
Socialinis emocinis ugdymas 
(SEU)

Įgyvendinant Menų gimnazijos 2021-2024 m. Strateginio plano 1 tikslo 
(Siekti mokinių mokymo(si) sėkmės ir kompetencijų ugdymo per įtraukios aplinkos kūrimą, 

tarpdalykinio integralumo didinimą, turtingas kultūrines, socialines-emocines patirtis, 
konstruktyvų įsivertinimą) 

2 uždavinį: 
Vykdyti  SEU programą ir ją integruoti į visas gimnazijos veiklos sritis.

SEU



SEU samprata (1)

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – tai procesas, per kurį vaikai ir 
suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai panaudoti žinias, gebėjimus ir 
įgūdžius bei vertybines nuostatas, reikalingas norint:
• Pažinti ir valdyti savo emocijas;
• Išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;
• Jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);
• Kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;
• Priimti atsakingus sprendimus (Casel, 2016).
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SEU samprata (2)

SEU nėra viena konkreti ugdymo programa, atskiras mokymo dalykas ar 
specifinė metodika.
Tai koordinuota švietimo strategija, apimanti asmens, klasės, 
mokyklos, šeimos ir bendruomenės lygmenis.
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Sistemingo socialinio ir emocinio ugdymo 
mokykloje modelis (Casel, 2017)
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SEU tikslas -

padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius 

gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti 

darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą 

elgesį visuomenėje.
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SEU uždaviniai (1):

Siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, plėtoti mokinių 
savimonės ir savitvardos įgūdžius:
• Mokyti suvokti ir valdyti savo emocijas ir elgesį,
• Skatinti pažinti save ir kitus,
• Tobulinti gebėjimus, susijusius su mokymosi ir gyvenimo tikslų 

siekimu.
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SEU uždaviniai (2):

Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu 
ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais:
• Atpažinti kitų jausmus ir ketinimus,
• Atpažinti individualius ir grupinius panašumus bei skirtumus,
• Panaudoti socialinius gebėjimus bei įgūdžius veiksmingam 

bendravimui,
• Parodyti sugebėjimą konstruktyviai valdyti ir spręsti tarpasmeninius 

konfliktus.
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SEU uždaviniai (3):

Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir atsakingą elgesį 
asmeninėse, mokyklos ir bendruomenės situacijose:
• Apsvarstyti etinius, saugos ir visuomeninius veiksnius prieš priimant 

sprendimus akademinėje ir socialinėje aplinkoje,
• Skatinti aktyvų dalyvavimą mokyklos ir vietos bendruomenės 

gyvenime.
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Vykdant SEU, laikomasi šių 
pagrindinių principų:

• Nuoseklumo – SEU užsiėmimai organizuojami vadovaujantis vaiko 
psichosocialinės raidos ypatumais, ugdant gebėjimus žingsnis, po 
žingsnio;

• Aktyvumo – naudojami aktyvūs mokymosi metodai (pvz., vaidmenų 
žaidimai, darbas grupėse ir kt.);

• Kryptingumo;
• Aiškumo.
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SEU siekiamybė

Mokinio ir klasės sėkmė pripažįstama, kai:
• Pagerėja mokymosi pasiekimai;
• Tobulėja socialinės ir emocinės kompetencijos;
• Reiškiamos teigiamos nuostatos apie save, kitus ir mokyklą;
• Mažėja rizikingas elgesys.
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SEU pamokoje

• Socialines – emocines kompetencijas pamokoje padeda ugdyti 
ĮSITRAUKĘS MOKYMAS.

• ĮSITRAUKĘS MOKYMAS siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio 
ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius; 
pagerinantis individualius ir grupės (klasės) socialinius, emocinius ir 
akademinius rezultatus.
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ĮSITRAUKUSIO MOKYMO modelis
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Penki ĮSITRAUKUSIO MOKYMO matmenys (1)

Būti atvira širdimi. 
Šilumos, gerumo, rūpesčio ir atjautos išreiškimas; bendrystės lavinimas 
(mokytojas – mokinys); apgalvotas įsitraukimas į veiklas, kurios kuria 
pasitikėjimo kupinas, vienijančias bendruomenes.
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Penki ĮSITRAUKUSIO MOKYMO matmenys (2)

Aktyviai stebėti save.
Vidinio gebėjimo pastebėti, stebėti, o tada apmąstyti savo mintis, 
įsitikinimus, polinkius, emocijas ir elgesį ugdymas, kad mūsų pasirinkti 
veiksmai būtų labiau įsisąmoninti; taip pat ir mokinių savistabos arba 
„vidinio tyrinėjimo“ skatinimas. 
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Penki ĮSITRAUKUSIO MOKYMO matmenys (3)

Būti čia ir dabar.
Įsitraukimas į procesą, kai dėmesys sutelkiamas į dabarties momentą, 
mokymasis valdyti dėmesį blaškančius dalykus, kad galėtume greitai 
reaguoti, susivokti, sutelkti dėmesį ir būti kūrybingiems klasėje.
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Penki ĮSITRAUKUSIO MOKYMO matmenys (4)

Nustatyti pagarbias ribas.
Pagarbiai nustatyti aiškias ir žmogiškas ribas sau (savidrausmė) ir 
bendraujant su kitais – klasėje ir savo mokyklos bendruomenėje.
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Penki ĮSITRAUKUSIO MOKYMO matmenys (5)

Ugdyti emocinius gebėjimus.
Emocinio intelekto ugdymas, emocijų įvairovės ir ribų supratimas, 
siekiant veiksmingai atpažinti įvairias emocijas savyje ir kituose; pagalba 
mokiniams, lavinant gebėjimus išreikšti ir valdyti emocijas.
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• Knygą „Penki įsitraukusio 
mokymo metmenys“, pagal 
kurią parengtos šios 
rekomendacijos, rasite Menų 
gimnazijos bibliotekoje.
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Keletas praktinių patarimų mokytojams:
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„Mano mokymo filosofija gimė iš mano skaudžios asmeninės
patirties. Kai aš buvau mokykloje, su manimi elgėsi, lyg aš būčiau
kvailas, lyg aš būčiau nieko nevertas. Tikromis gerumo salomis tapo
mokytojai, kuriems buvo ne vis tiek, kurie ne tik dalijosi su manimi
geromis emocijomis, bet ir nuoširdžiai tikėjo mano gebėjimais. Tie
mokytojai, kurių dėka įvyko pokyčiai, įžvelgė mano sumanumą ir
tikėjo, kad aš esu protingas, o jų elgesys buvo atitinkamas“.

(citata iš knygos „Penki įsitraukusio mokymo matmenys“)
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