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Kontekstas

Daugelyje Europos šalių švietimo sistemose daugiausiai 
dėmesio skiriama žinių perdavimui, o ne mokinių 
socio-emociniams įgūdžiams, kurie taip pat yra reikalingi 
geresnei integracijai į visuomenę ir sėkmingos karjeros 
kūrimui.

Sparčiai tobulėjančios informacinės technologijos svarbi 
priežastis ugdyti SEU mokyklose, skatinti ir palaikyti 
tiesioginį bendravimo ryšį, kuris padeda mažinti 
susvetimėjimą.



Kontekstas

        Žinių perdavimas     SEU įgūdžių tobulinimas

        Ar tikrai tinkamas toks paskirstymas?



Kontekstas

        Tai dar viena svari priežastis ugdyti SE įgūdžius

skatinti ir palaikyti tiesioginį bendravimo ryšį, kuris padeda 
mažinti susvetimėjimą.



Kontekstas

Geresni ryšiai su kitais

Emociškai išprusę
Labiau empatiški

Suvokia savo ir kitų emocijas
Geba valdyti savo emocijas



Kontekstas

Tyrimai rodo, kad emocinis intelektas ir socialinės 
emocinės kompetencijos, kurios apima ir socialinius 
emocinius įgūdžius, yra labai svarbu vaiko sėkmei, 
nes emociškai intelektualūs žmonės linkę turėti 
geresnius ryšius su kitais, yra labiau empatiški ir 
suvokiantys savo ir kitų emocijas, mokantys jas 
valdyti.



Tikslas

Skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų 
lavinimą pradinio ugdymo įstaigose, įtraukiant į 
ugdymo/si veiklas visą bendruomenę.



Pagrindinė tikslinė grupė
– Pradinių klasių mokiniai (7-10 m.) (specialios 

socialinio emocinio ugdymo (SEU) 

rekomendacijos pateiktos ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikams (5-6 y.o.) 

– Mokyklos personalas  (ypač mokytojai)

– Tėvai/globėjai



Uždaviniai
• Suteikti mokytojams ir tėvams veiksmingas priemones, leidžiančias 

sėkmingai ugdyti savo ir vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.

• Parengti mokymo programą ir jos taikymą bei mokymus pedagogams, 
kad būtų suteiktos reikiamos žinios ir įgūdžiai socialiniam ir emociniam 
vaikų ugdymui pradinėse klasėse.

• Sukurti internetinę platformą, skirtą kaupti ir dalintis mokomąja 
medžiaga su projekte dalyvaujančioms šalims.

• Sukurti mobiliąją programėlę mokytojams ir tėvams, skirtą socialinių ir 
emocinių įgūdžių įgijimui ir gerinimui.

• Viešinti projekto idėją, veiklas, rezultatus, produktus bei testuoti juos 
Europos ir pasaulio ugdymo institucijų bendruomenėse.

• Gerinti vietos ir Europos bendruomenių supratimą apie socialinio ir 
emocinio ugdymo skatinimo svarbą.



Pagrindiniai rezultatai

• Metodinė medžiaga socialiniam emociniam ugdymui (SEU)

• Mokymų programa ir mokymai mokytojams, kad jie galėtų 

geriau ugdyti vaikų socialinius emocinius įgūdžius

• Mobili aplikacija, skirta ugdyti suaugusiųjų SE įgūdžius, 

taip pat pateikianti idėjų ir veiklų kaip ugdyti vaikų SE 

įgūdžius.

• Atvirasis SEU e.mokymosi kursas

• https://www.facebook.com/pssmilecommunity/

• http://smile.emundus.lt/  

https://www.facebook.com/pssmilecommunity/
http://smile.emundus.lt/


PS.smile metodologinė knyga



• Pozityvios jaunimo raidos 
modelis: augimo ir kompetencijų 
didinimas

• Nuo emocijų ir jausmų iki 
socialinių emocinių įgūdžių

• Socialinis emocinis ugdymas. Ką 
turime žinoti?

• Pozityvios švietimo 
bendruomenės kūrimas



• Veiksmai efektyviam 
veikimui: standartai, 
strategijos, 
mokymosi principai

• Inovacijos ir 
technologijos 
socialiniame 
emociniame ugdyme



Mokymo planas



Mobili SEU programėlė









Bendradarbiavimas
• Mokyklos 

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigos

• Vaikų laisvalaikio centrai

• Neformalaus ugdymo institucijos

• Tinklai

• Kt.

• Bendradarbiaujančios projekte institucijos: 

https://smile.emundus.lt/lt/asocijuoti-partneriai/ 

https://smile.emundus.lt/lt/asocijuoti-partneriai/
https://smile.emundus.lt/lt/asocijuoti-partneriai/


Dėkoju už tai, kad esate

Vida Drąsutė
vida.drasute@emundus.lt




