
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO SVARBA,
 GEROSIOS PATIRTYS IR TENDENCIJOS

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) tampa šių dienų būtinybe ir jo svarba vis labiau pripažįstama švietimo 
kontekste, jis tampa ne tik neformaliojo švietimo programų dalimi, bet ir su pagreičiu integruojamas į bendrojo 
ugdymo programas. Taip pat tai yra žmogaus, kaip bendruomenės dalies, augimo veiksnys. 

Nuoširdžiai kviečiame jus susitikti tarptautinėje konferencijoje – „PS.smile“ projekto baigiamajame 
renginyje – ne tik išgirsti apie SEU tendencijas Lietuvoje, bei tarptautines patirtis projekto partnerių iš 
Portugalijos, Italijos, Bulgarijos, Lietuvos, Graikijos, bet ir patirti, pabūti kartu, palydėti mokslo metus bei 
su gera nuotaika ir šypsena pasitikti vasaros atostogas.

Konferencijos metu pristatysime PS.smile projekto rezultatus: metodinę medžiagą, mobiliąją programėlę, 
mokymosi galimybes el. mokymosi kurse. Tikimės, kad visa tai sėkmingai galėsite taikyti naujais mokslo me-
tais, kasdieninėje veikloje, gyvenime.  

Užsienio partnerių pranešimai bus sinchroniškai verčiami į lietuvių kalbą. 

Registracija būtina (iki 06.27, 12:00): bit.ly/PSsmile_konferencija  

Dalyvavimas konferencijoje dalyviams nemokamas ir vyksta įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ projektą 
PS.smile: Socialinių emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse.

KONFERENCIJA VYKS:
2022m. birželio 30 d. (ketvirtadienis)
K. Donelaičio g. 8, Kaunas, Lietuva 
(Kauno apskrities viešoji biblioteka)

PSsmile.emundus.lt

pssmilecommunity

Asmuo kontaktams: Vida Drąsutė
Tel. +370 616 50453 
El.paštas info@emundus.lt

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA201-060710



PROGRAMA

09:00 Dalyvių registracija Pasitikimo kava/arbata ir saldus užkandis gerai dienos pradžiai. 
Sveikinimo-paveikslo tapymas.

9:30 Konferencijos atidarymas ir 
sveikinimas

Sveikinimas su gera emocija (PS.smile projekto vadovė 
Vida Drąsutė) bei atgaiva protui ir sielai (Vaikų edukatorius, 
kompozitorius Rytis Nevadomskis).

9:50 PS.smile projekto pristatymas

PS.smile projekto vadovė Vida Drąsutė, VšĮ „eMundus“ direktorė, 
edukacinių projektų iniciatorė ir vadovė. 
PS.smile projekto tikslas, veiklos, rezultatai (metodinė 
medžiaga, mobilioji programėlė, mokymosi galimybės el. 
mokymosi kurse).

10:15
Socialinio ir emocinio ugdymo 
integravimo į švietimo sistemą 
prielaidos, perspektyvos ir iššūkiai

Dr. Daiva Šukytė Socialinio ir emocinio ugdymo instituto 
vadovė, LSEU asociacijos prezidentė, SEU lektorė-konsultantė, 
Edukologijos mokslų daktarė, tarptautinės socialinio ir emocinio 
ugdymo programos „Lions Quest“ instruktorė, knygos „Ką gali 
mokytojas“ bendraautorė, jos veiklos sritys taip pat: nuoseklus 
socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas ugdymo institucijose, 
šeimoje, šios srities tyrinėjimai bei socialinio ir emocinio ugdymo 
konsultantų rengimas.
Pranešimas apie socialinio ir emocinio mokymosi prielaidas, 
tendencijas, PS.smile projekto svarbą ir vertę ugdymo procesui, 
sąsajas su SEU Lietuvoje, kaip projektas prisideda prie Lietuvos 
mokyklų atnaujintų mokymo programų.

10:40
Socialinių ir emocinių kompetencijų 
ugdymas: Ps.smile sistema veikianti 
gyvenimo kelyje

Dr. Teresa Maria Sgaramella ir Dr. Lea Ferrari 
Padujos universiteto Filosofijos, sociologijos, edukacijos ir 
taikomosios psichologijos katedros docentės, tarptautinių 
edukacinių projektų tyrėjos.

11:00 Kavos pertrauka Geros nuotaikos pokalbiai, kava/arbata.

11:20 Universalus mokymosi dizainas ir jo 
taikymo geroji patirtis

João Canossa Dias, A.R.C.I.L Reabilitacijos paslaugų centro 
direktorius, atsakingas už planavimą, įvairių socialinių projektų 
negalios ir įtraukties srityse nuo ankstyvos intervencinės 
programos ir įtraukiojo švietimo paslaugos profesiniam mokymui 
ir užimtumui stebėjimą, įgyvendinimą, vertinimą. Lektorius 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose universitetuose seminarų 
vedėjas bei konsultantas.



12:00
Galimybės kelionė: kaip dalyvavimas 
PS.smile projekto veiklose padėjo 
sudėtingo elgesio berniukui

Cátia Giesteira yra jaunimo darbuotoja A.R.C.I.L laisvalaikio 
centre. Atsakinga už pradinio ugdymo vaikų grupių pedagoginės 
ir laisvalaikio veiklos planavimą ir įgyvendinimą. Ji studijuoja 
universitete Vaikų ugdymo – pradinio ugdymo srityje ir dalyvauja 
projektuose bei mokosi apie įvairius įtraukiojo ugdymo metodus.

12:20 Dalijimasis gerąja patirtimi
PS.smile projekto partneriai pasidalins savo gerąja patirtimi įgyta 
PS.smile projekte, mokymuose su mokytojais ir atsiliepimais iš 
partnerių šalių mokyklų.

13:00 Pietų pertrauka Laikas skirtas poilsiui ir energijos papildymui

14:00 SEU ir psichologinė gerovė, geros 
psichinės sveikatos palaikymas

Dr. Miglena Molhova yra Bulgarijos CUBU Foundation (liet. 
Pilietinės visuomenės kultūrinio ir verslo potencialo plėtros 
fondas) edukacinių projektų ekspertė, tyrėja ir instruktorė. Ji taip 
pat yra Ekonomikos mokslų daktarė ir Bulgarijos nacionalinės ir 
pasaulio ekonomikos universiteto docentė.

14:20
SEU svarba būnant lyderiu ir gera 
SEU naudojimo praktika vadybos 
srityje

Pokalbiai, dalijimasis istorijomis ir patirtimi. Sesiją ves Nelsonas 
Tiago, A.R.C.I.L. prezidentas

14:45 Konferencijos baigiamoji plenarinė 
sesija

Klausimų sesija, grįžtamasis ryšys, baigiamoji dalis. Renginio 
uždarymas.


