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NUOSEKLI IR ILGALAIKĖ SOCIALINES IR EMOCINES KOMPETENCIJAS UGDANTI PREVENCINĖ PROGRAMA 

  

                                                                           

2. BENDROJI DALIS 

 

Socialinis emocinis ugdymas yra procesas, reikalaujantis įgūdžių, reikalingų pažinti ir valdyti emocijas, skatinti rūpestingumą ir atsižvelgti į 

kitus, kurti teigiamus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir efektyviai susidoroti su sudėtingomis situacijomis. 

Kauno Simono Daukanto progimnazija įgyvendina socialinio emocinio ugdymo turinio programas: PUG ir 1 klasių mokiniai „Zipio draugų“,  

2 klasių mokiniai ,,Obuolio draugų“, 3 klasių ,,Įveikiame kartu“, visa mokyklos bendruomenė ,,Olweus“ programą. 

Socialinė ir emocinė kompetencija – minčių, jausmų ir elgesio modeliai, kurie atspindi reakcijos tam tikru būdu ir tam tikromis sąlygomis 

tendenciją. 

 

II.TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

Tikslas – ugdyti socialines, asmenines emocines kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Nuosekliai lavinti socialinius emocinius įgūdžius per pamokas bei užsiėmimus; 

2. Ugdyti: 

2.1. savimonę; 

2.2. savitvardą; 

2.3. socialinį sąmoningumą; 

2.4. tarpusavio santykių įgūdžius; 

2.5. atsakingą sprendimų priėmimą. 

 



 

 

III.LAUKIAMI REZULTATAI 

 

1. Socialinis emocinis ugdymas suteiks žinių, nuostatų ir įgūdžių padedančių: 

1.1. atpažinti ir valdyti emocijas; 

1.2. parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais; 

1.3. sukurti pozityvius santykius; 

1.4. priimti atsakingus sprendimus; 

1.5. konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis. 

 

IV. PROGRAMOS PAGRĮSTUMAS 

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintos Valstybinės švietimo 2013-2022 strategijos 19.2. 

punkte nurodoma, kad įgyvendinant Valstybinę švietimą strategiją, 2013-2022 metais numatoma intensyviau „rūpintis socialiniu, emociniu, 

lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu. Mokyklose diegti sisteminius pokyčius, lemiančius patyčių, prekybos žmonėmis ir smurto, alkoholio ir tabako 

vartojimo mažinimą, kad būtų užtikrinamas mokyklos bendruomenės psichologinis saugumas“. 

2.  Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo17 d. nutarime Nr. XII-2260 „Dėl mokinių teisės į saugią aplinką ugdymo įstaigose 

“mokykloms rekomenduojama įgyvendinti bent vieną ilgalaikę socialinių ir emocinių įgūdžių programą. Atsižvelgdama į pastarųjų metų šalies 

socialines ekonomines, demografines, švietimo bei kitas aktualijas, Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitės inicijavo nacionalinę 

socialinio saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“, kurios tikslas – sutelkti visuomenę bendromis pastangomis keisti Lietuvą. 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakyme Nr. V-190 „Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijos“, kurios paruoštos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 17 punktu nurodoma, kad  prevencijos 

tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, 

priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs su emocine 

mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų (toliau – mokyklos bendruomenės nariai) gerove, jų tarpusavio santykiais. Prevencijos priemonės, 

nukreiptos į visus mokyklos mokinius, padeda išvengti problemų (pvz., patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų 

mastą. Tiems mokiniams, kuriems visai mokyklai taikomos prevencijos priemonės yra nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos 

prevencijos priemonės ar (ir) programos, teikiama švietimo pagalba. 

4. Išanalizavus 2017 m. 4, 6, 8 kl. mokinių standartizuotų testų mokyklos klimato, savijautos mokykloje,  mokyklos kultūros ir patyčių 

situacijos rodiklius, matyti, jog mokykla turi skirti didesnį dėmesį patyčių prevencijai, geram socialiniam- psichologiniam klimatui kurti. 

 

 

 

 



 

PROGRAMOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data    Laukiami rezultatai 

  1. Nuosekliai lavinti socialinius 

emocinius     įgūdžius pamokų 

metu ir neformaliojo švietimo  

užsiėmimuose sudarant sąlygas 

ugdytis asmenines ir socialines 

kompetencijas.  

Programų „Olweus“, 

„Zipio draugai“, „Obuolio 

draugai“ ir „Įveikiame 

kartu“ įgyvendinimas 

ugdomosiose veiklose. 

Tyrimas dėl įgyvendinamų 

programų veiksmingumo. 

Pamokų vertinimas dėl 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymo.  

2018-2019 m. m. 

 

 

 

Tinkamai ugdomos bendrosios 

kompetencijos 

Suteiks žinių, nuostatų ir įgūdžių, 

padedančių atpažinti ir valdyti emocijas. 

Gebės įveikti nerimą, baimę, susijusius su 

nauja situacija – mokyklos lankymo. 

2. Klasių vadovų veiklomis 

siekiama įtvirtinti pasitikėjimu ir 

saugumu grįstus mažos 

bendruomenės santykius.  

Klasės valandėlės 

asmeninių kompetencijų 

ugdymui laikantis 

prevencinių priemonių.  

2018 – 2019 m. m. 

antrą mėnesio savaitę 

klasės valandėlė.  

Pagal klasių vadovų pasirinktus tyrimo 

būdus mokinių tarpusavio santykis keisis 

teigiama kryptimi.  

   3. 

 

Ugdyti savitvardą grupinių 

užsiėmimų metu.  

 

Programos „Pykčio 

kontroliavimas“ 

įgyvendinimas. 

2018-2019 m. m. 

Vienas psichologės 

užsiėmimas 

kiekvienai klasei.  

 

Po psichologės užsiėmimo mokiniai gebės 

įvardinti pykčio išraiškos būdus.  

 

   4. Ugdyti sąmoningumą socialinių 

veiklu metu.  

Dalyvavimas socialinėse 

akcijose.  

 

2018m. gruodis,  

2019 m. balandis, 

2019 m. birželis.   

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasių 

vadovai organizuoja socialines akcijas, po 

kurių mokiniai dalyvaus apklausoje ir gebės 

rodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais 

bendruomenės nariais. 

Padės atpažinti rizikingą elgesį ir jo vengti. 

  5. Lavinti tarpusavio santykių 

įgūdžius. 

Bendradarbiavimo metodų 

taikymas pamokose.  

2018-2019m.m. 

gegužė 

 

Specialiosios pedagogės ir direktorės 

pavaduotojos ugdymui pamokų stebėjimo 

analizė.  

Stiprės pasitikėjimas savimi, savęs valdymas 

tarpasmeninėje komunikacijoje. 

Formuosis įgūdis įveikti drovumą, palaikyti 

draugiškus santykius, spręsti konfliktus. 



Išmoks nesėkmės priėmimo ir įveikimo 

būdų, atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo 

elgesį bei prašyti ir teikti pagalbą. 

  6. Formuoti atsakingą sprendimų 

priėmimą. 

Grupiniai užsiėmimai 

pasirengiant profesijų 

pasirinkimui.  

 

2018 m.  

spalis-2019 m.  

lapkritis.  

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir klasių 

vadovų tyrimai parodys, kad dauguma vaikų 

gebės konstruktyviau susidoroti su 

sudėtingomis socialinėmis situacijomis, 

atpažinti savo stipriąsias savybes, jausmus, 

įžvelgti juos sukėlusias priežastis, įvardinti 

situacijas, kuriose jie kilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


