
 

 
     

 

 

 

„DRAUGIŠKOJI SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO 

OLIMPIADA „DRAMBLYS“ DARŽELIAMS IR PRADINĖMS 
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Mieli Kolegos, 

 

Labai džiugu, kad nusprendėte prisijungti prie “DRAUGIŠKOSIOS SOCIALINIO 

IR EMOCINIO UGDYMO OLIMPIADOS “DRAMBLYS” DARŽELIAMS IR 

PRADINĖMS KLASĖMS“.   

 

,,Švietimo Edukatoriai”,  Pozityvaus ugdymo institutas ir Lietuvos Socialinio 

emocinio ugdymo (SEU) asociacija rengdama olimpiadą siekia: 

• atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą; 

• kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą;  

• sutelkti mokyklos bendruomenę, ugdant mokinių socialines ir emocines 

kompetencijas.  

 

Kviečiame Jus po kiekvienos užduoties atlikimo pildyti refleksijų lapus, pasižymint 

svarbiausius aspektus pateiktais klausimais. Refleksijų lapai padės įsivertinti atliktų 

užduočių vykdymo sėkmę, dalyvių SEU gebėjimus ir fiksuoti pažangą. Toliau  rasite 

ir detaliau  pateiktus, kiekvienai kompetencijai priskiriamus gebėjimus.  

Olimpiados eigoje kviesime Jus bendradarbiauti ir remiantis refleksijomis pildyti 

trumpą konfidencialią anketą, kuri ir mums, kaip renginio organizatoriams, suteiks 

grįžtamąjį ryšį apie dalyvių sėkmę bei tobulintinus gebėjimus. 

 

 

Dėkojame už Jūsų palaikymą ir aktyvų dalyvavimą bei įsitraukimą! 

 

 

 

Sėkmės ir prasmingo laiko olimpiados metu! 

 

 

 



 

 
     

 

Nuoširdžiai dėkojame užduotis parengusiai darbo grupei! 
 

Audronė Allan - socialinių mokslų daktarė, Kolpingo pradinės mokyklos ugdymo turinio vadovė, 

Edward de Bono mąstymo metodų taikymo praktikė ir vyr. trenerė, sertifikuota Ned Herrmann 

Visuminio proto (Whole Brain® Thinking) metodologijos taikymo ir mąstymo stilių nustatymo 

(HBDI® instrumentu) praktikė, Emocinio intelekto ugdymo priemonės „Pažink, prisijaukink, 

pamokyk“ (Smaltija, 2015, 2016) autorė ir sertifikuota emocinio intelekto praktikė (Society for 

Emotional Intellegence). 

 

Aurelija Okunauskienė - Programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ 

ekspertė, šias programas įgyvendinančios viešosios įstaigos ,,Vaiko labui“ vadovė. 

 

Virginija Mikėnienė - psichologė psichoterapeutė, turinti daugiametę patirtį darbo su jaunimu ir 

jų tėvais. Socialinio projekto "Baimės laboratorija" vedančioji nuo 2015 m. Veda mokymus 

moksleiviams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą. 

 

Irma Žilinskienė - Kauno lopšelio-darželio ,,Ežiukas" direktorė. 

 

Rasita Masaitienė - Kauno lopšelio-darželio ,,Ežiukas" direktorės pavaduotoja ugdymui. 

 

Monika Motužė - Kauno lopšelio-darželio ,,Ežiukas" psichologė. 

 

Nomeda Ramaškaitė - Kauno lopšelio-darželio ,,Ežiukas" spec. pedagogė. 

 

Agnė Lingertaitienė - Kauno lopšelio- darželio ,,Vyturėlis", psichologė. 

 

Nijolė Kmitienė - Kauno lopšelio - darželio ,,Žvangutis" psichologė, STEP programos vadovė. 

 



 

 
     

Deimantė Navakienė - Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Vilniaus miesto pradinių klasių metodinio būrelio narė, konferencijų dalyvė ir 

pranešėja, projektų iniciatorė ir vykdytoja. 

 

Ieva Dulinskaitė - ,,Paramos vaikams centro" psichologė, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo 

programos ,,Antras žingsnis" vadovė. 

 

Sergejus Neifachas - socialinių mokslų daktaras, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo 

instituto Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus docentas, Vilniaus lopšelio-darželio 

,,Jurginėlis" direktorius, Nacionalinės vaikystės tyrėjų asociacijos narys, besidomintis vaikų 

ugdymosi kultūros ir patirtinio mokymosi galimybėmis. 

 

Gintarė Visockė-Vadlugė - darželio-pradinės mokyklos direktorė ,,Prasminga 

vaikystė",  Kimochis praktikė ir lektorė. Veda pedagogams kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

susijusius su socialiniais emociniais įgūdžiais. Baigė magistrantūros studijas ir rašo reikšmingą 

darbą ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas". 

 

Skaidrė Butnoriutė - Kruopienė -  dailės mokytoja metodininkė, viena iš projekto ,,Baimės 

laboratorija" vedančiųjų. Dailę ir pedagogiką studijavo Šiaulių universitete ir Vilniaus Dailės 

Akademijoje. Jau daugiau nei 20 metų moko dailės vaikus ir suaugusius, dirba su vaikais, turinčiais 

regos negalią (LASUC). Kasmet aktyviai dalyvauja tapybos pleneruose Lietuvoje ir užsienyje, 

veda dailės terapijos užsiėmimus.  

 

Audronė Masiukienė -  Vilniaus Balsių teatro mokytoja metodininkė, Vilniaus atviro jaunimo 

centro ,,Mes" socialinio projekto Baimės laboratorija vedėja, programos Dramblys.lt socialinio 

emocinio ugdymo lektorė. 

 

 

 



 

 
     

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas  

Tai yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis 

pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek vaikai, tiek 

suaugusieji: 

1. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių, kurios tarnautų atsparumui ir gebėjimui 

save apriboti, žinojimas: tikslus savęs suvokimas, atpažinimas savo stiprybių, poreikių ir 

vertybių, aktyvus veikimas, dvasingumas, savo emocijų identifikavimas ir atpažinimas.  

 

2. Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su 

asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos 

sprendimas, veiksmas, įvertinimas, asmeninė, socialinė moralinė atsakomybė. 

 

3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, 

veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, santykių 

kūrimas, darbas bendradarbiaujant, derybiniai gebėjimai, atsisakymo gebėjimai, konfliktų 

valdymas, gebėjimai ieškoti pagalbos ir ją rasti. 

 

4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas 

pažvelgti iš kito perspektyvos, empatiškumas, socialinės įvairovės pripažinimas, 

atsakomybė už kitus. 

 

5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, 

streso valdymas, motyvacija ir disciplina, tikslų nusistatymas, organizaciniai gebėjimai. 


