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Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas 

 

Gimnazijoje įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė 

socialines ir emocines kompetencijas ugdanti 

programa, kuria ugdomos 5 esminės mokinių 

emocinės ir socialinės kompetencijos  



Socialinės ir emocinės 

kompetencijos 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo svarba mokymosi sėkmei 

• Sėkmę mokykloje lemia ne tiek įgytos žinios ir 

gebėjimai, kiek emociniai ir socialiniai įgūdžiai: 

pasitikėjimas savimi, domėjimasis aplinka, 

žinojimas, kokio elgesio iš tavęs laukia kiti, 

gebėjimas išlaukti, laikytis nurodymų, kreiptis 

pagalbos į draugus ar mokytojus, mokėti išreikšti 

poreikius, sutarti su kitais 

• Tradiciškai mokykla yra orientuota į mokinio 

pasiekimus, o socialinį ir emocinį ugdymą ugdanti 

mokykla pirmiausiai orientuota į mokykloje 

besiklostančius tarpusavio santykius 

 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programa gimnazijoje 

• Integruota į mokomųjų dalykų turinį, sveikatingumo 

ugdymo programą 

• Integruota į klasių auklėtojų veiklą: „LIONS 

QUEST“ programa „Raktai į sėkmę“  

• Klasių sutelktumo užsiėmimai 

• Klasių sutelktumo užsiėmimai, kuriuos veda 

gimnazijos alumnai 

• Mokinių ir jų tėvų klasių bendruomenių sutelktumo 

renginiai: „Naktis gimnazijoje“, išvykos, šventės, 

ugdymo karjerai renginiai 

 

 



Vieningos socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programos 

įgyvendinimas I-III gimnazijos  klasėse  

Rodiklis 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 

Programos dalyviai  I-II klasės (350 

mokinių) 

I-III klasės (545 

mokiniai) 

Klasių auklėtojų pravestų užsiėmimų 

skaičius 

15 12 

Į etikos ugdymo turinį integruotų 

pravestų užsiėmimų skaičius 

- 2 

Psichologės pravestų užsiėmimų 

skaičius 

1 4 

Socialinės pedagogės ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistės 

pravestų užsiėmimų skaičius 

 

- 

 

4 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas 

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

• Klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui 

specialistai- sertifikuoti „LIONS QUEST“ 

programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo 

vadovai 

• Seminarai apie streso valdymą, socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymą 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas 

Mokinių tėvų įtraukimas: 

• Bendros klasių veiklos, renginiai, išvykos 

• Seminarų- diskusijų ciklas „Tėvai- tėvams“: 

kaip skatinti vaikus mokytis, kaip kalbėtis su 

vaiku apie emocijas bei savijautą, išgirsti juos, 

kaip padėti vaikams atrasti save 

• Renginių-susitikimų ciklas „Tėvai/šeimos 

nariai- vaikams“: pilietiškumo pamokos, 

„Sėkmės“ istorijos 

 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programos veiklų sėkmės 

pamatavimas 

 • Mokinių nuomonių tyrimai programos 

įgyvendinimo pradžioje, po 1 m. m. ir pabaigoje 

• I klasių mokinių lūkesčių, pasiekimų ir pažangos 

planavimo anketos (rugsėjo mėn.) 

• I-IV klasių mokinių pusmečio ir mokslo metų 

vertinimo ir įsivertinimo anketos (sausio ir birželio 

mėn.) 

• Patyčių situacijos gimnazijoje analizė (spalio mėn.) 

• NŠA metų ataskaitos 

 

 



 

Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programos veiklų sėkmės 

pamatavimas. Rezultatai 

 • Užsiėmimai padėjo geriau pažinti save (58 proc.) 

• Mokiniai geriau pažino savo klasės draugus, 

saugiai jaučiasi savo klasėje, gali drąsiai išsakyti 

savo nuomonę (98 proc.), klasė tapo draugiškesnė 

(91 proc.) 

• Mokiniai moka spręsti konfliktus (93 proc.) 

• Sustiprino sveikos gyvensenos nuostatas (81 

proc.) 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programos veiklų sėkmės 

pamatavimas. Rezultatai 

 
Daugumos mokinių nuomone: 

• užsiėmimai yra vertingi, skatina pažinti save ir 

kitus, susikurti pozityvaus elgesio taisykles, skatina 

lyderystę ir savanorystę, ugdo vertybines nuostatas, 

kompetencijas bei įgūdžius 

• padeda sutelkti klasės bendruomenę 

• stiprina tarpusavio santykius, skatina teikti pagalbą 

vienas kitam 

• moko pritaikyti akademines žinias ir socialinius 

įgūdžius praktikoje, siekti sėkmės 



Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programos veiklų sėkmės 

pamatavimas. Rezultatai 

 Tyrimų išvados: 

• Dauguma mokinių gimnazijoje jaučiasi labai gerai ir gerai 

(95,3 proc.) 

• Dauguma mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertina 

mikroklimatą gimnazijoje (96,7 proc.) 

• Mokiniai nepatiria ar labai retai patiria patyčias (98 proc.) 

• Mokiniai ir jų tėvai sutinka, jog gimnazijoje mokiniai tik 

mokosi, bet ir tobulėja kaip asmenybės (89 proc.) 

•  Mokiniai sutinka, jog gimnazija sudarė sąlygas atsiskleisti 

kūrybiškumui, įgyvendinti iniciatyvas (89,4 proc.) 

 

 



Mokymosi sėkmė 

Mokymosi rezultatai: 

• Dauguma mokinių pažymėjo, kad, jei reikėjo, 

galėjo gauti mokymosi (96,7 proc.) ir kitokią 

pagalbą (94,8 proc.) 

• Gimnazijos mokinių pažangumas (99,6 proc.) 

• Mokiniai, besimokantys „7-10“ balais (34,9 

proc.), besimokantys „9-10“ balais (7,6 proc.) 

• Pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgiję 

mokiniai (100 proc.) 



Mokinių lyderystė, iniciatyvos 

• „Jaunųjų lyderių klubas“ (gimnazijos ir alumnų 

projektas) 

• Mokinių savitarpio pagalbos „Konsultacijų 

klubas“ 

• Buvusių abiturientų „Sėkmės istorijos“ 

• Tarptautinės mokinių mainų programos 

• Mokinių inicijuojami ir organizuojami renginiai 

(„Protų kovos“, susitikimai donorystės, 

pabėgėlių, rinkimų ir kt. temomis) 

 

 

 



Mokinių lyderystė, iniciatyvos 

• Gimnazijos radijas, e. laikraštis 

• Skambučių melodijos 

• Kartu su LiMSA organizuotos pirmosios 

medicininės pagalbos teikimo pamokos  

• Mokinių iniciatyvinė grupė „Bendraamžiai 

bendraamžiams“ 

• Autorinės kūrybinių darbų parodos 

 

 



Mokinių savanorystė, iniciatyvos 

• Popietės, kūrybinės dirbtuvės (Vilniaus m. 

krizių centre, Vilniaus Antakalnio  vaikų 

socialinės globos namuose) 

• Paramos ir labdaros fondo „Maisto bankas“ 

akcijos 

• Paramos ir labdaros fondo „Algojimas“ 

socialinis “Švelniukų” projektas 

• „Pyragų diena“ -saldi aukojimo akcija (lėšos –

Maltos ordino akcijai „Maltiečių sriuba“)  



Mokinių savanorystė, iniciatyvos 

• Gerumo akcija „Turi per daug-pasidalink“ 

• „Kalėdinis atvirukas“ (VšĮ „Centro 

Poliklinikos“ gydytojams, Naujamiesčio 

seniūnijos senjorams) 

• Savanorystė, muzikinės popietės-susitikimai 

su Naujamiesčio seniūnijos senjorais 

 



Įžvalgos 

• „Mokslininkai teigia, kad socialinis ir emocinis ugdymas 

akivaizdžiai susijęs su akademiniais mokinių pasiekimais. 

Mokiniams, kurie geba valdyti savo emocijas, lengviau 

susikoncentruoja, pozityviau elgiasi klasėje, patiria mažiau 

neigiamų išgyvenimų, dėl to pagerėja akademiniai pasiekimai. 

• Santykiai yra mokymosi pagrindas; emocijos turi įtakos 

tam, kaip ir ko mokomės. Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas gerina mokyklos lankomumą, stiprina priklausymo 

mokyklai jausmą. Kai mokyklos nariai jaučiasi saugūs, 

vertingi, vertinami ir gerbiami, padidėja ir mokymosi 

efektyvumas.” 

                    Dr. D. Šukytė, Socialinis ir emocinis ugdymas, 2016. 

 



Seminaro apibendrinimas 

• Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas sukuria 

palankias sąlygas kurti emociškai saugią, sveiką ir 

mokinio asmenybės augimui palankią ugdymo(si) 

aplinką 

• Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo tikslai 

pasiekiami: 

     - įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė, integrali     

       programa; 

     - įtraukiama visa bendruomenė. 
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