţius, taikymas, nepageidaujamo elgesio 

prevencija ir elgesio problemų sprendimas, ugdymo (si) aplinkos stebėsena, tėvų švietimas ir kt.; 

-specializuotos SEU programos, kurios darţeliui suteikia priemonių spręsti konkrečias 

problemas arba padeda nuosekliai ugdyti socialinius ir emocinius įgūdţius.  

-mokytojų kvalifikacija socialinio emocinio ugdymo srityje. Mokytojų gerovė ir jų 

socialinės emocinės kompetencijos yra labai svarbūs socialinių ir emocinių įgūdţių ugdymui 

darţelyje. 

SEU veiksmingumą lemia: nuoseklumas, aktyvių ugdymo metodų taikymas, dėmesys 

socialinių ir emocinių įgūdţių formavimui, ugdymo turinio konstravimui. 

 

6.2. Metodai: situacijų demonstravimas, stebėjimas bei analizavimas, susitarimai, ritualai grupėse, 

vaidmenų ţaidimai, „minčių lietus“, vaizdo įrašų perţiūra, literatūros kūrinių skaitymas, garso įrašų 

klausymas, emocinio ţodyno plėtojimas, veiklos relaksacijos erdvėje, projektai, ekskursija, išvykos, 

akcijos, teminė diena, savaitė, mokytojų, ugdytinių tėvų konsultavimas, tiriamoji veikla, saugios 

aplinkos kūrimas, darţelio dokumentų (tvarkos aprašų, veiklos planų, ugdymo programų, 

darbuotojų pareiginių nuostatų) perţiūra ir papildymas, įtraukiant socialiniam ir emociniam 

ugdymui skatinti būtinas sąlygas ir reikalavimus, darţelio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir 

reikiamų kompetencijų socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo srityje plėtimas, darţelio 

bendruomenės iniciatyvų derinimas su socialinio ir emocinio ugdymo tikslais, bendradarbiavimas 

su šeimomis ir bendruomene.  

6.3. Priemonės: jausmų ir emocijų paţinimo programa „Zipio draugai“, socialinio ir emocinio 

ugdymo programa „Dramblys“ ikimokyklinukams“, „Gyvenimo įgūdţių programa“, „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų prevencijos programa“, ţaislai ir priemonės, 

skatinantys socialinę ir emocinę raidą; lavinamieji ţaislai, įvairius įgūdţius lavinantys ţaislai; 

dailės, muzikos uţsiėmimai, logopedo pratybos, nusiraminimo kampeliai, nusiraminimo palapinės, 

situacijų kortelės ir analizės, iliustracijos, stalo ţaidimai, literatūros kūriniai, pokalbiai, emocinį 

intelektą ugdantys ţaidimai ir pratimai, plakatai, mokomieji ir animaciniai filmai, vaidybinės 

situacijos, ekskursija, projektas, meninės raiškos priemonės, muzikos įrašai, vaizdo ir garso įrašai, 

socialinio ir emocinio ugdymo instrukcijos, didaktiniai, stalo ţaidimai, dėlionės, ţodiniai ţaidimai, 

vaidybiniai ţaidimai, šviesos stalai, ţaidimai kinetiniu smėliu, modelinu, „Lėlių namai“. 

 

 

VIII. NUMATOMOS VEIKLOS IR RENGINIAI 

Gebėjimai, įgūdţiai Veikla gebėjimams, įgūdţiams 

formuoti 

Laikotarpis Vykdytojai 

I. VEIKLOS IR RENGINIAI UGDYTINIAMS: 

1. PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“ 

Natūralus savo klaidų 

priėmimas, būdų, kaip 

jas ištaisyti, paieška. 

Mokymasis spręsti 

konfliktus ar pasakyti 

tai, kas skaudina. 

Pratinimasis pasidalyti 

Uţsiėmimai temomis: „Jausmai“ 

(Liūdesys ir dţiaugsmas. Pyktis 

arba susierzinimas. Pavydas. 

Jaudulys); „Bendravimas“ 

(Mokomės bendrauti. Klausymasis. 

Kas gali mums padėti?. Kaip 

pasakyti tai, ką norime pasakyti); 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

spec.pedagogas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 
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savo liūdesiu, nerimu, o 

ne uţsisklęsti savyje. 

Suvokimas, kad 

kiekvienas ţmogus ką 

nors panašaus 

išgyvena. 

Mokymasis ieškoti ir 

prašyti pagalbos, 

išdrįsti kalbėtis apie 

,,blogus“ jausmus ir 

bėdas. Mokymasis 

prisitaikyti prie naujų 

aplinkybių, lengviau 

susirasti draugų. 

„Tarpusavio santykių uţmezgimas 

ir nutraukimas“ (Kaip išsaugoti 

draugą. Vienatvės ir atstūmimo 

išgyvenimas. Kaip spręsti 

nesutarimus su draugais. Kaip 

susirasti draugų); „Konflikto 

sprendimas“ (Kaip atpaţinti geras 

išeitis. Įveikiame patyčias. 

Sunkumų įveikimas. Kaip padėti 

kitiems įveikti sunkumus), „Pokyčių 

ir netekties išgyvenimas“ (Pokyčiai 

ir netektys-gyvenimo dalis); 

„Įveikiame“ (Įvairūs įveikimo 

būdai. Kaip padėti kitiems. 

Pritaikymas naujoms aplinkybėms). 

2. PROGRAMA „DRAMBLYS“ IKIMOKYKLINUKAMS“ 

Savimonės 

kompetencija 

Uţsiėmimų temos: „Aš-oro 

balionas“, „Jūra stiklinėje“, 

„Šypsenų siuntimas bei jausmų 

traukinukas“, „Nupiešk emociją“, 

„Jausmų dienoraštis“, „Kur 

jaučiame jausmus“, „Jausmų 

abėcėlė“, „Atpaţįstame jausmus“. 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Savitvardos 

kompetencija 

Uţsiėmimų temos: „Šviesoforas“, 

„Kamuolių nešimas“, 

„Progresuojanti raumenų 

relaksacija“, „STOP“. 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Socialinio 

sąmoningumo 

kompetencija 

Uţsiėmimų temos: „Pabaik 

sakinį“, „Nespalvoti jausmai“, 

„Surask ir atpaţink“, „Kiekvienas 

turi savo jausmus“, „Kiekvienas 

jausmas turi savo spalvą“, 

„Atstumtas arba pripaţintas“, „Aš 

jaučiuosi“. 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Atsakingų sprendimų 

priėmimo/problemų 

sprendimo 

kompetencija 

Uţsiėmimų temos: „Virvių 

išpynimas“, „Mano vertybės“, 

„Supykę balionai“, „Aš liepiu“, 

„Aš atsakingas uţ savo ţodţius“, 

„Randame gerą sprendimą“, 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Tarpusavio santykių 

kompetencija 

Uţsiėmimų temos: „Menas 

bendrauti“, „Visi kartu“, „Kartu 

mes galime daugiau“, „Aš tarp 

draugų“, „Keliaujame po jausmų 

pasaulį“, „Kaip spręsti 

nesutarimus su draugais“, „Aš 

nekaltas Jis tai padarė!“. 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 

3. PROGRAMA „GYVENIMO ĮGŪDŢIŲ UGDYMAS“ 

Savimonė, 

priklausymas grupei, 

poreikiai, teisės ir 

Uţsiėmimų temos: „Aš – ypatingas“, 

„Augu ir keičiuosi“, „Jausmų 

veidrodis“, „Judėjimas ir 

2020 

m.rugsėjo 

mėn.-2022 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 
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atsakomybė, kasdienės 

situacijos, rizikos 

situacijos. Emocinio 

ţodyno plėtojimas 

atsipalaidavimas“, „Kviečiu į ratą“, 

„Nuotaikingi vardai“, „Su kauke ir 

be kaukės“, „Perduok kitam“, „Ką 

jaučia kitas“, „Draugiškas ir 

nedraugiškas“, „Komplimentai“, 

„Lengvi ir sunkūs sprendimai“, „Ką 

aš daryčiau“, „Saugesnis 

sprendimas“, „Sunkių jausmų 

pasaka“, „Atsipalaiduoju“, 

„Panašūs ir skirtingi“, „Šeimos 

rate“, „Bandau suprasti kitą“, 

„Tikras ir netikras draugas“, 

„Renkuosi draugą“, „Šeimos darbų 

filmukas“, „Triukšmas ir tyla“, 

„Dviese ir visi kartu“, „Noriu ir 

nenoriu“, „Parašiutas ir balionai“, 

„Kas man padėjo?“, „Tiesa ar 

prasimanymas“, „Surištos rankos-

sumani galva“, „Pasakyk NE“, 

„Šeimos naujiena“, „Jausmų 

barometras“, „Bijau ir nebijau“, 

„Šviesoforas-sustok, pagalvok, 

daryk“, „Man reikia“, „Mano 

teisės“, „Mano vardas-tai aš“, 

„Klausiu ir gaunu atsakymą“, 

„Skirtingi vaikai-lygios teisės“, 

„Sutinku ir nesutinku“, „Aš noriu 

būti išgirstas“, „Ieškome išeičių“, 

„Mano teisės ir tėvų teisės“, 

„Nebijau suklysti“, „Kas man gali 

padėti“, „Saugau save ir kitus“, 

„Nuodingos mintys“, „Vėţliuko 

šarvai“, „Sunkumų įveikimas“, 

„Saugu ir nesaugu“, „Rizika ir 

pavojai“, „Prieštaringi jausmai“, 

„Spėlionė“, „Man saugu ir smagu“, 

„Ţaidţiu ir mokausi“, „Taikos 

kilimas“, „Stebuklinga karūna“, 

„Dešimt NE“, „Meškiukas ir 

vaistai“, „Vykdau ir nevykdau“, 

„Penki dţiuginantys dalykai“, 

„Pagalba telefonu“, „Tinginių 

karalystė“; dėlionė „Aš ir mes“, 

piešimas „Rankų ratas“. 

m.gruodţio 

mėn. 

kūno kultūros 

mokytojai 

4. KITOS VEIKLOS IR RENGINIAI 

Pozityvūs ir 

konstruktyvūs vaikų 

tarpusavio santykiai, 

pagarba ir pakantumas 

šalia esantiems, saugios 

elgsenos įgūdţiai, 

„Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas“, „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“, 

„Geguţė–mėnuo be smurto prieš 

vaikus“, „Draugo diena“, sveikatos 

valandėlės, logopedo, specialiojo 

2020-2022 m. 

11 mėn. 

 

Soc.pedagogas, 

grupių, meninio 

ugdymo, dailės, 

kūno kultūros 

mokytojai 
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reikalingi teisingiems 

sprendimams įvairiose 

socialinėse situacijose 

ir aplinkose. 

Išplėtotas emocinis 

ţodynas. 

pedagogo uţsiėmimai.  

II. VEIKLOS MOKYTOJAMS 

Asmeninių ir vaikų 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Susitarimai, emociniai ţenklai, 

SEU lavinančios priemonės, 

nusiraminimo kampeliai, ritualai 

(„Emociuko minutėlė“, „Terapinės 

knygos laikas“, „Svečiuose ir vėl 

Jaustukas“, „Uţsimerk ir 

pasinerk“). Seminarai, paskaitos 

„Socialinės emocinės 

kompetencijos. Kodėl jos šiandien 

tiek svarbios?“. Straipsniai: „14 

patarimų kaip ugdyti vaiko emocinį 

intelektą“, „20 frazių, kurios 

privers vaiką jūsų neklausyti“, 

„Drausminimo būdų privalumai ir 

trūkumai“, „Drausminimo metodai 

vaiko savigarbos ugdymui“, 

„Emocinio intelekto ugdymas – 

sėkmės garantas ateityje“, „Ką 

galima sakyti sau, kad sumaţintume 

pyktį“, „Ką daryti, kad vaikai 

sutartų tarpusavyje?“, „Kaip 

padėti ikimokyklinio amţiaus vaikui 

suprasti ir išsakyti savo emocijas“, 

„Darţelio auklėtojo vaidmuo 

stiprinant vaikų psichikos sveikatą“ 

ir kt. 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

III. VEIKLOS UGDYTINIŲ TĖVAMS 

Vaikų socialinio ir 

emocinio intelekto 

ugdymas 

Informaciniai lankstinukai, stendai, 

pranešimai 

Lankstinukai: „Emocinis intelektas 

ir vaikai“, „Emocinės socialinės 

raidos pakopos“, „Ikimokyklinukų 

emocijų raidos ypatumai“, 

„Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

emociniai ypatumai“ ir kt., 

atmintinės: „Kaip stiprinti vaiko 

savivertę“, „Auklėjimo taisyklės 

pagal mokytojus“, „10 sakinių, 

kuriuos tėvai gali pasakyti kitaip“, 

straipsniai: „5 klausimai, 

padedantys sustabdyti pyktį“, „6 

ţaidimai su vaikais, kurie padeda 

jiems atpaţinti ir įvardinti 

emocijas“, „14 patarimų kaip 

2020 m.rugsėjo 

mėn.-2022 

m.gruodţio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

http://www.lkd.lt/enews/news-14_patarimu_kaip_ugdyti_vaiko_emocini_intelekta-id-45.html
http://www.lkd.lt/enews/news-14_patarimu_kaip_ugdyti_vaiko_emocini_intelekta-id-45.html
http://www.lkd.lt/enews/news-14_patarimu_kaip_ugdyti_vaiko_emocini_intelekta-id-45.html
http://www.lkd.lt/enews/news-14_patarimu_kaip_ugdyti_vaiko_emocini_intelekta-id-45.html
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ugdyti vaiko emocinį intelektą“, 

„20 frazių, kurios privers vaiką 

jūsų neklausyti“, „Apie pyktį ir 

vaikus“, „Bausmės nepadės“, 

„Emocinis intelektas 

ikimokykliniame amţiuje“, „Kaip 

namuose ugdyti vaikų emocinį 

intelektą: patarimai tėvams“, 
„Kaip padėti ikimokyklinio amţiaus 

vaikui suprasti ir išsakyti savo 

emocijas“ ir kt. Seminaras tėvams/  

apskrito stalo diskusija „Kas 

padeda kurti gerą santykį tarp tėvų 

ir vaikų?“.  

IV. TIRIAMOJI VEIKLA 

Emocinio intelekto 

ugdymo praktinių 

galimybių 

ikimokyklinio ugdymo 

aplinkoje analizė. 

Anketinė apklausa „Emocinio 

intelekto ugdymas ikimokykliniame 

amţiuje“. 

2020 m.spalio-

gruodţio mėn. 

Socialinis 

pedagogas 

 

 

PASTABA: Numatytos veiklos ir renginiai gali būti keičiami dėl susidariusių situacijų, 

atsirandančių kitų socialinės pedagoginės pagalbos poreikių. 
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