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1. Socialinio ir emocinio ugdymo svarba vaikų ugdyme 
 
 

Pedagogo pasiruošimas tapti profesionalu – ilgas ir nesibaigiantis procesas. Nauji 

kylantys mokymo iššūkiai tapo nauja ugdymo realybe, tad ir paieškos kaip padėti mokytojams 

šiuos iššūkius įveikti savalaikiai. Ypač svarbu pasitelkti mokslu grįstas priemones. Nuoseklus 

socialinis ir emocinis ugdymas sulaukia vis daugiau įrodymų, kad yra visuminio ugdymo 

paveikslo svarbi detalė, todėl norint pasiekti rezultatą reikia užtikrinti, kad socialinis ir 

emocinis ugdymas įgyvendinimas grįstas mokslu. 

Daugybė tyrimų įvairiose šalyse rodo SEU poveikį įvairiems rezultatams, kurie palaiko 

mokinių sėkmę ir gerovę. Sutelkdami dėmesį į tai, ką ir kaip mokomės, SEU remiasi smegenų 

veiklos funkcijas tyrinėjančiu mokslu ir praktiniu įgyvendinimu. Socialinis ir emocinis 

ugdymas palaiko ir skatina sveiką vystymąsi. Tyrimai parodė, kad geriausiai mąstome ir 

mokomės, kai palaikome palaikomus santykius, jaučiame saugumo ir priklausomybės jausmą 

ir turime galimybę lavinti bei praktikuoti savo socialinius, emocinius ir pažinimo įgūdžius 

įvairiuose kontekstuose. 

Nuoseklios socialinio ir emocinio ugdymo pamokos Lietuvos mokyklose vedamos jau 

daugiau nei 15 metų, tačiau nuo 2023 metų šis ugdymas taps prieinamu kiekvienam Lietuvos 

mokiniui, nes bus integruotas į Gyvenimo įgūdžių pamokas. Ruošiantis kokybiškoms 

pamokoms mokytojui padės jau iki šiol įgautos kompetencijos dirbti ir naudoti pamokose 

socialinio ir emocinio ugdymo programų turinį, paruoštas Socialinio, emocinio ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos aprašas.  



 

Mokslininkai teikia, kad  savęs suvokimo, savivaldos, socialinio sąmoningumo, 

santykių įgūdžių bei atsakingo sprendimų priėmimo mokymasis ir praktikavimas sukuria 

pagrindą siekti, bet kokiam tikslui. Nesvarbu, tikslas bus susijęs su mokykla, karjera, šeima ar 

pilietiniu gyvenimu, jį bus pasiekti daug lengviau. Štai kodėl socialinis ir emocinis ugdymas 

yra svarbus visiems mokiniams, nepaisant jų akademinio lygio, gebėjimų, elgesio ar kasdienio 

gyvenimo sąlygų namuose. Socialinis ir emocinis ugdymas neapsiriboja tik mokiniais, jis ir 

suaugusiems padeda išnagrinėti savo jausmus ir mintis, valdyti stresą, bendradarbiauti su 

kolegomis, „naršyti“ tarp įvairiu perspektyvų ir priimti rūpestingus sprendimus. 

 
 

2. Socialinės ir emocinės kompetencijos 
  
 

Socialinis ir emocinis ugdymas (CASEL, 2019) orientuojasi į penkias pagrindines 

kompetencijų sritis: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, 

atsakingas sprendimų priėmimas. Šios kompetencijos ugdomos įvairiose situacijose ir 

aplinkose: bendraujant ir dirbant individualiai ar grupėje, pamokoje ar treniruotėje, užsiėmimo 

metu ar po jo, palaikant bendrystę ir santykius su kolegomis ar kitais bendruomenės nariais. 

Šios penkios pagrindinės kompetencijos yra sporto trenerių ir fizinio ugdymo mokytojų 

programos pagrindas. 

CASEL sukurtas modelis yra universalus ir pritaikomas visose ugdymo proceso 

aplinkose,  kuriose yra vaikai, jaunimas, ugdytojai, treneriai, šeimos, bendruomenės. Taigi, tai 

tinkamas modelis ne tik bendrojo ugdymo mokyklai, bet ir kiekvienai neformaliojo ugdymo 

misiją atliekančiai ar profesionaliu sportu užsiimančiai institucijai. Klasė ar komanda, mokykla 

ar klubas, SEU ir klasės klimatas ar SEU ir komandos klimatas, visos mokyklos kultūra, 

praktika ir politika ar klubo kultūra, praktika ir politika – vienodai reikšminga, nes klasėje ar 

komandoje ugdomi vaikai, jaunimas, kuriasi tarpusavio santykiai, svarbūs tikslų 

įgyvendinimui. 

 

Savimonė 

Gebėjimas suprasti savo emocijas, mintis ir vertybes bei jų įtaką elgesiui įvairiuose 

kontekstuose. Tai apima gebėjimą atpažinti savo privalumus ir trūkumus, turint pagrįstą 

pasitikėjimo savimi ir tikslo jausmą. Pavyzdžiui: 

• Integruoti asmeninę ir socialinę tapatybę. 

• Nustatyti asmeninių, kultūrinių ir kalbinių vertybes. 

• Atpažinti savo emocijas. 

• Demonstruoti sąžiningumą ir teigiamą principingumą. 



• Susieti jausmus, vertybes ir mintis. 

• Atpažinti išankstines nuostatas ir šališkumą. 

• Būti saviveiksmingam.  

• Turėti augimo mąstyseną. 

• Ugdyti pomėgius ir tikslo suvokimą. 

  

Savitvarda 

Gebėjimas veiksmingai valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį įvairiose situacijose ir 

siekti tikslų bei siekių. Tai apima gebėjimą atidėti pasitenkinimą, valdyti stresą ir jausti 

motyvaciją bei veiksmų laisvę siekti asmeninių ir kolektyvinių tikslų. Pavyzdžiui: 

• Valdyti savo emocijas. 

• Pasirinkti ir naudoti streso valdymo strategijas. 

• Demonstruoti savidiscipliną ir savęs motyvaciją.  

• Nustatyti asmeninius ir kolektyvinius tikslus.  

• Taikyti planavimo ir organizacinius įgūdžius. 

• Drąsiai imtis iniciatyvos. 

• Demonstruoti asmeninę ir kolektyvinę galią. 

 

Socialinis sąmoningumas 

Gebėjimas suprasti kitų asmenų perspektyvas ir užjausti juos, įskaitant tuos, kurie yra 

skirtingos kilmės, kultūrų ir kontekstų. Tai apima gebėjimą jausti užuojautą kitiems, suprasti 

platesnes istorines ir socialines elgesio skirtingose vietose normas ir pripažinti šeimos, 

mokyklos ir bendruomenės išteklius bei paramą. Pagarba įvairovei yra esminė socialinio 

sąmoningumo dalis. Pavyzdžiui: 

• Atsižvelgti į kitų požiūrį. 

• Atpažinti kitų stipriąsias puses. 

• Demonstruoti empatiją ir užuojautą. 

• Rodyti rūpestį kitų jausmais. 

• Suprasti ir išreikšti dėkingumą. 

• Atpažinti įvairias socialines normas, įskaitant ir neteisingas. 

• Pripažinti situacinius poreikius ir galimybes. 

• Suprasti organizacijų ir sistemų įtaką elgesiui. 

 

Tarpusavio santykių įgūdžiai 

Gebėjimas užmegzti ir palaikyti sveikus ir palaikančius santykius bei veiksmingai 

orientuotis aplinkoje, bendraujant su įvairiais asmenimis ir grupėmis. Tai apima gebėjimus 



aiškiai bendrauti, aktyviai klausytis, bendradarbiauti, bendradarbiauti sprendžiant problemas ir 

konstruktyviai derėtis konflikte, naviguoti aplinkoje su skirtingais socialiniais ir kultūriniais 

poreikiais ir galimybėmis, vadovauti ir prireikus ieškoti arba pasiūlyti pagalbą. Pavyzdžiui: 

• Veiksmingai bendrauti. 

• Kurti teigiamus santykius. 

• Demonstruoti kultūrinę kompetenciją. 

• Praktikuoti komandinį darbą ir problemų sprendimą bendradarbiaujant. 

• Konstruktyviai spręsti konfliktus. 

• Atsispirti neigiamam socialiniam spaudimui. 

• Demonstruoti lyderystę grupėse. 

• Ieškoti arba siūlyti paramą ir pagalbą, kai to reikia. 

• Ginti kitų teises. 

 

Atsakingas sprendimų priėmimas 

Gebėjimas rūpestingai ir konstruktyviai pasirinkti asmeninį elgesį ir socialinę sąveiką 

įvairiose situacijose. Tai apima gebėjimą atsižvelgti į etikos standartus ir saugos problemas bei 

įvertinti įvairių veiksmų naudą ir pasekmes asmeninei, socialinei ir kolektyvinei gerovei. 

Pavyzdžiui: 

• Demonstruoti smalsumą ir atvirumą. 

• Išmokti priimti pagrįstą sprendimą išanalizavus informaciją, duomenis ir faktus. 

• Nustatyti asmeninių ir socialinių problemų sprendimus. 

• Numatyti ir įvertinti savo veiksmų pasekmes. 

• Suvokti, kaip kritinio mąstymo įgūdžiai gali būti naudingi tiek mokykloje, tiek 

sporte. 

• Apmąstyti savo vaidmenį skatinant asmeninę, šeimos ir bendruomenės gerovę. 

• Vertinti asmeninį, tarpasmeninį, bendruomeninį ir institucinį poveikį. 

 

 

 
 
Sekančiame puslapyje rasite Socialinių ir emocinių įgūdžių CASEL paruoštą ratuką, kurį 
rekomenduojame atsispausdinti. 



 



3. Sėkmingo socialinio ir emocinio ugdymo komponentai 
 

Socialinio ir emocinių įgūdžių ugdymas pamokoje iš mokytojo reikalauja papildomo dėmesio 

ir susikaupimo, nes daugeliui socialinio ir emocinio ugdymo mokytojų – šis dalykas yra naujas, 

papildomas. Mokyklos pasirinktos darbo priemonės mokytojams pasiūlo didesnę ar mažesnę pagalbą, 

tačiau, dažnas mokytojas teigia, kad per vieną seminarą įgytų žinių nepakanka, todėl labai svarbu 

gilintis toliau.  

Apskritai socialinio ir emocinio ugdymo sėkmė pasiekiama tik susitelkus visai bendruomenei, kai 

laikomasi visą mokyklą apimančio socialinio ir emocinio ugdymo požiūrio, tai yra stiprinami visų 

vaikų ir suaugusiųjų socialiniai ir emociniai įgūdžiai, dedamos pastangos sukurti saugią mokymosi 

aplinką, kuri padeda puoselėti socialinius ir emocinius įgūdžius visose mokyklos erdvėse ir visuose 

mokyklos gyvenimo aspektuose.  

Tyrimai patvirtina, kad viena iš reikšmingiausių socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančių 

priemonių – nuosekli, aktyvi, koncentruota ir aiški socialinius ir emocinius įgūdžius ugdanti pamoka. 

 

4. Socialinio ir emocinio ugdymo pamokos planavimas 
 
 

Kiekviena pamoka yra apribota laike. Mokytojas pamokoje turi būti gerai įvaldęs laiko 

planavimo, struktūravimo, valdymo gebėjimus, nes klasėje sėdi įvairius poreikius, įpročius, 

motyvaciją turinčius mokiniai. 

Kiekvienas pedagogas planuodamas pamoką tikisi, kad mokiniai nuo pirmos minutės bus 

prasmingai įsitraukę į pamoką, kad pavyks išlaikyti mokinius susikaupusius ir susidomėjusius 

mokymosi turiniu. Deja, dažnai būna kitaip. Mokytojas patirdamas spaudimą dėl mokinių pažangos, 

dėl to, kad visuomenė tiki jo supergaliomis, patiria stresą, nerimą, kuris veikia mokytojo emocinę ir 

fizinę sveikatą ir daro žalą profesinėms kompetencijoms. 

Socialinio ir emocinio ugdymo didžioji idėja – padėti išsiugdyti visiems tokius įgūdžius, kad 

patirtų sėkmę tiek asmeniniame gyvenime, tiek mokykloje, tiek darbe. Kokybiškam socialiniam ir 

emociniam ugdymui svarbios dvi pamokoje sąlygos: saugi mokymosi aplinka ir aktyvūs mokymo 

metodai, kurie kuria dvejopą vertę: padeda mokyti(s) dalyko ir stiprina mokinių socialinius ir 

emocinius įgūdžius. 

CASEL (2019) siūlo mokytojams pamos planavimo modelį, kurį sudaro trys dalys:  

1) įtraukimo veikla, kurios metu mokytojas su mokiniais sukuria pasisveikinimo ritualus, sudomina 

mokinius pamoka; 

2) naudojami aktyvūs ir įtraukiantys mokymo metodai; 



3) pamoka baigiama optimistiškai apibendrinant tai ką pavyko išmokti ir nuteikiant sekančiai 

pamokai. 

Šie pasiūlyti trys pamokos organizavimo principai atitinka smegenų veiklos funkcijomis 

paremtą mokymosi ratą, kai pamoką sudaro keturi etapai: 

• temos atskleidimas,  

• analizė,  

• praktikavimasis klasėje 

• pritaikymas kituose kontekstuose ir aplinkose (pvz., įgūdžio pritaikymas namuose). 

 
Ypač svarbu pamokoje sudaryti galimybes kuo daugiau reflektuoti apie tai kas vyksta 

pamokose. Veiksmingiausia refleksija, kai ji vyksta trimis lygiais, kai skatinama mokinį atsakyti sau, 

aptarti su klasės draugu ir pasidalyti su visa klase trimis klausimais: kas?, kas iš to?, kas toliau? 

Padedant mokiniams mokytis ir įtvirtinti socialinius ir emocinius įgūdžius mokslininkai 

rekomenduoja planuoti kuo „trumpesnį“ įgūdžių mokymosi kelią. Smegenų plastiškumas, ir savybė, 

kad iš jų niekas nedingsta rekomenduojama mokiniams padėti ugdytis kuo teisingesnius įgūdžius, 

kurių pagrindas yra vertybinis ugdymas, nuostatų formavimas, kurios ilgainiui tampa tvariais elgesio 

modeliais. Įgūdžių ugdymas prasmingas plečiant mokinio individualią mokymo(si) erdvę, įgalinant 

mokinį mokytis ir pritaikyti tai, ko mokėsi klasėje su mokytoju, bendraklasiais ar savarankiškai, 

atsakingai rinktis mokymosi strategijas.  

Rekomenduojamas mokymosi pamokoje kelias įtraukia mokinius aktyvų įgūdžio mokymąsi, 

bandymą, reflektavimą. Mokytojui yra rekomenduojama pamokos analizės ir praktikos etapuose:  

• pademonstruoti įgūdį (mokytojas aiškiai parodo ir artikuliuoja įgūdį, kurio mokomasi); 

• su mokytoju kartu veikia mokiniai (mokiniai bando kartu su mokytoju, mokytojas prižiūri 

ir suteikia pagalbą tinkamai pademonstruoti įgūdį); 

• mokiniai daro kartu (mokiniai praktikuoja įgūdį, reflektuoja, mokytojas stebi ir suteikia 

nukreipiančią refleksiją); 

• mokiniai atlieka vieni patys, savarankiškai, pasitikėdami tuo, ką daro.  

 
 

5. Animacija edukacijoje 
 

Vaikai šiandien gyvena labai interaktyvioje aplinkoje, jiems jau įprasta ir jaučiasi gerai 

priimdami informaciją interaktyviu būdu. Mokytojams mokymo(si) proceso organizavimas tampa 

iššūkiu, nes mokiniams pasyviai teikiama informacija yra nuobodi, jiems nuobodu klausyti kalbančio 

mokytojo, labiau įsitraukia į mokymo(si) procesą kaip turi galimybę procese dalyvauti patys. 



Mokytojas dirbdamas su mokiniais turi žadinti mokinių smalsumą tyrinėti medžiagą ir įvairinti 

mokymo priemones. Viena iš galimybių – edukacinė  animacija, kuri įtraukia mokinius pateikdama 

tikslingą informaciją animuota forma. 

Tyrinėjimai, kaip animacija padeda įsisavinti mokymosi medžiagą nėra nauji, nes XX amžiuje 

atsiradus technologijoms (televizijai, video kasetėms ir kitoms vaizdinėms technologijoms) sukūrė 

visą edukacijos priemonių pramonę. Kūrėjai kūrė laidas, filmukus, tėvai ir pedagogai pirko ir rodė 

vaikams, su viltimi, kad jie sudomins vaikus, įtrauks juos ir padės mokytis, formuotis vertybes, 

nuostatas ir padės suaugusiesiems ugdyti ir ruošti gyvenimui vaikus. Gausybė produkcijos kėlė 

vartotojams klausimą kaip parinkti tinkamiausią, o tyrinėtojams klausimą – kaip pavyksta 

edukaciniams filmukams pasiekti rezultatą. Tyrinėdami mokslininkai išskyrė ne vieną būdingą 

edukacinių filmukų bruožą, kurie nulėmė menką poveikį arba jokio, tačiau taip pat rado veiksnius, 

kurie padeda pasiekti edukacinius tikslus. 

Rekomendacijos (Clark and Mayer, 2016) animacijos naudojimui pamokose: 
 
Animacijos ir kitos video medžiagos parinkimas edukacijai 

• Nuoseklumas: Pašalinti perteklinę informaciją. 

• Informacijos pateikimas: Pabrėžti esminę medžiagą. 

• Vaizdo sugretinimas: Subtitrai turi atitikti vaizdą ir garsą. 

• Garso ir vaizdo  gretimybė: Garsas turi atitikti grafinį vaizdą. 

• Suasmeninimas: Žodžiai rašyti ne formaliu, o pokalbių stiliumi. 

• Balsas: Žodžiai sakomi žmogaus, o ne mašinos balsu. 

• Judesys: Ekrane esantis veikėjas naudoja į žmogų panašius gestus ir judesius 

• Vaizdas: Vaizdo stilius nesvarbus. 

Turinio valdymas 

• Segmentavimas: Suskirstykite pamokas į mokinių poreikius atitinkančias dalis 

 

Mokslininkai taip pat tyrinėjo tradicinių vadovėlių ir vaizdo paskaitų poveikį mokymuisi 

(Schneider, Wallace, Blikstein ir Pea, 2013). Tyrėjai padarė išvadą, kad abi priemonės yra paveikios, 

bet svarbu kada jos naudojamos ir kaip. Mokytojams yra rekomenduojama pirmiausia mokinius 

įtraukti į atvirą tyrinėjimą, diskusiją, o tik po to naudotis vadovėliais ar vaizdo medžiaga. Edukacinės 

animacijos kontekste – vaizdo medžiaga turi būti integruota į nuoseklų pamokoje vykstantį procesą.  

Mokslininkų nuomone ne mažiau svarbi yra edukacinio filmuko, video medžiagos trukmė. 

filmukai turėtų būti neilgesni nei 10 minučių (Mok H. N., 2014), o animacija  pati efektyviausia 



edukacinė animacija, kai užtrunka 2.5 – 4 minutės. Mažiau veiksmingi filmukai, kai užtrunka mažiau 

nei 1 minutė arba tęsiasi ilgiau nei 5 minutes (Gurvitch R. ir Lund J., 2014). 

Renkant video įrašus naudojimui pamokose svarbu atkreipti dėmesį kalbos vartojimą.  Atliekant 

akademines užduotis svarbu atkreipti dėmesį į tinkamą gramatikos vartojimą visame video įraše. 

Šiuolaikiniuose autentiškuose filmukuose leidžiama naudoti madingesnes frazes (kai tinkama), tačiau 

pedagogai turi užtikrinti, kad animuotuose vaizdo klipuose būtų vartojama tinkama mokyklos 

aplinkoje vartojama kalba. Svarbu įsitikinti, kad naudojama akademinė terminologija nėra per daug 

sudėtinga arba per daug paprasta. Turinys iki rodymo mokinimas turi būti patikrintas ir įsitikinta, kad 

bus suprantamas, t.y., kad specifiniai terminai bus suprantami, arba jų aiškinimasis bus įtrauktas į 

mokymo(si) procesą. 

Edukacinių filmukų naudojimas taip pat svarbus įgyvendinant įtraukiojo ugdymo idėją, nes jis 

padeda labiau suprasti ir įsitraukti į mokymą(si) vaikus turinius klausos negalią arba turi kalbos 

supratimo sunkumų (Mok H. N., 2014). 

 

 
6. Animacija socialinio ir emocinio ugdymo pamokose 
 

 

Mokytojui ruošiantis naudoti animaciją socialinio ir emocinio ugdymo pamokoje 

rekomenduojama atkreipti dėmesį į pamokos kokybei svarbius aspektus:  

• Turinio išmanymas — edukacinė animacija ne keičia, o papildo mokymo(si) turinį, todėl 

mokytojo turinio išmanymas – yra vienas svarbesnių veiksnių, nes kiekviena pamoka turi 

tikslą ir uždavinius. Edukaciniuose animaciniuose filmukuose yra ne tik pozityvi, bet ir 

negatyvi. Prieš žiūrėjimą ir po jo svarbu, kad vyktų aktyvus įgūdžio pristatymas, diskusija, 

refleksija.  

• Suderinimas su mokymosi rezultatais — animacijos panaudojimo tikslas turi atitikti pamokos 

tikslą. 

• Turinio organizavimas ir (arba) pateikimas — prieš edukacinės animacijos panaudojimą 

ugdomo socialinio ir emocinio įgūdis turi būti pateikiamas glaustai ir logiškai. Svarbu 

nepamiršti, kad ši animacija atitinka pamokos turinį, o prieš žiūrint mokiniai turi žinoti koks 

žiūrėjimo tikslas ir ką jie turi atpažinti, suprasti žiūrėdami filmuką. Po filmuko stebėjimo 

svarbu aptarti ir reflektuoti matytą turinį. 

• Vaikų raidos atitikimas — socialinio ir emocinio ugdymo pamokose svarbu, kad turinys būtų 

aiškus ir suprantamas. Kiekvienas įgūdis turi savo raidą, todėl svarbu, kad turinys taip atitiktų 



vaikų amžiaus tarpsnius. Jeigu animacija atitiks vaikų amžių, tikėtina, kad mokinimas. Bus 

lengviau suprasti turinį, mokytojui bus lengviau įtraukti mokinius į tolimesnę diskusiją ir 

refleksiją. 

• Personalizacija – kiekvienas edukacinis animacinis filmukas turi mokytojus vesti link 

praktinio įgūdžio panaudojimo užduočių. Siekiant įtvirtinti ugdomą įgūdį rekomenduojama 

refleksijos metu paprašyti apmąstyti asmenines situacijas, kuriose mokiniai gali pritaikyti 

įgūdį. Taip pat rekomenduojama atliekant asmeninę refleksiją ne tik kalbėti, bet ir panaudoti 

refleksiją raštu. 

 
 
LIONS QUEST LIETUVA 2022 metų edukacinės animacijos serija 
 
 
 

1-4 klasėms skirta animacija   
   

 

 Rekomenduojama 3 arba 4 
klasėje: 
• Tikslas mokytis pasakyti 

„Ne“. 
• Įgūdžių ugdymo temos 

analizės dalyje 
Rekomenduojama 5-6 klasėse: 
• Įgūdžio pakartojimui, 

sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas 
klausimas: 
• Kokiose situacijose svarbu 

išmokti pasakyti „Ne“? 
• Kaip atskirti, kada reikia 

pasakyti „Ne“, o kada 
„Taip“? 

• Pasiūlykite pademonstruoti 
kaip įvairiose situacijose ir 
skirtingiems žmonėms 
pasakytų „Ne“. 

 
   



 

 Rekomenduojama 3 arba 4 
klasėje: 
• Tikslas – išmokti priimti 

tinkamus sprendimus. 
• Įgūdžių ugdymo temos 

analizės dalyje 
Rekomenduojama 5-6 klasėse: 
• Įgūdžio pakartojimui, 

sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas 
klausimas: 
• Kodėl svarbu išmokti priimti 

tinkamus sprendimus? 
• Kas padeda nuspręsti ar 

sprendimas tinkamus ar 
netinkamas? 

• Prisiminkite, kada teko 
priimti sprendimą ir kaip 
nusprendėte, kad jis 
tinkamas? 

• Kokiose gyvenimo / 
kasdienėse situacijose 
prireiks tinkamo sprendimo 
įgūdžių. 

 
   
7-8 klasėms skirta animacija   

 
 

   



  Rekomenduojama 7 arba 8 klasėje: 
• Tikslas įgyti streso prevencijai svarbius 

įgūdžius. 
• Įgūdžių ugdymo temos analizės dalyje. 
Rekomenduojama vyresnėse klasėse: 
• Įgūdžio sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas klausimas: 
• Kokiose situacijose jaučiate nerimą ar 

stresą? 
• Pasiūlyti suplanuoti žingsnius streso 

įveikimui panaudojant šešis streso valdymo 
žingsnius. 

 
 

   
  Rekomenduojama 7 arba 8 klasėje: 

• Tikslas mokytis spręsti konfliktus kylančius 
tarp draugų. 

• Įgūdžių ugdymo temos analizės dalyje. 
Rekomenduojama vyresnėse klasėse: 
• Įgūdžio sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas klausimas: 
• Kokiose situacijose kyla konfliktai? 
• Kaip sprendžiate konfliktus? 
• Pasiūlyti prisiminti konfliktą, kurį būtų 

galima spręsti pasinaudojus SPRĘSK 
žingsniais. 

 
   

 

 Rekomenduojama 7 arba 8 klasėje: 
• Tikslas mokytis klausyti. 
• Įgūdžių ugdymo temos analizės dalyje 
Rekomenduojama vyresnėse klasėse: 
• Įgūdžio sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas klausimas: 
• Kokiose situacijose reikalingi gero 

klausymo įgūdžiai? 
• Pasiūlyti prisiminti situaciją, kurioje pavyko 

pritaikyti klausymo įgūdį. 
 

   



 

 Rekomenduojama 7 arba 8 klasėje: 
• Tikslas mokytis susikurti planą, kuris padės 

pasiekti išsikeltą tikslą. 
• Įgūdžių ugdymo temos analizės dalyje 
Rekomenduojama vyresnėse klasėse: 
• Įgūdžio sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas klausimas: 
• Kokiems tikslams pasiekti gali padėti 

veiksmų planas? 
• Pasiūlyti asmeninį tikslą arba mokymosi 

tikslą ir susikurti jo siekimui veiksmų planą. 
 

   

 

 Rekomenduojama 7 arba 8 klasėje: 
• Tikslas mokytis „išpakuoti“ žinutes. 
• Įgūdžių ugdymo temos analizės dalyje 
Rekomenduojama vyresnėse klasėse: 
• Įgūdžio sustiprinimui ir įtvirtinimui. 
 
Refleksijai rekomenduojamas klausimas: 
• Kokiose bendravimo situacijose svarbu 

gebėti atpažinti ir suprasti ketinimą? 
• Kaip nesusikalbėjimas gali paveikti žmonių 

santykius? 
 

 
 

 
 
 
Parengė dr. Daiva Šukytė, 2022 


