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Projekto trukmė:  ilgalaikis tęstinis projektas
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     Ugdytinių sveikatos stiprinimas ir saugojimas, orientuotas į socialinio ir
emocinio ugdymo plėtrą - vienas pagrindinių mūsų įstaigos veiklos prioritetų.
     Socialinis emocinis ugdymas – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir
mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei vertybines nuostatas,
reikalingas norint:
•          pažinti ir valdyti savo emocijas;
•          išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;
•          jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);
•          kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;
•          priimti atsakingus sprendimus.
     Socialinis emocinis ugdymas formuoja laisvą, atsakingą, emociškai tvirtą
asmenybę, taip pat yra žmogaus, kaip bendruomenės dalies, augimo veiksnys. 
     Švietimo sistemoje socialinis ir emocinis ugdymas svarbus patyčių, žalingų
įpročių prevencijoje bei kito pobūdžio prevencijos veikloms, emocinei ir socialinei
vaikų sveikatai. 

       



Tikslas - 
padėti vaikams įgyti ir
sėkmingai naudoti
socialinius ir emocinius
gebėjimus, siekiant
užtikrinti sėkmę
mokykloje ir gyvenime,
puoselėti darnius
tarpusavio santykius
bendruomenėse ir
stiprinti atsakingą elgesį
visuomenėje.

1. Atlikti ugdytinių tėvų ir mokytojų apklausą,
leisiančią įvertinti jų požiūrį į turimus vaikų  socialinius
emocinius gebėjimus.
2. Sudaryti galimybes atsiskleisti vaikų socialiniams
emociniams gebėjimams projekte numatytų veiklų
metu.
3. Į ugdomąsias veiklas integruojant patvirtintas
socialinio emocinio ugdymo ir sveikatos stiprinimo
programas, plėtoti ugdytinių socialinius emocinius
gebėjimus (emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija
ir savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai su
suaugusiais ir su bendraamžiais).
4. Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams, ugdytinių tėvams vaikų socialinio
emocinio ugdymo klausimais.

Uždaviniaii



1.     Tobulės ugdytinių socialinės emocinės kompetencijos.
2.     Vaikai susipažins su bazinėmis emocijomis, praplės emocinį žodyną;
išmoks praktinių nusiraminimo būdų.
3.     Vaikai išmoks priimti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose.
4.     Lavės mokytojų socialinis emocinis intelektas. 
5.     Stiprės bendruomenės partnerystė.
6.     Grupėse vyraus palanki, saugi ir palaikanti ugdymo(si) aplinka.
7.     Organizuojamos/siūlomos ugdomosios veiklos puoselės socialinį
emocinį ugdytinių vystymąsi.
8.      Kasdienės veiklos derės su socialinio emocinio ugdymo principais. 
9.      Ugdytinių tėvai  įgys žinių vaikų emocijų suvokimo ir valdymo,
pozityvių santykių su kitais kūrimo ir palaikymo srityse.

Laukiami rezultatai



Nuoseklus
socialinių emocinių
kompetencijų ir
įgūdžių ugdymas

Socialiai ir emociškai
saugios aplinkos
kūrimas grupėje

Socialinio emocinio ugdymo
komponentai



Projekto
vykdymo
būdai

Socialinio emocinio projekto turinys integruojamas
visose ugdymo srityse ir veiklose;
Socialinio emocinio ugdymo temos gali būti 
 skirtingos, bet kiekvienu atveju ugdomos
pagrindinės socialinės emocinės kompetencijos;
Socialinio emocinio ugdymo temų, socialinių
emocinių gebėjimų lavinimo, įgytų žinių ir įgūdžių
nuolatinis įtvirtinimas grupės gyvenime;
Ugdymo turinys papildomas socialinio emocinio
ugdymo aktualiomis, su realiu gyvenimu
susijusiomis temomis (rūpinimasis senyvo amžiaus
žmonėmis, aplinkosauga, pirmoji pagalba, sveika
gyvensena, saugios ir stiprios bendruomenės kūrimas
ir pan.);
Organizuojant ugdymo procesą remiamasi socialinio
emocinio ugdymo principais;
Socialinis emocinis ugdymas įtrauktas į įstaigos
metinės veiklos, ugdymo programos prioritetus;



Projekto vykdymo
būdai prevencinės programos: „Zipio draugai“,

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo
ikimokyklinukams programa“, „Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programa“;
„Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo
olimpiada “DRAMBLYS”;
tarptautinis projektas „Socio-emocinių
gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo
klasėse“;
sveikatos stiprinimo programos.

     Į projekto turinį integruojamos:

     Grupių ugdomosios veiklos planuose kartą
per mėnesį numatoma 1 sveikatos valandėlė,
skirta socialiniam emociniam ugdymui.



Praktiniai
užsiėmimai 

Kovo mėn. I-a savaitė. Tema – „Aš ir mano emocijos“. 
Tikslas-lavinti gebėjimą atpažinti savo jausmus, mintis ir
suprasti, kaip visa tai veikia elgesį, mokyti suvokti, ką ir dėl ko
vaikai jaučia, kokios emocijos ar jausmai užvaldė, gebėti tai
išreikšti žodžiais, pasakyti kitam.
Kovo mėn. II-a savaitė. Tema - "Moku pykti ir nusiraminti“.
Tikslas - lavinti gebėjimą reguliuoti savo emocijas, mintis ir
elgesį skirtingose situacijose. Ugdyti įgūdžius ir strategijas,
kurios padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, lavinti gebėjimą
laikytis susitarimų, taisyklių.
Kovo mėn. III-ia savaitė. Tema – „Suprantu kitą, todėl turiu
draugų“. 
Tikslas - lavinti gebėjimą į situaciją pažvelgti iš kito žmogaus
perspektyvos ir užjausti kitus; ugdyti gebėjimą mokytis
bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesutarimus ,
suteikti žinių, kaip reikia aiškiai bendrauti, klausyti,
bendradarbiauti, atsispirti neigiamai įtakai, spręsti konfliktus ir
prašyti pagalbos.
Kovo mėn. IV-a savaitė. Tema – „Moku pasakyti NE“. 
Tikslas - lavinti gebėjimą atpažinti, įžvelgti problemas, ieškoti
išeičių, tinkamiausių sprendimų, numatyti pasekmes ir jas įveikti.


