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Socialiniai ir emociniai 
įgūdžiai - daug svarbesni 
vaiko sėkmei už kognityvinį 
intelektą, matuojamą IQ. 

Dr. E. L. Shapiras, 2008 

Limbinė smegenų dalis gali apdoroti iki 
6,000,000,000 bitų informacijos per 

sekundę, kai tuo tarpu už loginį mąstymą 
atsakinga smegenų dalis apdoroja tik iki 

100 bitų informacijos per sekundę. 
Dr. S. Neale, 2008  

Mokiniai, pasižymintys labiau 
išplėtotais socialiniais ir emociniais 
gebėjimais, linkę geriau mokytis 
mokykloje. 

Dr. S. E. Rivers, 2012 

Emocinis intelektas yra gana 
patikimas asmeninio ir 
profesinio gyvenimo sėkmės 
rodiklis. 
Dr. R. Lekavičienė, dr. D. Antinienė, 2013 

Turime ugdyti holistiškai, ne tik siekti 
akademinių žinių, bet ir pabrėžti 
dvasinius, emocinius dalykus. 

Dr. M. Lukšienė 

POŽIŪRIS Į EQ 



2020-ieji metai Seimo paskelbti 

Vaikų emocinės sveikatos metais. 

Sukurti tinkamą aplinką mokinio asmenybės 
augimui dalyvaujant gimnazijos veikloje. 
Uždavinys 2.1. Užtikrinti emociškai saugią ir 
palaikančią atmosferą.  

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos  
2018-2022 metų strateginis planas. 

„Didinti pasitenkinimo mokykla, mokymusi 
jausmą, pasitikėjimą savo galiomis veikti, 
mokyti tvarkytis su baime dėl nesėkmių, 
auginti vidinę motyvaciją.“ 

EBPO PISA rekomendacijos, 2018 

„Mokykloje vienodas dėmesys skiriamas visų 
asmens kompetencijų, nustatytų ugdymo 
programose, ugdymui(si)“.  

Geros mokyklos koncepcija, 2015 

EQ IR MOKYKLA 



BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ „ROŽĖ“ 



SOCIALINIŲ EMOCINIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ SĄSAJOS 



SOCIALINIŲ EMOCINIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ SĄSAJOS 



Mokymo(si) 
metodai 

Mokymosi 
tikslų 

nustatymas 

Prasmingas 
pokalbis 

 Galvok – 
porose 
dalinkis 

Laikas 
pagalvoti 

Schemos ir 
vizualizavimas 

Refleksija 

 

Demonstravimas 
modeliavimas 

 

Mokymasis 

žaidžiant 

 

Kinestetinės 

veiklos 

Grįžtamasis 
ryšys 

Mokymo ir mokymosi metodų tikslas – 

  palaikyti gerais tarpusavio santykiais grįstą mokymosi aplinką,  

  stiprinančią  mokinių   socialines ir emocines kompetencijas,  

  padedančią jiems išlaikyti susidomėjimą mokymosi procesu. 



21 ĮGŪDIS 
„Nustatyti asmeninius tikslus ir jų siekti“ 

Tikslas – gebėti nustatyti 
asmeninius tikslus. 

 
• Suformuluoti abstrakčius ir konkrečius  

  asmeninius tikslus 

• Veiksmų plano siekiant tikslo sudarymas  

• Diskusija 
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16 ĮGŪDIS 
„Atsakingai naudotis internetu“ 

Tikslas - suprasti interneto pavojų. 
 

• Terminų reikšmių ruošinių sudarymas 

• Situacijų analizė grupėse 

• Rekomendacijų kūrimas 

• Signalinių žodžių, žyminčių galimus   

  pavojus internete, sąrašas 
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,,Fizikiniai reiškiniai“ 

SEU INTEGRACIJA SU  

DALYKO TURINIU 



„AT(GAL)?“ 

Okupacija 

Poezija 
Lietuvis 

„TRIJŲ KĖDŽIŲ“ 

SVAJOTOJO 

REALISTO 

KRITIKO 

SEU IR PROJEKTINĖ VEIKLA 



SEU IR PROJEKTINĖ VEIKLA 



APIBENDRINANT... 
• „Lions Quest“ programa - puiki instrumentų dėžė.  

Ar šie įrankiai bus panaudoti veiksmingai ir kūrybiškai, 

priklauso ir nuo paties meistro, ir nuo mokinio.  

 

• Visos kompetencijos nėra izoliuotos, jos yra 

susijusios, lygiavertės ir vienodai svarbios mokinio 

asmeninei ūgčiai, lygiagrečiai ugdomos per visų 

mokomųjų  dalykų pamokas.  

 

• Kognityvinis intelektas (IQ) ir emocinis intelektas 

(EQ) koreliuoja, tačiau nėra susiję priežasties 

pasekmės ryšiais. 

 

• Kinestetinių metodų taikymas yra bene 

palankiausias metodas ugdant SEK. 

 

• SEU, siejamas su asmenine mokinių patirtimi 

(tarp)dalykinėje integracijoje, yra efektyvus, pozityviai 

veikia individualius jų sprendimus, stiprina mokymosi 

motyvaciją, o ugdymo procesą daro patrauklesnį.  


