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Požiūris į mokyklą Elgesys mokykloje Pasiekimai mokykloje

• Stipresnis bendruome-
niškumo jausmas
• Didesnis įsitraukimas 
(priklausymo ben-
druomenei ir identi-
fikavimosi  jausmas,  
aktyvumas mokyklos  
veikloje)
• Stipresnė motyvacija 
mokytis ir  aukštesni 
siekiai
• Tam tikro elgesio 
pasekmių suvokimas
• Geresni gebėjimai 
efektyviau susitvarkyti su 
stresu 
• Teigiamas požiūris į 
mokyklą
• Geresnis pasirengimas 
mokyklai

• Labiau prosocialus 
elgesys 
• Mažiau praleistų 
pamokų; toks pat arba 
pagerėjęs pamokų lanko-
mumas
• Aktyvesnis dalyvavimas 
klasės veikloje
• Daugiau pastangų siekti 
tikslų 
• Noras surasti savo būdą 
mokytis
• Agresijos ir trukdžių su-
mažėjimas; mažiau elgesio 
problemų
• Mažiau konfliktų
• Noras įsitraukti į mokyk-
los veiklą
• Pasiruošimas baigti 
mokyklą
• Lengvesnis perėjimas iš 
vienos ugdymo pakopos 
į kitą
• Didesnis įsitraukimas

• Geresni matematikos rezu-
ltatai
• Geresni kalbų, menų ir so-
cialinių mokslų rezultatai
• Laikui bėgant pagerėję pa-
siekimai mokykloje (vidurinėje 
mokykloje)
• Stabilūs ir gerėjantys  stand-
artizuotų testų rezultatai  
• Geresnis kurčiųjų mokinių 
teksto suvokimas 
• Aukštesni pažymiai 
• Geresni gebėjimai spręsti 
problemas  ir planuoti
• Aukštesnio lygmens argu-
mentavimo strategijos
• Geresni gebėjimai sampro-
tauti
• Geresni gebėjimai mokytis 
naujų įgūdžių
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Veiksniai Nepalankūs Apsauginiai

Individualūs asmens 
ištekliai 

• Žemas savęs vertinimas
• Kognityvinis / emocinis 
nebrandumas 
• Bendravimo sunkumai 
• Liga, psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimas  

• Aukšta savigarba, pasit-
ikėjimas
• Gebėjimas spręsti prob-
lemas ir valdyti stresą ar 
nepalankias situacijas 
• Geri komunikacijos 
įgūdžiai 
• Psichikos sveikata, gera 
fizinė būklė

Socialinės  
aplinkybės 

• Vienišumas, artimojo 
netektis 
• Nepriežiūra, šeimos 
konfliktai 
• Patiriamas smurtas / 
prievarta 
• Menkos pajamos ir skur-
das 
• Sunkumai ar nesėkmės 
mokykloje 
• Stresas darbe, nedarbas 

• Šeimos ir draugų parama 
• Geri santykiai šeimoje 
• Fizinis saugumas 
• Ekonominis saugumas 
• Akademiniai pasiekimai 
• Pasitenkinimas darbu ir 
sėkmė jame 

Aplinkos ypatybės • Menkos galimybės 
naudotis pagrindinėmis 
paslaugomis 
• Neteisybė ir diskriminacija 
• Socialinė ir lyčių nelygybė 
• Karo ar didelės nelaimės 
patirtis 

• Lygios galimybės naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis 
• Socialinis teisingumas, 
tolerancija, integracija 
• Socialinė ir lyčių lygybė 
• Fizinis saugumas
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Klasė
Mokinių santykiai su bendraamžiais ir mokytojais daro labai didelę įtaką mokinių 

socialiniam ir emociniam vystymuisi. Teigiami mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, 
apibūdinami tokiais žodžiais, kaip „šiluma, parama, saugumas ir pasitikėjimas“, siejami 
su aktyviu dalyvavimu, gera adaptacija mokykloje, socialiniais gebėjimais40.  Ir atvirkščiai 
– neigiamo pobūdžio mokytojų ir vaikų santykiai siejami su silpnais akademiniais pasiek-
imais, elgesio problemomis komunikuojant su mokytojais ir bendraamžiais, mokyklos 
vengimu, mažesniu įsitraukimu į pamokas ir mažesniu susidomėjimu mokymusi41.

Mokytojai turėtų skirti dėmesio savo pačių socialinėms ir emocinėms kompe-
tencijoms ir prireikus ugdyti savo profesines kompetencijas vaikų SEU ugdymo srityje. 
Teigiami mokinių akademiniai ir socialiniai rezultatai yra susiję su atmosfera klasėje, kai 
mokytojai skatina gerus tarpusavio ryšius mokykloje ir priklausymo mokyklai jausmą42.

Mokykla
Socialinis ir emocinis mokinių ugdymas turėtų būti įtrauktas į mokyklos prioritetus 

ir atsispindėti kasdienėse veiklose. Pradėti reikėtų nuo pagarba ir palaikymu grįstos 
kultūros mokykloje formavimo, kai vadovaujamasi visiems priimtinoms vertybėmis, 
susitariama dėl taisyklių ir elgesio normų ir laikantis šių susitarimų stiprinamas 
priklausymo bendruomenei jausmas. Mokyklos vadovai atlieka esminį vaidmenį pu-
oselėjant tinkamą mokyklos požiūrį į SEU, sudarydami galimybes pedagogams stiprinti 
kvalifikaciją SEU srityje ir užtikrindami, kad būtų laikomasi susitarimų.

Šeima
Socialiniai ir emociniai įgūdžiai pirmiausia yra vystomi ankstyvoje vaikystėje šeimoje. 

Įtraukus tėvus į bendras veiklas, SEU programų poveikis žymiai pagerėja. 

Kai tėvai įsitraukia su šeimos gyvenimu susijusias ir namuose skirtas vykdyti SEU 
veiklas, gerėja vaikų bei tėvų socialinės ir emocinės SE kompetencijos ir tėvystės įgūdži-
ai43. Tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklas, tokias kaip po pamokų vykstantys renginiai ar 
edukacinės programos suaugusiesiems, teigiamai veikia vaikų mokymosi rezultatus44.

Bendruomenė
Mokiniai savo pačių socialinius ir emocinius įgūdžius ugdo įvairiose aplinkose ir už 

mokyklos ribų, todėl svarbu kurti palankią partnerystę su įvairiomis jaunimo ir nevyri-
ausybinėmis organizacijomis.

Bendruomenės gali paremti mokyklos iniciatyvas, ir sudaryti galimybes mokiniams 
taikyti socialinius ir emocinius įgūdžius įvairiose papildomose vietose, pavyzdžiui, 
sporto, menų ar religiniuose renginiuose, kurie ugdo mokinių savęs suvokimą, ryšį su 
mokykla ir teigiamą socialinį elgesį45.

Bendruomenės narių bendradarbiavimas skatina   rūpestingumo, socialinio teisingu-
mo, atsakomybės ir mokymosi vertybes.



25



26



27







30



31

SEU  
pasiekimų 
aprašai

SEU pasiekimų aprašai (žiūrėti B1 ir B2 priedus), atspindi socialinių ir 
emocinių kompetencijų pasiekimų tikslus, lūkesčius bei 4 lygių požym-
ius, kurie padės mokytojui stebėti, kaip kinta mokinių gebėjimų ugdymo 
pasiekimai, ir numatyti veiklas, kurios padės mokiniams siekti aukštesnio 
pasiekimų lygio. Pateikiami pasiekimų aprašai yra sukurti Ilinojaus valsti-
jos švietimo taryboje (JAV), bendradarbiaujant su CASEL, ir yra sėkmin-
gai naudojami Ilinojaus valstijos mokyklose. Pasiekimų aprašai sufor-
muoti vadovaujantis trimis pagrindiniais SEU tikslais (žiūrėti 30 psl.). Šie 
tikslai yra išplėtoti pagal kiekvieną amžiaus grupę, aprašant specifinius 
skirtingo amžiaus mokinių pasiekimus atskirose srityse. Minėti tikslai 
naudojami kaip gairės, kurios padeda susigaudyti procese siekiant tinka-
mai ugdyti socialinius ir emocinius vaikų įgūdžius. Socialinės ir emocinės 
kompetencijos mokykloje gali būti vertinamos naudojant keletą toliau 
aprašytų vertinimo būdų. 
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Formuo- 
jamojo 
vertinimo 
strategijos

Formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis vertinimo procesas, apiman-
tis grįžtamojo ryšio teikimą klasėje. Šis vertinimas padeda mokytojams 
ir mokiniams stebėti pažangą ir identifikuoti tobulintinas sritis. Tai aktyvi 
praktika, kuri gali būti taikoma ne tik vertinant atskirus dalykus, bet ir 
socialines bei emocines mokinių kompetencijas.

Šiame leidinyje pateikiamas socialinių ir emocinių gebėjimų individuali-
os pažangos skatinimo ir vertinimo modelis remiasi penkiomis Formuo-
jamojo vertinimo strategijomis, kurias aprašė Dylan Wiliam (2011).

Mokymo(si) 
metodai 

Mokymo(si) metodai, apibūdinti šiame įrankių rinkinyje, skatina social-
inį ir emocinį ugdymą bet kurio mokomojo dalyko pamokose.

∞ šie metodai padeda ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, t. y. 
padeda mokiniams galvoti, bendrauti, bendradarbiauti, apmąstyti ir t. t.;

∞ padeda mokytojams stebėti mokinių elgesį ir surinkti informaciją, 
reikalingą individualiai mokinio SEU pažangai vertinti;

∞ pateikia rekomendacijų, kaip paįvairinti klasėje taikomus mokymo(-
si) metodus;

∞ padeda mokiniams tapti aktyviais mokymosi proceso dalyviais.
Visi mokymo metodai pateikiami su SEU pasiekimų aprašais, kurie yra 
atskaitos taškas planuojant socialinį ir emocinį ugdymą, taip pat su 
instrukcijomis bei pavyzdžiais, kaip klasėje taikyti šiuos metodus.

Mokinių 
įsivertinimo 
įrankiai

Vertinimo įrankiai yra skirti asmeninei SEU pažangai stebėti įvairiais 
lygmenimis. Šiame įrankių rinkinyje pateikiami keli vertinimo instrumen-
tai mokinių ir mokytojų SEU pažangai, pasiekimams bei visos mokyklos 
pasirengimui įgyvendinti SEU vertinti. Pagrindiniai įrankiai klasei, tokie 
kaip mokinių įsivertinimo lapai, yra skirti mokiniams patiems įsivertinti 
ir stebėti savo elgesį. Taikomi kartu visi šie instrumentai sudaro sąlygas 
individualiai pažangai stebėti ir vertinti. Gautas grįžtamasis ryšys moky-
tojams ir bendraamžiams taip pat gali būti naudingas planuojant tolesnį 
mokymąsi. 
Visi šie įrankiai yra išsamiai pristatomi  5-ajame skyriuje ir prieduose.
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Tikslas Pasitelkti socialinį sąmoningumą ir bendravimo įgūdžius teigiamiems 
tarpusavio santykiams kurti ir palaikyti.

Pasiekimai Taikyti bendravimo ir socialinius įgūdžius veiksmingam bendravimui 
su kitais.

Palyginamieji 
aprašai

Apibūdinti būdus, kaip galima susirasti draugų ir juos išlaikyti.
Analizuoti efektyvaus darbo grupėmis būdus.

Pasiekimų  
požymiai 

1. Atpažįsta, kada tinkama pasakyti komplimentą. 
2. Praktikuojasi supažindinant visus klasėje. 
3. Demonstruoja, kaip pasakyti komplimentą. 
4. Demonstruoja tinkamus atsakymus gavus komplimentą. 
5. Vartoja teiginius pirmuoju asmeniu išreikšdamas jausmus, kai kas 
nors emociškai įskaudina. 
6. Demonstruoja padėką tam, kuris suteikė pagalbą. 

Tikslas Pasitelkti socialinį sąmoningumą ir bendravimo įgūdžius teigiamiems 
tarpusavio santykiams kurti ir palaikyti.

Pasiekimai Taikyti bendravimo ir socialinius įgūdžius veiksmingam bendravimui su 
kitais.

Palyginamieji 
aprašai

Analizuoti būdus, kuriais galima kurti teigiamus tarpusavio santykius.
Parodyti bendradarbiavimą ir komandinį darbą didinant grupės veik-
los veiksmingumą.
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Pasiekimų  
požymiai 

1. Suvaidina, kaip pranešti apie patyčias. 
2. Dalyvauja kuriant ir įgalinant  klasės taisykles. 
3. Praktikuojasi puoselėti teigiamus tarpusavio santykius (pvz., užsiim-
ti bendra veikla ir domėtis tais pačiais dalykais, kartu leisti laiką, padėti 
ir priimti pagalbą, mokytis atleisti). 
4. Supranta ribų sau ir kitiems nustatymo svarbą. 
5. Demonstruoja gebėjimus vadovauti ir būti komandos nariu siekiant 
grupės tikslų. 
6. Moka išlaikyti objektyvų, nekritišką balso toną nesutarimų metu.
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Išsiaiškinti, kur yra 
mokiniai

Išsiaiškinti, kur 
jie juda 

Išsiaiškinti, kaip 
jiems to pasiekti

Mokytojas 1.  Sutarti su mokiniais 
dėl mokymosi lūkesčių 
ir sėkmės kriterijų.

2. Įtraukti moki-
nius į prasmingas 
veiklas ir sudar-
yti sąlygas jiems 
parodyti tai, ką 
išmoko. 

3. Teikti grįžtamąjį 
ryšį, kuris skatina 
mokytis toliau.

Mokinys Suprasti mokymosi 
lūkesčius ir sėkmės krit-
erijus ir pasidalyti jais 
su klasės draugais.

4. Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis 
vieniems iš kitų.

Bendraklasiai Suprasti mokymosi 
lūkesčius ir sėkmės 
kriterijus.

5. Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už 
savo mokymąsi.





SEU praktikoje



40

Sukurti mokyklos 
infrastruktūrą, 
kuri skatintų SEU.

SEU palaikyti reikia nuolatinio planavimo, be to, rekomenduo-
jama, kad SEU įgyvendinimo planui parengti būtų suformuota 
SEU vystymo komanda. Ši komanda formuojama atstovavimo 
principu – į ją turėtų būti įtraukti visų mokyklos bendruomenės 
grupių nariai.

Įvertinti SEU  
išteklius ir  
koordinavimą 
mokykloje.

Įvertinti SEU išteklius galima atsakant į šiuos klausimus:
∞ Ar visiems mokiniams suteikiamos galimybės ugdyti savo 
socialinius ir emocinius įgūdžius?
∞ Ar mokytojai taiko socialinių ir emocinių įgūdžių gerinimo 
metodus pamokų metu?
∞ Ar mokiniams suteiktos sąlygos parodyti savo socialinius ir 
emocinius įgūdžius už mokyklos ribų?
∞ Ar mokiniai įtraukti į savo mokyklos taisyklių kūrimą?
∞ Ar mokykloje stengiamasi palaikyti drausmę vengiant 
bausmių?
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Įvertinti  
mokyklos kultūrą 
ir atmosferą.

Atlikti mokyklos atmosferos analizę, įskaitant visas mokinių 
amžiaus grupes, visą personalą ir mokinių tėvus. (Analizės 
planas gali būti įvairus, bet šiam tyrimui atlikti taikomi instru-
mentai turėtų būti skirti mokyklos mikroklimatui ir atmosferai 
atskleisti.) Analizė padeda identifikuoti stiprybes ir silpnybes, 
tiksliau planuoti SEU.

Identifikuoti 
bendras vertybes,  
rūpimas temas  
ir esminius  
gyvenimo  
įpročius.

Susitarti su mokyklos bendruomene dėl bendros viso SEU 
įgyvendinimo vizijos ir to, kaip šios vizijos bus siekiama. Paa-
iškinti, jog bus siekiama sukurti gerais tarpusavio santykiais 
grindžiamą bendruomenę, kad kiekvienas mokykloje jaustųsi 
saugiu bendruomenės nariu. 
Identifikuoti ir suformuluoti pagrindines mokyklos vertybes ir 
užtikrinti, kad mokiniai mokykloje galėtų šias vertybes išsiug-
dyti. Tai padeda mažinti fragmentiškumą ir didina tikimybę, 
kad mokiniai norės mokytis.

Suteikti nuosek-
lias ir nuolatines 
galimybes  
mokiniams 
praktikuotis SEU 
įgūdžius.

Socialiniai ir emociniai įgūdžiai reikalingi kiekvieną dieną ir aki-
mirką. Fragmentiškas socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas 
teikia tik fragmentiškus rezultatus. Siekiant ugdyti stiprius mok-
inių socialinius ir emocinius įgūdžius, reikia nuosekliai dirbti, 
kad  mokiniams būtų suteikiamos galimybės pritaikyti šiuos 
įgūdžius mokykloje ir realiame gyvenime. 

Pagerinti  
personalo  
pasiruošimą SEU.

Mokyklos bendruomenė, turėdama SEU įgyvendinimo planą, 
turėtų užtikrinti, kad visi bendruomenės nariai, ypač moky-
tojai, ruoštųsi procesui: mokytojai dėstytų pamokas taip, kad 
mokiniai entuziastingai jomis domėtų, aktyviai mokytųsi ir 
siektų maksimalių rezultatų. Mokytojų pasiruošimas taikyti į 
mokinius orientuotus mokymo metodus turėtų tapti esmine 
socialinio ir emocinio ugdymo dalimi.

Susisiekti su tais, 
kurie jau  
įgyvendino SEU.

Mokyklose, kurios dar tik pradeda pažintį su SEU, paprastai 
kyla daug klausimų, be to, jos gali susidurti su įvairiais iššūkiais. 
Todėl patartina ieškoti pagalbos ir paramos. Paramos galima 
tikėtis iš organizacijų, kuriančių ir įgyvendinančių socialinio ir 
emocinio ugdymo programas, taip pat mokyklų, kuriose social-
inis ir emocinis ugdymas jau vykdomas.
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Mokyklos 
direktorius

∞ Planuoja SEU integravimą į mokyklos gyvenimą.
∞ Formuoja SEU vystymo komandą.
∞ Užtikrina SEU integravimui reikiamų išteklių prieinamumą. 
∞ Palaiko nuolatinį ryšį su personalo darbuotojais domėdamasis 
su SEU įgyvendinimu susijusia patirtimi. 

Socialinio ir 
emocinio  
ugdymo  
vystymo 
komandos 
vadovas

∞ Palaiko ryšį tarp mokyklos direktoriaus, SEU vystymo koman-
dos, mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių. 
∞ Suteikia mokyklos bendruomenės nariams informaciją apie 
SEU.
∞ Koordinuoja visas su SEU susijusias mokykloje vykstančias 
veiklas: planavimą, mokytojų mokymus, tyrimus, integraciją, 
programų atranką.
∞ Planuoja su SEU susijusioms veikloms reikalingą biudžetą.
∞ Padeda mokytojams stiprinti SEU kuriant saugią mokymosi 
aplinką.
∞ Atstovauja mokyklai konferencijose, susitikimuose ir atsiskaito 
apie SEU vystymą mokykloje.

Mokytojai ∞ Dalyvauja SEU vystymo komandos veikloje ir identifikuoja 
esamas bei potencialias stiprybes ir iššūkius.
∞ Palaiko SEU viziją ir jos įgyvendinimą kalbėdami su  kolegomis, 
aptarinėdami SEU patirtį, skatindami bendradarbius domėtis 
SEU.
∞ Kelia realius mokyklos tobulėjimo tikslus. Siūlo specifinius 
būdus įdiegti SEU klasėje ir visoje mokykloje.

Tėvai, šeimos 
ir vietos  
bedruomenės 
nariai

∞ Dalyvauja SEU vystymo komandos veikloje ir teikia grįžtamąjį 
ryšį apie SEU įgyvendinimą, identifikuoja esamus ir potencialius 
iššūkius bei stiprybes.
∞ Padeda identifikuojant svarbius SEU iniciatyvų tikslus ir teikia 
informaciją bendruomenei.
∞ Padeda efektyviai naudoti finansinius išteklius SEU inicia-
tyvoms ir identifikuoti galimus lėšų šaltinius tolesnėms SEU 
iniciatyvoms.  

Psichologai, 
socialiniai  
pedagogai, 
sveikatos 
priežiūros 
specialistai, 
patarėjai

∞ Dalyvauja SEU vystymo komandos veikloje ir teikia ekspertinę 
informaciją, susijusią su psichikos sveikata, vaikų raidos proce-
sais ir įvairiais prevenciniais veiksmais. Susieja šiuos elementus 
su akademinių dalykų mokymusi ir mokinių elgesio problemų 
sprendimu.
∞ Padeda analizuoti nustatytus mokyklos bendruomenės poreik-
ius ir identifikuoti tinkamas intervencijos strategijas bei pasirink-
ti tinkamas SEU programas. 
∞ Užtikrina, kad visi mokyklos mokiniai būtų įtraukti į SEU pro-
cesus.
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Pagalbiniai 
darbuotojai

∞ Teikia savo pastebėjimus, kaip mokyklos personalui ir moki-
niams sekasi taikyti socialinius ir emocinius įgūdžius mokyklos 
patalpose (koridoriuose, salėse, žaidimų aikštelėse, valgykloje, 
autobuse ir kt.)  kiekvieną dieną. 
∞ Įvertina visos mokyklos bendrą mikroklimatą, santykius tarp 
personalo, šeimų narių, vietos bendruomenės ir mokinių.

Mokiniai ∞ Dalyvauja SEU vystymo komandos veikloje ir identifikuoja 
kliūtis, trukdančias ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius. 
∞ Aktyviai dalyvauja ir skatina aplinkinius dalyvauti veiklose, 
stiprinančiose socialinius ir emocinius įgūdžius. 
∞ Dalijasi SEU vystymo komandos turima informacija su kitais 
mokiniais.
∞ Dalyvauja vykdant su SEU susijusių įgūdžių stebėseną, anal-
izuoja juos bei dalijasi informacija su bendruomenės nariais ir 
SEU vystymo komanda.
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      SEL  
standard

Formuoja- 
mojo vertini- 
mo strategija

1 tikslas.
Ugdytis savimonės ir 
savitvardos įgūdžius 
sėkmei mokykloje ir 
gyvenime pasiekti.

2 tikslas.  
Pasitelkti socialinį 
sąmoningumą ir 

bendravimo  įgūdžius 
teigiamiems tarpusa- 
vio santykiams kurti ir 

palaikyti.

3 tikslas.
Parodyti sprendimų 
priėmimo įgūdžius 
ir atsakingą elgesį 

asmeniniame, mokyk-
los ir bendruomenės 

gyvenime.

1. Sutarti dėl mo-
kymosi lūkesčių ir 
sėkmės kriterijų

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Galvok – Porose – Dalinkis 
Darbas grupėje
Demonstravimas / mod-
eliavimas
Mokymasis žaidžiant
Schemos ir vizualizavimas 

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Galvok – Porose – Dalinkis  
Darbas grupėje
Mokymasis žaidžiant

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Galvok – Porose – Dalinkis 
Darbas grupėje
Demonstravimas / mod-
eliavimas
Mokymasis žaidžiant

2. Sudaryti sąly-
gas mokiniams 
parodyti tai, ką 
išmoko

Galvok – Porose – Dalinkis  
Laikas pagalvoti
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Refleksija
Schemos ir vizualizavimas

Galvok – Porose – Dalinkis  
Laikas pagalvoti
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Refleksija

Galvok – Porose – Dalinkis  
Laikas pagalvoti
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Refleksija

3. Teikti grįžtamą-
jį ryšį, kuris 
skatina tolesnį 
mokymąsi

Prasmingas pokalbis
Grįžtamasis ryšys

Prasmingas pokalbis
Grįžtamasis ryšys

Prasmingas pokalbis
Grįžtamasis ryšys

4. Skatinti mo-
kinius mokytis 
vieniems iš kitų

Galvok – Porose – Dalinkis 
Laikas pagalvoti
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos

Galvok – Porose – Dalinkis  
Laikas pagalvoti  
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos

Galvok – Porose – Dalinkis  
Laikas pagalvoti  
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos

5. Skatinti mo-
kinius prisiimti 
atsakomybę už 
savo mokymąsi

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Demonstravimas / mod-
eliavimas
Refleksija

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Refleksija

Mokymosi tikslų nustaty-
mas 
Demonstravimas / mod-
eliavimas 
Refleksija
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Etapas Temos  
atskleidimas

Temos  
analizė

Praktika Pritaikymas

Tikslas Sužadinti susidomė-
jimą.

Susipažinti su nauja 
informacija ir įgūdžiais.

Integruoti naują infor-
maciją ir įgūdžius.

Pritaikyti infor-
maciją ir įgūdžius 
realiose situaci-
jose.

Funkcijos Iškelti klausimus, į 
kuriuos bus atsakyta 
pamokos / temos 
nagrinėjimo metu.
Išsiaiškinti turimas 
žinias.

Pristatyti informaciją.
Surinkti informaciją ir 
duomenis. 
Stebėti ir aprašyti.

Analizuoti surinktą infor-
maciją, palyginti, priskirti 
prioritetus ir  reikiamas 
kategorijas.

Naudoti naują 
informaciją kam 
nors sukurti arba 
pritaikyti realiame 
gyvenime.

Nauda 
mokiniui

Mokytojas sužino, koki-
os yra mokinių žinios ir 
ką mokiniai nori išmokti 
pamokoje.

Mokytojas įvairiais 
būdais renka informaci-
ją, kuriai panaudoti 
reikalingos kiekvieno 
mokinio unikalios kom-
petencijos.

Organizuoja, klasifikuoja 
ir kategorizuoja naują 
informaciją.
Susieja informaciją su 
turimomis žiniomis ir 
patirtimi.

Tyrinėja būdus, 
kaip panaudoti in-
formaciją realiame 
gyvenime.

Mokytojo 
vaidmuo

Įvertinti, ką mokiniai 
žino ir kokius įgūdžius 
bei žinias turi įgyti. 

Paruošti trumpus 
pristatymus.
Modeliuoti mokymosi ir 
mąstymo strategijas.
Pakviesti ekspertus.
Sudaryti galimybes 
mokytis.

Organizuoti individual-
ias ir grupines veiklas, 
padedančias suprasti 
informacijos reikšmę.

Įgalinti mokinius 
išreikšti savo žinias 
įvairiais būdais.
Padrąsinti pritaikyti 
išmoktą turinį už 
klasės ribų.

Mokymo 
metodai

Mokymosi tikslų 
nustatymas
Galvok – Porose – 
Dalinkis  
Laikas pagalvoti  
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Schemos ir vizualiza-
vimas

Galvok – Porose – 
Dalinkis  
Laikas pagalvoti  
Darbas grupėje
Prasmingas pokalbis
Demonstravimas / 
modeliavimas
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Refleksija 
Schemos ir vizualiza-
vimas

Galvok – Porose – 
Dalinkis  
Laikas pagalvoti  
Darbas grupėje
Demonstravimas / mod-
eliavimas
Mokymasis žaidžiant
Kinestetinės veiklos 
Refleksija  
Schemos ir vizualiza-
vimas
Grįžtamasis ryšys

Galvok – Porose – 
Dalinkis  
Laikas pagalvoti 
Kinestetinės veik-
los Refleksija  
Schemos ir vizuali-
zavimas
Grįžtamasis ryšys
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Vardas ir pavardė: Klasės auklėtoja(-s):

Įsivertinimo data  
(metai, mėnuo):

Klasė:



Mano įvertinimas
Kaip dažnai tai yra 

tiesa?
1 – niekada; 2 – kar-
tais, 3 – dažnai, 4 – 

visada.

Mano mokymosi įrodymai
Trumpai aprašyk veiklą ar situaciją, paaiškindamas, kur ir kaip to 

išmokai 

Mokytojo komentaras
Paprašyk bet kurio(-s) mokytojo(-s) 

parašyti trumpą komentarą

Dalykai, kuriuos  
reikia išmokti 1 2 3 4

Mokymasis būti savimi: savimonės ir savitvardos įgūdžiai

1) Aš suprantu, kokie jaus-
mai man padeda ir trukdo 
mokytis 

2) Aš sugebu suvaldyti įtam-
pą ir pabaigti užduotis, net 
kai būna sunku

3) Aš galiu įvardyti savo 
pagrindines stiprybes, pade-
dančias man siekti sėkmės, 
ir kliūtis.

4) Aš žinau, kas galėtų man  
padėti, jeigu man prireiktų 
pagalbos (aplinkiniai žmo-
nės, tarnybos ir kt.)

5) Aš turiu trumpalaikį tikslą 
ir žinau, kaip jį pasiekti



6) Aš galiu paaiškinti, kas 
man padeda pasiekti savo 
tikslų  

Mokymasis būti su kitais: socialinio sąmoningumo ir tarpusavio santykių įgūdžiai

7) Aš suprantu, kaip kiti 
žmonės gali jaustis įvairiose  
situacijose

8) Aš gebu bendradarbiauti 
su kitais ir dirbti  komandoje, 
siekdamas grupės sėkmės

9) Aš galiu paaiškinti, kaip 
spręsti konfliktus, kylančius 
grupėje

10) Aš suprantu, kas yra 
neigiamas bendraamžių 
spaudimas, ir žinau, kaip jam 
atsispirti 

Mokymasis būti atsakingam: atsakingas sprendimų priėmimas

11) Aš suprantu, kaip sąži-
ningumas, pagarba, nuošir-
dumas ir atjauta gali padėti 
žmonėms priimti geresnius 
sprendimus

12) Aš galiu paaiškinti, kodėl 
mokyklos ir visuomenės 
taisyklės yra svarbios



13) Aš žinau, kaip sprendi-
mų priėmimo įgūdžiai gali 
pagerinti mano mokymosi 
pasiekimus 

14) Aš žinau skirtingus 
būdus, kaip atsispirti ragini-
mams dalyvauti nesaugioje 
ir neetiškoje veikloje 

15) Aš žinau, kaip galiu pri-
sidėti prie teigiamų pokyčių 
savo mokykloje 

16) Aš žinau, kaip galiu 
daryti teigiamą įtaką savo 
bendruomenėje už moky-
klos ribų

Aš mokausi iš kitų! Aš padedu kitiems!

Ko aš išmokau iš kitų per praėjusį mėnesį? Kas man padėjo to išmokti? 
(Parašyk vardus)

Ko aš padėjau išmokti kitiems? Kam aš padėjau?
(Parašyk vardus)



Mokytojo komentarai. Klasės auklėtojo grįžtamasis ryšys po mėnesio įsivertinimo.

Ką man svarbu išmokti?
Nurodyk tris pagrindinius tikslus

Kaip aš tai padarysiu?
Nurodyk tris žingsnius, kuriuos turi atlikti, kad  

tai išmoktum

Kas man gali padėti pasiekti savo tikslų?
Parašyk vardus



DŽIAUGSMAS Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

LIŪDESYS Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

Apibūdink, ką pasakei arba padarei 
šios situacijos metu. 

Apibūdink, ką pasakei arba pada-
rei šios situacijos metu. 

BAIMĖ Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

NUOSTABA Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją.

Apibūdink, ką pasakei arba padarei 
šios situacijos metu. 

Apibūdink, ką pasakei arba pada-
rei šios situacijos metu.

PASITIKĖJIMAS Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją.

NERIMAS Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

Apibūdink, ką pasakei arba padarei 
šios situacijos metu. 

Apibūdink, ką pasakei arba pada-
rei šios situacijos metu. 

Mano vardas 
ir pavardė:

Mokytojo(-s) 
vardas:

 Įsivertinimo 
data (metai, 
mėnuo):

Klasė:



Mano ypatingos galios Kaip / kada aš jas panaudoju?

PASIBJAURĖJI-
MAS

Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

NUOBODULYS Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

Apibūdink, ką pasakei arba padarei 
šios situacijos metu. 

Apibūdink, ką pasakei arba pada-
rei šios situacijos metu. 

KITA EMOCIJA Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

KITA EMOCIJA Kas vyko, kai patyrei šią emociją? 
Apibūdink situaciją. 

Apibūdink, ką pasakei arba padarei 
šios situacijos metu. 

Apibūdink, ką pasakei arba pada-
rei šios situacijos metu. 



Dalykai, kuriuos man svarbu išmokti Kas man galėtų padėti išmokti?

Taip  


Kartais 


Ne


Man paprasta susirasti naujų draugų

Man patinka kalbėtis su draugu(-e), kai mes esame vieni du

Man patinka kalbėtis su draugais, kai esame grupėje su kitais

Aš mėgstu prajuokinti kitus

Aš moku išklausyti kitus

Aš turiu keletą gerų draugų

Aš dažnai prisijungiu prie savo draugų ir mes kartu žaidžiame žaidimus 

Aš dažnai žaidžiu žaidimus vienas

Aš žinau, kaip susitaikyti su draugais, kai susiginčijame

Aš guodžiu savo draugus, kai jie yra nusiminę

Aš galiu pasakyti savo draugams, kaip jaučiuosi

Aš suprantu, kaip žmonės jaučiasi, iš to, kaip jie kalba ir elgiasi



Aš suprantu, kaip žmonės jaučiasi, kai jų klausausi

Aš žinau, ką daryti, kad sutarčiau su kitais

Aš suprantu, kuo mano bendraklasiai skiriasi vieni nuo kitų

Mano užduotys ir pareigos Man gerai sekasi jas atlikti

Taip  


Kartais 


Ne


Mokykloje / klasėje:

Aš visuomet laiku ateinu į mokyklą (į pamokas ir kitas veiklas) 

Mokykloje aš galiu pasirūpinti savimi ir visais savo daiktais



Mokytojo pastabos. Mokytojo  grįžtamasis ryšys po mano įsivertinimo.

Aš turiu savo pamokų ir kitų kasdienių veiklų tvarkaraštį  

Aš suprantu, kad mano elgesys gali veikti kitus žmones (mokytojus ir mokinius)

Aš stengiuosi atlikti visas savo namų darbų užduotis 

Aš klausausi, kai kiti mokiniai kalba, ir jų nepertraukinėju

Namuose
(išvardyk keletą pareigų, kurias turi atlikti namuose)



Kompe-
tencijos Savimonė Savitvarda Socialinis sąmoningumas Tarpusavio santykių 

įgūdžiai
Atsakingas sprendimų 

priėmimas

Stebimi 
elementai

Atpažįsta 
savo ir kitų 
emocijas 

Yra savaran-
kiška(-s) ir 

pasitikinti(-s) 
savimi

Veiksmingai 
valdo savo 
emocijas, 

mintis ir elge-
sį skirtingose 

situacijose

Demonstruo-
ja teigiamą 
motyvaciją, 
lūkesčius ir 
optimizmą

Numato kitų 
jausmus ir 
reakcijas 

Gerbia kitus, 
supranta 

kitokį požiūrį 
ir nuomonę

Demonstruo-
ja gebėjimą 

mokytis kartu 
ir dirbti sie-
kiant grupės 

tikslų

Veiksmingai 
bendrauja, 

teikdama(-s) 
pagalbą 
tiems, 

kuriems jos 
reikia

 Supranta 
savo pareigas 

ir  spendi-
mus, kuriuos 
turi priimti 
mokykloje

Priima 
sprendimus, 

pagrįstus 
moraliniais, 
asmeniniais 

ir etiniais 
kriterijais

1 mokinys
(vardas ir 
amžius)



Data ir laikas / Situacija Aprašymas Mokytojo komentarai

1 situacija 

2 situacija 

...

2 mokinys
(vardas ir 
amžius)

...

Idėjos, kaip pagerinti mano mokymo praktiką kitą mėnesį (planavimas ir įgyvendinimas).



Vardas

Grupės pavadinimas / grupės narių vardai

Data: Užduoties pavadinimas:

Koks buvo užduoties tikslas?

Trumpai apibūdink, kaip prisidėjai prie užduoties atlikimo

Ką darytum kitaip, jeigu reikėtų pakartoti užduotį?

Kuo tavo darbas grupėje kitą kartą galėtų būti veiksmingesnis?

Mokytojo komentaras: Asmeninis įvertinimas:

Mokytojo įvertinimas:



Kaip išsiaiškinote informaciją, kuri buvo reikalinga atliekant užduotį grupėje?

Ar visi tikslai buvo pasiekti?

Kaip darbas grupėje paskatino mokinius padedant vienas kitam siekti tikslų?

Ko išmokote dirbdami grupėse?

Kaip žinios, įgūdžiai ar kitos įžvalgos, įgyti dirbant grupėje, galėtų būti panaudoti realaus gyvenimo situ-
acijose?



Požymis Nelabai (1) Gerai (2) Puiku! (3)

Dalyvavo visi grupės 
nariai

Vienas asmuo dominuoja 
pristatyme

Užduotys paskirstytos 
netolygiai 

Kiekvienas asmuo svariai 
prisideda 

Pateikta informacija 
yra tiksli

Yra keletas netikslumų Yra nedidelių informacijos 
klaidų

Informacija yra tiksli ir 
aktuali

Informacija yra ap-
galvotai susisteminta

Informacija nesusijusi, 
nelogiška ir nesuderinama

Informacija kartais yra 
prieštaringa ir atsitiktinė

Informacija yra nuosekli ir 
logiška 

Pristatymas yra lo-
giškas ir nuoseklus

Pristatymas buvo padrikas, 
buvo sunku sekti mintį

Pristatymo eiga kartais 
nenuosekli

Pristatymas logiškas ir 
suprantamas, jį paprasta 

sekti

Vaizdinė medžiaga 
yra aiški ir lengvai 
matoma

Vaizdinė medžiaga yra 
netvarkinga, neišbaigta ir 

neaiški

Vaizdinė medžiaga papildo 
pristatymą, bet jai trūksta 

gylio

Vaizdinė medžiaga traukia 
akį, įtikina ir papildo  pri-

statymą

Pristatymas yra 
informatyvus ir pa-
rengtas kūrybingai

Informacija pristatyta di-
daktiškai ir jai trūksta gylio

Pristatymas yra suplanuo-
tas, bet jam trūksta entuzi-
azmo ir suinteresuotumo

Pristatymas energingas, 
įdomus ir nenuspėjamas

Pristatymas susieja 
anksčiau pristatytą 
informaciją

Trūksta tęstinumo ir sąsajų 
su anksčiau sužinota infor-

macija

Kartais sąsajos yra neaki-
vaizdžios ar netinkamos

Informacija yra sklandžiai 
ir tinkamai susieta

Išnagrinėta viena 
pagrindinė mintis

Yra kelios idėjos, kurios 
pateiktos neišsamiai

Pagrindinė mintis ne 
visuomet pateikta aiškiai

Pagrindinė mintis yra per-
smelkusi visą informaciją ir 

patį pristatymą

Auditorijos įtrauki-
mas

Auditorija atrodo neįsi-
traukusi

Auditorijos nariai yra daž-
nai įtraukiami į pristatymą 

Auditorijos nariai įtraukti į 
visą pristatymą 



Savimonė

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku Sutinku
Visiškai 
sutinku

Aš žinau, kokias mokymo praktikas turiu patobulinti ir 
kur turiu tobulėti profesinėje srityje. 1 2 3 4

Aš galiu veiksmingai taikyti socialinius ir emocinius 
įgūdžius stiprinančius mokymo metodus kartu su 
savo mokiniais.

1 2 3 4

Dažniausiai žinau, kaip mano emocijos, kultūriškai nu-
lemti įsitikinimai ir kilmė veikia mano emocijas, mano 
mokymo praktikas bei mano mokinius.

1 2 3 4

Aš suprantu, kaip mano mokinių reakcijos (teigiamos 
ir neigiamos) paveikia mano emocijas ir mano elgesį 
mano mokymo praktikų metu.

1 2 3 4

Aš žinau, kaip mano kultūriniai įsitikinimai ir kilmė 
veikia mano mokymo praktikas ir mokinius. 1 2 3 4



Savitvarda 

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku Sutinku
Visiškai 
sutinku

Aš nuolat tobulinu savo asmeninius tikslus apie tai, 
kaip geriausiai taikyti savo mokymo praktikas. 1 2 3 4

Aš veiksmingai taikau kelias strategijas (pvz., kvėpavi-
mo technikas ir dėmesingą įsisąmoninimą (angl. min-
dfulness)), kai klasėje taikydamas mokymo praktikas 
susiduriu su stipriomis emocinėmis reakcijomis (pvz., 
stresas, pyktis).

1 2 3 4

Veiksmingai valdydamas savo emocijas (pvz., pasi-
telkęs streso mažinimo technikas), aš geriau sugebu 
taikyti socialinio ir emocinio ugdymo veiklas, palaikau 
drausmę ir kuriu teigiamą mokymosi aplinką, kurioje 
nėra bausmių, šališkumo ir išankstinių nusistatymų.

1 2 3 4

Aš modeliuoju elgesį (pvz., formuoju gaires, nustatau 
ribas), kad padėčiau mokiniams valdyti emocijas 
mokymo praktikų taikymo metu.

1 2 3 4

Aš dalijuosi savo asmenine patirtimi tik tada ir tik 
ten, kur tai tinka. Esu tinkamo atvirumo pavyzdys, 
moku užmegzti kontaktą su savo mokiniais. Aš ne per 
daug dalijuosi asmenine informacija, nes susitelkiu į 
mokinius ir jų patirtis.

1 2 3 4

Socialinis sąmoningumas

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku Sutinku
Visiškai 
sutinku

Siekdamas veiksmingai taikyti teigiamas mokymo 
praktikas, aš dažniausiai stengiuosi suprasti, kaip 
mąsto mano mokiniai, ir galiu atkreipti dėmesį į jų 
emocijų išraišką, pastebimą bendraujant klasėje.

1 2 3 4

Aš stengiuosi suprasti, kodėl mokiniai aktyviai neda-
lyvauja pamokoje; paprastai man sekasi suteikti mo-
kiniams reikiamų įgūdžių, kad jie dalyvautų mokymo 
praktikose.

1 2 3 4

Taikydamas mokymo praktikas aš sėkmingai skatinu 
teigiamas emocijas ir tinkamai reaguoju į neigiamas 
emocijas.

1 2 3 4

Parinkdamas mokymo metodus ir veiklas, aš atsižvel-
giu į mokinių panašumus ir skirtumus (pvz., rasinius, 
etinius, kultūrinius).

1 2 3 4

Aš bendrauju su mokiniais per pertraukas, korido-
riuose, salėse ir pan. 1 2 3 4



Aš tinkamai reaguoju į prieštaraujančius mokinius 
atsakydamas jiems pagarbiu elgesiu (pvz., atidžiai 
klausydamasis, paprašydamas konkrečių pasiūlymų, 
nustatydamas poreikius, slypinčius už prieštaravimo) 
ir pasikalbėdamas asmeniškai, jeigu to reikia.

1 2 3 4

Aš suteikiu pakankamai laiko apgalvoti atsakymui į 
klausimą, taip skatindamas aktyviau dalyvauti tuos 
mokinius, kuriems reikia daugiau laiko pagalvoti.

1 2 3 4

Aš priimu įvairius mokinių atsakymus, parodydamas 
pagarbą skirtingam mąstymui. 1 2 3 4

Tarpusavio santykių įgūdžiai

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku Sutinku
Visiškai 
sutinku

Užsiėmimų metu aš aiškiai pranešu apie elgesio ir 
akademinius lūkesčius, turėdamas omenyje individu-
alius mokinių poreikius ir stiprybes.

1 2 3 4

Man nekyla sunkumų padedant mokiniams spręsti 
tarpasmeninius konfliktus, kylančius užsiėmimų 
metu, ir aš jau esu tai sėkmingai daręs.

1 2 3 4

Aš sąmoningai planuoju ir parenku veiklas, kad galė-
čiau sukurti prasmingus santykius su savo mokiniais 
bei ugdyčiau jų socialinius ir emocinius įgūdžius.  
Man paprastai sekasi kurti prasmingus santykius.

1 2 3 4

Aš taikau tokius mokymo metodus ir parenku veiklas, 
kurios padeda lavinti mokinių socialinius ir emocinius 
įgūdžius, ir paprastai man tai sekasi.

1 2 3 4

Aš išmokau visų savo mokinių vardus ir dažnai juos 
sakau. 1 2 3 4

Ugdydamas sąmoningumą, rodydamas pavyzdingą 
elgesį ir organizuodamas atviras diskusijas aš skatinu 
pagarbą kultūriniams skirtumams tiek klasėje, tiek už 
jos ribų.

1 2 3 4

Aš ieškau galimybių organizuoti bendradarbiavimo 
veiklas. 1 2 3 4

Atsakingas sprendimų priėmimas

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku Sutinku
Visiškai 
sutinku

Man sekasi veiksmingai suderinti skirtingus mokinių 
poreikius ir elgesį. 1 2 3 4



Aš reguliariai įtraukiu mokinius ir / ar bendradarbiau-
ju su kolegomis, kad išspręsčiau pamokose kylančias 
problemas, susijusias su mokymusi ir elgesiu.

1 2 3 4

Užsiėmimų metu aš esu susikaupęs ir nuoseklus. 1 2 3 4

Kai įgyvendinu socialinį ir emocinį ugdymą, aš derinu 
mokinių emocinius, socialinius ir akademinius porei-
kius.

1 2 3 4

Kai susiduriu su pasipriešinimu, aš klausausi ir pri-
pažįstu mokinių susirūpinimą, modeliuoju problemų 
sprendimo strategijas, reaguoju teigiamai ir paprašau 
pasiūlymų.

1 2 3 4

Socialinė ir emocinė kompe-
tencija

Jūsų surinkti taškai / didžiausia 
įmanoma taškų suma Taškų vidurkis

1. Savimonė ........../20

2. Savitvarda ........../20

3. Socialinis sąmoningumas ........../32

4. Tarpusavio santykių įgūdžiai ........../28

5. Atsakingas sprendimų priėmimas ........../20

1. Kurios socialinės ir emocinės kompetencijos dalyje 
surinkote daugiausiai taškų?

2. Kurios socialinės ir emocinės kompetencijos dalyje 
surinkote mažiausiai taškų?



3. Kokiais įrodymais galėtumėte pagrįsti pasirinktus 
įvertinimus? Kokie jūsų turimi įgūdžiai padėjo pasiekti šių 
rezultatų?

4. Kas galėtų jums padėti  profesiškai tobulėti, siekiant 
pagerinti rezultatus tose srityse, kuriose surinkote ma-
žiausiai taškų?



Ruošdamas klasės aplinką, aš:

[ Sutvarkau klasę taip, kad ji būtų tinkama mokiniams mokytis.

[ Susodinu mokinius taip, kad jie matytų vieni kitus.

[ Stengiuosi, kad informacija skelbimų lentose atspindėtų visapusišką mano mokinių įvairovę.

[ Medžiagą pamokoms paruošiu iš anksto, kad daugiau laiko galėčiau skirti bendravimui su mokiniais.

[ Pasisveikinu mokiniais, įėjusiais į klasę, ir taip sukuriu malonią aplinką.

[ Pateikiu tokias vaizdines mokymo priemones, kurias visiems lengva perskaityti ir suprasti.

[ Kai naudoju papildomas mokymo priemones, idėjas pristatinėju po vieną. 

Kurdamas jaukią mokymosi aplinką, aš: 

[ Iš anksto numatau pamokos temą ir trukmę.

[ Išmokstu mokinių vardus ir dažnai juos vartoju.

[ Stovėdamas prieš mokinius, stengiuosi, kad mano laikysena parodytų, jog esu atviras ir linkęs išklausyti.

[ Įtvirtinu bendras klasės taisykles / susitarimus.

[ Mokinių padedamas reikalauju, kad bendrų taisyklių būtų laikomasi nuosekliai.

[ Savo pavyzdžiu skatinu SEU įgūdžius, tokius kaip pagarba, rūpinimasis kitais, savitvarda ir atsakingas 
sprendimų priėmimas.

[ Mano kūno kalba ir vartojami žodžiai yra energingi ir entuziastingi, skatinantys susidomėjimą.

[ Naudoju pagarbų ,,Tylos“ signalą, kad atkreipčiau dėmesį į save dirbo grupėse metu.

[ Atkreipiu dėmesį į visų mokinių gerąsias savybes ir pagiriu jų pastangas.



[ Parenku užduotis pagal mokinių sugebėjimus.

[ Atkreipiu dėmesį į mokinių reakcijas, ar jiems nereikia papildomo paaiškinimo arba kitokios užduoties, ir 
stengiuosi iškart patenkinti jų poreikius. 

Pradėdamas pamoką, aš:

[ Įsitikinu, kad mokiniai yra pasirengę mokytis ir atidėjo visus su pamoka nesusijusius darbus.

[ Kad atkreipčiau mokinių dėmesį, ant lentos užrašau pamokos pavadinimą.

[ Užduodu atviruosius klausimus, kad sužinočiau, kiek mokiniai jau žino.

[ Naudoju įvairius metodus, kad išgaučiau tikruosius mokinių atsakymus (pvz., apmąstymas, Galvok – Poro-
se – Dalinkis, pokalbius porose, dienoraščio rašymą ir t.t). 

[ Formuluodamas klausimus vietoj „Kodėl?“ naudoju žodžius  „Kaip tu manai?“, ir taip skatinu mąstyti ir 
išsakyti skirtingas nuomones.

[ Skatinu saugų mokinių dalyvavimą pamokoje iš pradžių pateikdamas klausimą klasei, o paskui kviesdamas 
atsakyti savanorius.

[ Palaukiu 7–10 sekundžių prieš kviesdamas mokinius atsakyti ir visiems suteikiu galimybę sugalvoti savo 
atsakymą.

Pristatydamas naujus įgūdžiais ir naują informacija, aš:

[ Pristatau ir susieju naujus įgūdžius ir informaciją su mokinių atsakymais.

[ Suteikiu aiškias taisykles ir, kai galima, modeliuoju užduotis.

[ Pagarbiai reaguoju į įvairius mokinių atsakymus, kad parodyčiau pagarbą ir paskatinčiau savarankiškai 
mąstyti, pavyzdžiui, sakau „gerai“, „sutinku“, „ačiū“.

[ Kartkartėmis dalinuosi asmeniniais pavydžiais. Taip modeliuoju ir skatinu tinkamą mokinių atvirumą. 

[ Siūlau mokiniams naudoti įvairius mokymosi stilius.

Ruošdamas savo mokinius naujiems įgūdžiams ir informacijai taikyti , aš:

[ Išdėstau užduoties tikslą ir įgūdžius, kurių prireiks jai atlikti.

[ Patikinu mokinius, kad pratybų metu jie gali daryti klaidas.



[ Modeliuoju praktinę užduotį prieš prašydamas mokinius ją atlikti, taikant naujus įgūdžius ir žinias.

[ Iš anksto sugalvoju keletą praktinių užduočių / situacijų, kad parinkčiau tinkamą situaciją naujam įgūdžiui 
mokytis.

[ Visada imuosi vaidmenų, reikalaujančių modeliuoti netinkamą elgesį; mokiniai visada vaizduoja tinkamą 
elgesį, tokį kaip įgūdžių stiprinimas ir sutvirtinimas.  

[ Iškart po praktinės užduoties išsakau padrąsinančius ir aiškius atsiliepimus.

[ Pamokos pabaigoje mokiniams pateikiu klausimą pamokai apmąstyti ir galimybę sugalvoti būdų, kaip 
naujai išmokti dalykai galėtų būti pritaikyti jų gyvenime.

[ Užduodu namų darbus, kurie sutvirtina naujuosius įgūdžius ir žinias, o vėliau sistemingai juos primenu.

Siekdamas tinkamai drausminti,  aš:

[ Skatinu mokinius aptarti sprendimus, o ne kaltinti vieniems kitus.

[ Nuosekliai reikalauju laikytis bendrų taisyklių ir susitarimų.

[ Greitai ir diskretiškai sprendžiu problemas, su mokiniais elgiuosi pagarbiai ir nešališkai.

[ Paaiškinu savo reakciją į netinkamą elgesį ir paaiškinu, kodėl toks elgesys yra nepriimtinas. 

[ Su mokiniais, kurie nepaiso grupės taisyklių, kalbuosi už klasės ribų.



Tikslai, kuriuos aš noriu pasiekti:
1) sukurti palankią mokymuisi aplinką;
2) įdiegti SEU palaikančius mokymo metodus;
3) stebėti mokinių pažangą taikant SEU vertinimo įrankius.

PLANAVIMAS (pildyti laikotarpio pradžioje)

Aš planuoju taikyti šias strategijas ir metodus:

VEIKLA (reguliariai pildyti eigoje)

Veikla: pamokų vedimas, įvairių metodų ir įrankių taikymas siekiant užtikrinti saugią ir padrąsinančią mokymosi aplinką, 
vertinimo įrankių taikymas ir kt.  (laikotarpis: .....................................)

Ką aš darau kitaip?

Mokytojas:

Mokykla:

Dalykas: Klasė:

Mokslo metai:



Ką aš taikau (išbandau) pirmą kartą?

STEBĖJIMAS (reguliariai pildyti eigoje ir laikotarpio pabaigoje)

Pokyčiai, kuriuos pastebėjau savo pedagoginiame darbe, taikydamas naujus metodus ir strategijas: 

Pokyčiai, kuriuos pastebėjau mokinių elgsenoje, taikydamas naujus metodus ir  strategijas:

VERTINIMAS (pildyti laikotarpio pabaigoje)

Ką man pavyko padaryti šio laikotarpio metu? Ko išmokau? 

Su kokiu didžiausiu iššūkiu susidūriau? Kaip galėčiau įveikti šį iššūkį ateityje?

Peržiūrėkite šį planą ir parenkite naują.



Tikslai, kuriuos mes norime pasiekti:
1) sukurti palankią mokymuisi aplinką;
2) įdiegti SEU palaikančius mokymo metodus;
3) stebėti mokinių pažangą taikant SEU vertinimo įrankius. 

PLANAVIMAS (pildyti laikotarpio pradžioje)

Pradinės situacijos mokykloje įvertinimas: mokinių apklausa (anketos pavyzdį žiūrėti A10 priede)

Mes planuojame taikyti toliau nurodytas strategijas ir metodus (Kas? Ką?):

VEIKLA (pildyti mokytojų susirinkimo metu)

Veikla: pamokų vedimas, įvairių metodų ir priemonių taikymas siekiant užtikrinti saugią ir padrąsinančią mokyklos aplin-
ką, mokinių pažangos stebėsena  (laikotarpis: .....................................) 

Mokytojas:

Mokykla:

Dalykas: Klasė:

Mokslo metai:



STEBĖJIMAS (pildyti mokytojų susirinkimuose)

Pokyčiai, kuriuos pastebėjome savo pedagoginiame darbe, taikydami naujus metodus ir strategijas:

Pokyčiai, kuriuos pastebėjome mokinių elgsenoje, taikydami naujus metodus ir  strategijas: 

VERTINIMAS (pildyti laikotarpio pabaigoje)

Ką mums pavyko padaryti šio laikotarpio metu? Ko išmokome? Ką naujo sužinojome?  

Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėme? 

Peržiūrėkite šį planą ir parenkite naują.



Ar gerai jautiesi pamokų metu? Atsakymą apibrėžk.  

TAIP, aš jaučiuosi gerai.                        NE, aš nesijaučiu gerai.                  Aš skirtingai jaučiuosi skirtingose pamokose.

Kas labiausiai veikia tavo nuotaiką? Nurodyk tiek teigiamus, tiek neigiamus veiksnius.

Ar manai, kad mokytojas gali padaryti teigiamą įtaką tavo nuotaikai klasėje? Atsakymą apibrėžk.

TAIP                                                       NE

Jeigu atsakei TAIP, paaiškink, kaip jis / ji galėtų daryti poveikį.

Ar tu išdrįsti kalbėti garsiai prieš visą klasę ir pasakyti savo nuomonę? Atsakymą apibrėžk.

TAIP                   NE                   Priklauso nuo aplinkybių

Ar tu aktyviai įsitrauki į pamokas? Pažymėk teisingą atsakymą.

[ Ne.
[ Aš tik klausausi.
[ Aš klausausi ir galvoju apie nagrinėjamą temą.
[ Aš klausausi, galvoju ir aktyviai reiškiu savo nuomonę. 

Kas tave labiausiai motyvuoja pamokų metu? Pažymėk teiginius pagal jų svarbą: sužymėk teiginius nuo 
1 iki 8, kai 1 reiškia patį svarbiausią dalyką pamokoje, o 7–8 reiškia mažiausiai svarbius dalykus.

∞ Dalyko (pamokos) tema
∞ Komandinis darbas kartu su kitais mokiniais
∞ Mokytojo požiūris į mokomąjį dalyką ir taikomi mokymo metodai
∞ Mokytojo paaiškinimai
∞ Pamokų paįvairinimas ir mokinių įtraukimas pasitelkiant vaizdo ir garso ir infomacines technologijas, eksperimen-
tinę veiklą
∞ Asmeninis mokytojo santykis su mokiniais
∞ Pažymiai
∞ Kita (įrašyk savo idėjas): ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................





SAVIMONĖ Retai Kartais Dažnai

EMOCINĖ SAVIMONĖ

Aš gebu identifikuoti, atpažinti ir įvardyti savo emocijas. 

Aš atpažįstu ryšį tarp savo jausmų ir reakcijų į žmones bei situacijas.

SAVĘS SUPRATIMAS

Aš žinau ir realiai vertinu savo stiprybes bei trūkumus.

Aš skatinu aplinkinius pasakyti man, kaip mano veiksmai juos veikia.

Aš žinau, kaip mano poreikiai, polinkiai ir vertybės paveikia mano priimamus 
sprendimus.

PASITIKĖJIMAS SAVIMI

Aš tikiu, kad galiu susidoroti su viskuo, kas beatsitiktų, ramiai ir pasitikėdamas 
savimi.

Aš mielai imuosi sudėtingų užduočių.

OPTIMIZMAS

Tikiu, kad dauguma patirčių padeda man mokytis ir augti.

Aš galiu įžvelgti teigiamus dalykus net ir neigiamose situacijose.

VADYBA Retai Kartais Dažnai

SAVITVARDA

Aš randu būdus suvaldyti savo emocijas ir nukreipti jas naudinga kryptimi 
niekam nepakenkdamas.

Aš sugebu išlikti ramus ir išlaikyti minčių aiškumą, kai patiriu daug streso arba 
ištinka krizė.

TIKSLŲ IŠKĖLIMAS IR PASIEKIMAS

Aš vadovaujuosi aukštais asmeniniais standartais, kurie mane motyvuoja 
gerinti savo ir tų, kuriems aš vadovauju, veiklos rezultatus. 

Aš esu pragmatiškas, nustatau išmatuojamus, ambicingus ir pasiekiamus 
tikslus.



GEBĖJIMAS PRISITAIKYTI

Aš priimu naujus iššūkius ir prisitaikau prie pokyčių.

Aš keičiu savo nuomonę, kai susiduriu su nauja informacija ir realijomis.

ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI

Aš galiu laviruoti tarp daugelio užduočių neprarasdamas dėmesio koncentra-
cijos ir energijos.

Aš išlaikau pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio poilsio poreikių.

INICIATYVUMAS

Aš tikiu, kad sugebu daryti įtaką savo likimui ir veiksmingai vadovauti kitiems.

Aš kuriu galimybes ir jomis pasinaudoju, o ne laukiu, kol jos atsiras.

SOCIALINIS SĄMONINGUMAS Retai Kartais Dažnai

EMPATIJA

Aš aktyviai klausausi ir sugebu suprasti kito asmens požiūrį ir jausmus iš žodi-
nių ir nežodinių užuominų.

PAGARBA KITIEMS

Aš tikiu, kad dažniausiai žmonės stengiasi atlikti darbus taip, kaip sugeba 
geriausiai, ir aš tikiuosi iš jų geriausio.

PAGARBA ĮVAIROVEI

Aš gerbiu savo mokyklos bendruomenėje esančius žmones iš įvairios aplin-
kos bei skirtingų kultūrų, sutariu su jais bei taikau įtraukimo būdus, kad visų 
nuomonės būtų išgirstos.

ORGANIZACINIS SĄMONINGUMAS

Aš įžvelgiu, kas vyksta organizacijoje, ir gebu identifikuoti svarbiausius sociali-
nius tinklus.

Aš suprantu jėgas, veikiančias darbe, vertybes ir nerašytas taisykles, galiojan-
čias tarp žmonių. 

Aš puoselėju emociškai rūpestingą ir saugią aplinką mokyklos personalui, 
mokiniams, šeimoms ir bendruomenės nariams.



TARPUSAVIO SANTYKIŲ ĮGŪDŽIAI Retai Kartais Dažnai

BENDRAVIMAS

Aš esu atviras ir nuoširdus su kitais, kalbėdamas apie savo vertybes ir įsitikini-
mus, tikslus bei principus, kuriais vadovaujuosi.

Aš bendrauju su personalu, mokiniais, tėvais, globėjais ir bendruomenės 
nariais bei skatinu jų bendravimą.

Aš gebu suformuluoti man svarbias idėjas, kad jos motyvuotų kitus įsitraukti.

SANTYKIŲ KŪRIMAS

Aš esu nuoširdžiai suinteresuotas skatinti žmonių augimą bei ugdyti jų sociali-
nius ir emocinius įgūdžius.

Aš gebu atvirai sau ir kitiems pripažinti savo klaidas ir trūkumus.

Aš stengiuosi suprasti kitų patirtį ir požiūrį prieš pateikdamas savo pasiūly-
mus.

Žmonėms, kuriems vadovauju, laiku teikiu konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

KONFLIKTŲ VALDYMAS

Aš nesijaučiu nepatogiai spręsdamas konfliktą, klausydamasis, ką jaučia prie-
šingos jo šalys ir padėdamas joms suprasti kitokį požiūrį.

Aš gebu padėti konfliktuojančioms pusėms rasti bendrą sprendimą.

KOMANDINIS DARBAS IR BENDRADARBIAVIMAS

Man gerai sekasi dirbti komandoje, bendradarbiauti ir kurti visus įkvepiančią 
kolegišką atmosferą. 

Aš nesunkiai kuriu santykius su skirtingų grupių atstovais.

Aš įtraukiu pagrindines suinteresuotas šalis į svarbių sprendimų priėmimą, 
kad užtikrinčiau, jog mes priimame protingus sprendimus.

Savo elgesiu ir lyderystės stiliumi esu komandinio darbo pavyzdys personalui, 
mokiniams ir mokyklos bendruomenei.

ATSAKINGAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS Retai Kartais Dažnai

PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SITUACIJOS ANALIZĖ

Aš gebu apibūdinti problemos esmę ir atrasti tinkamus sprendimus.



Aš suprantu, kai mano mokykloje atsiranda poreikis keistis, mesti iššūkį nusi-
stovėjusiai tvarkai ir padrąsinti mąstyti naujai.

Prieš pradėdamas įgyvendinti naują iniciatyvą aš atlieku poreikių analizę ir 
įtraukiu darbuotojus į problemų nustatymo procesą. 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Sprendžiant įvairias problemas įtraukiu kitus ieškoti įvairių sprendimo būdų ir 
apgalvoti jų pasekmes. 

Aš randu praktiškų ir tinkamų būdų kliūtims įveikti, net jeigu prireikia priimti 
nepopuliarius sprendimus.

ĮVERTINIMAS IR REFLEKSIJA

Aš naudoju daugiau kaip vieną priemonę socialinių, emocinių ir akademinių 
mokymosi pasiekimų pažangai vertinti.

Aš suteikiu galimybes asmeninei ir grupinei refleksijai apie pažangą siekiant 
tikslų ir apie vykusį procesą.

ASMENINĖ, MORALINĖ IR ETINĖ ATSAKOMYBĖ

Aš elgiuosi su žmonėmis taip, kaip norėčiau, kad jie su manimi elgtųsi.

Aš skatinu mokinių, personalo ir bendruomenės veiklas, vykdomas visuome-
nės labui. 



Prašome pažymėti

1. Mokinys [

2. Mokytojas [

3. Pagalbos mokiniui specialistai (pvz., psichologas, 
socialinis pedagogas, logopedas, kt.)

[

4. Administracijos atstovas [

5. Pagalbinio personalo atstovas (pvz., budėtojas, 
rūbininkas, autobuso vairuotojas, ir kt.)

[

6. Tėvas ar motina / globėjas / šeimos narys [

Mokinys Kurioje klasėje mokotės?

Mokytojas Kiek metų dirbate šioje 
mokykloje? 

Klasės, su kuriomis dirbate: Ar dalyvavote kokiuose nors 
SEU mokymuose? 

Pagalbos mokiniui 
specialistas

Kiek metų dirbate šioje 
mokykloje? 

Kokia jūsų specialybė? Ar dalyvavote kokiuose nors 
SEU mokymuose? 

Administracijos 
atstovas

Kiek metų dirbate šioje 
mokykloje? 

Ar vedate kokias nors pa-
mokas?

Ar dalyvavote kokiuose nors 
SEU mokymuose? 



Pagalbinio perso-
nalo atstovas

Kiek metų dirbate šioje 
mokykloje? 

Kokios yra jūsų pagrindinės 
atsakomybės?

Ar dalyvavote kokiuose nors 
SEU mokymuose? 

Tėvai / globėjai / 
šeimos nariai

Ryšys su mokiniu: Klasė, kurioje mokosi mo-
kinys:

Ar dalyvavote kokiuose nors 
SEU mokymuose? 

Nr. Teiginys

Su teiginiu…

Visiškai 
nesutinku

Ko gero 
nesutinku

Ko gero 
sutinku

Visiškai 
sutinku

Apie tai 
niekada 

negalvoju

1. Man patinka mano mokykla. 1 2 3 4 0

2. Kai reikia spręsti sudėtingas problemas, 
tikrai pasitikiu savo gebėjimais. 1 2 3 4 0

3. Mano nuomonė mokykloje yra svarbi. 1 2 3 4 0

4. Žinau, dėl kokių priežasčių man kyla 
neigiamos emocijos. 1 2 3 4 0

5. Žinau, kaip suvaldyti savo neigiamas 
emocijas. 1 2 3 4 0

6. Galiu susitvarkyti su savo emocijomis. 1 2 3 4 0

7. Mokiniai per pamokas klauso mokytojų ir 
atlieka paskirtas užduotis. 1 2 3 4 0

8. Per pamokas yra mokinių, kurie trukdo 
kitiems įsitraukti į pamoką. 1 2 3 4 0

9. 
Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai 
elgiasi net ir tada, kai suaugusieji jų 
nemato.

1 2 3 4 0

10. Man mokyklos taisyklės yra aiškios. 1 2 3 4 0

11. Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių. 1 2 3 4 0

12. Mokytojai laiku ateina į pamokas. 1 2 3 4 0

13. Aš galiu dirbti su žmonėmis, kurių nuo-
monė skiriasi nuo mano. 1 2 3 4 0



14. Jaučiuosi blogai, kai kas nors yra skaudi-
namas. 1 2 3 4 0

15. Aš stengiuosi suprasti ką kiti žmonės 
jaučia ir galvoja. 1 2 3 4 0

16. Mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys 
gali padaryti mokymosi pažangą. 1 2 3 4 0

17. Mokykloje mokiniai rūpinasi vieni kitais. 1 2 3 4 0

18. Mokykloje suaugusieji rūpinasi vieni 
kitais. 1 2 3 4 0

19. Man paprašius, visada sulaukiu mokyklos 
bendruomenės narių pagalbos. 1 2 3 4 0

20. Mokykloje visada vieni su kitais sveikina-
mės. 1 2 3 4 0

21. Man kartais sunku sutarti su kitais. 1 2 3 4 0

22. Jeigu man iškyla problema, tikrai turiu su 
kuo apie tai pasikalbėti mokykloje. 1 2 3 4 0

23. Mokykloje mes dažnai juokiamės. 1 2 3 4 0

24. Mano šeimoje visi tarpusavyje sutaria 
gerai. 1 2 3 4 0

25. 
Mokykloje yra daug papildomų užklasi-
nių veiklų, kuriose mokiniai gali ką nors 
daryti kartu.

1 2 3 4 0

26. Man būna baisu dalintis savo idėjomis, 
nes žinau, kad niekas jų nepalaikys. 1 2 3 4 0

27. Man sekasi konfliktus spręsti taikiai. 1 2 3 4 0

28. Mokytojai su mokiniais elgiasi teisingai. 1 2 3 4 0

29. Mokiniai niekada nėra manęs įžeidę. 1 2 3 4 0

30. Mokytojai niekada nėra manęs įžeidę. 1 2 3 4 0

31. Tėvai niekada nėra manęs įžeidę. 1 2 3 4 0

32. Visi mokiniai mokykloje yra draugiški. 1 2 3 4 0

33. Mokykloje suaugusieji yra draugiški. 1 2 3 4 0

34. Manau, kad kitiems patinka dirbti su 
manimi. 1 2 3 4 0



35. 
Mūsų mokykloje vyksta pagalbos ben-
druomenei projektai, į kuriuos įsitraukia 
dauguma mokinių ir mokytojų.

1 2 3 4 0

36. 
Norėčiau, kad mokyklos bendruomenės 
nariai pagarbiau bendrautų vienas su 
kitu.

1 2 3 4 0

37. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje. 1 2 3 4 0

38. Kai mane kas nors įžeidžia, galiu apsiginti 
neskaudindamas(-a) kitų. 1 2 3 4 0

39. 
Jeigu mokiniai praneša mokytojui apie 
vykstančias patyčias, mokytojas neabejo-
tinai sprendžia šią problemą.

1 2 3 4 0

40. Mokykloje taikomos vienodos taisyklės 
visiems mokiniams. 1 2 3 4 0

41. Jeigu mokiniai elgiasi blogai, suaugusieji 
stengiasi išsiaiškinti to elgesio priežastis. 1 2 3 4 0

42. Mokykloje galiu įgyvendinti visas savo 
idėjas. 1 2 3 4 0

43. Tėvai noriai ateina į mokyklą ir dalyvauja 
mokyklos renginiuose. 1 2 3 4 0

44. Visi mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra 
pastebimi bei labai vertinami. 1 2 3 4 0

45. Visi mokytojų pasiekimai ir laimėjimai yra 
pastebimi bei labai vertinami. 1 2 3 4 0

46. Paprastai mano diena mokykloje prabėga 
sėkmingai. 1 2 3 4 0

47. Man mokykloje nutinka daugiau gerų 
dalykų, nei blogų. 1 2 3 4 0



Sritis Teiginio numeris

Pasitenkinimas 1 42 44 45 46 47

Savimonė 2 4 34

Tarpusavio santykių įgūdžiai 3 21(-) 22 23 24 25 28 32 33 36(-)

Pagalbos teikimas ir jos priėmimas 19 35 16 41

Savitvarda 5 6 9 38

Atitiktis taisyklėms 8(-) 7 10 11 12 20 40

Socialinis sąmoningumas 13 14 15 17 18 43

Saugumas 26(-) 27 29 30 31 37



TIKSLAS PASIEKIMAI PALYGINAMIEJI APRAŠAI

1. Ugdyti savimonės 
ir savitvardos įgū-
džius sėkmei mo-
kykloje ir gyvenime 
pasiekti.

1.1 Identifikuoti ir valdyti 
savo emocijas bei elgesį.  

∞ Apibūdinti įvairias emocijas ir situacijas, kurios jas sukelia. 
∞ Apibūdinti ir demonstruoti socialiai priimtinus emocijų 
raiškos būdus. 

1.2 Atpažinti asmenines 
savybes ir išorinę paramą.

∞ Apibūdinti asmeninius įgūdžius ir susidomėjimo sritis, 
kurias nori vystyti.
∞ Paaiškinti, kaip šeimos nariai, bendraamžiai, mokyklos 
personalas ir bendruomenės nariai gali prisidėti prie moky-
klos sėkmės ir atsakingo elgesio.

1.3 Demonstruoti įgūdžius, 
susijusius su asmeninių ir 
akademinių tikslų siekimu.

∞ Apibūdinti žingsnius, kuriuos reikia atlikti nustatant tikslus 
ir siekiant jų.
∞ Stebėti pažangą, padarytą siekiant trumpalaikio asmeni-
nio tikslo.

2. Pasitelkti sociali-
nį sąmoningumą ir 
bendravimo įgūdžius 
teigiamiems tarpusa-
vio santykiams kurti 
ir palaikyti.

2.1 Atpažinti kitų asmenų 
jausmus ir gebėti pažvelgti 
iš jų perspektyvos.

∞ Identifikuoti verbalines, fizines ir situacijų užuominas apie 
tai, kaip jaučiasi kiti.
∞ Apibūdinti kitų išreikštus jausmus ir perspektyvas.

2.2 Atpažinti atskirų asme-
nų ir grupių panašumus ir 
skirtumus.

∞ Identifikuoti skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių skirtu-
mus ir indėlius. 
∞ Demonstruoti, kaip veiksmingai dirbti su skirtingų kultūri-
nių ir socialinių grupių atstovais.

2.3 Taikyti bendravimo ir 
socialinius įgūdžius veiks-
mingam bendravimui su 
kitais.

∞ Apibūdinti būdus, kaip galima susirasti draugų ir juos 
išlaikyti.
∞ Analizuoti efektyvaus darbo grupėmis būdus.

2.4 Demonstruoti gebėjimą 
užkirsti kelią tarpasmeni-
niams konfliktams, juos 
valdyti ir konstruktyviai 
išspręsti.

∞ Apibūdinti konfliktų priežastis ir pasekmes.
∞ Taikyti konstruktyvius metodus konfliktams spręsti.

3. Parodyti spren-
dimų priėmimo 
įgūdžius ir atsakingą 
elgesį asmeniniame, 
mokyklos ir ben-
druomenės gyveni-
me.

3.1 Priimant sprendimus 
apgalvoti etikos, saugumo ir 
socialinius veiksnius.

∞ Demonstruoti gebėjimą gerbti savo ir kitų teises.
∞ Demonstruoti žinias, kaip socialinės normos veikia spren-
dimų priėmimą ir elgseną.

3.2 Taikyti sprendimų 
priėmimo įgūdžius atsa-
kingai veikiant kasdienėse 
akademinėse ir socialinėse 
situacijose.

∞ Identifikuoti ir taikyti sisteminio sprendimų priėmimo 
žingsnius.
∞ Sugalvoti alternatyvius sprendimus ir įvertinti jų pasekmes 
įvairiose akademinėse ir socialinėse situacijose.

3.3 Prisidėti prie savo 
mokyklos ir bendruomenės 
gerovės.

∞ Identifikuoti ir atlikti vaidmenis, kurie naudingi mokyklai.
∞ Identifikuoti ir atlikti vaidmenis, kurie naudingi bendruo-
menei.



PASIEKIMAI
ETAPAS 
/ LYGIS

PASIEKIMŲ POŽYMIAI

1A. Identifikuoti ir 
valdyti savo emo-
cijas ir elgesį. 

A 1. Atpažįsta įvairias patirtas emocijas. 
2. Apibūdina situacijas, sukėlusias įvairias emocijas (pvz., muzikos klausymasis, 
pokalbiai su draugu, testo laikymas, bausmė). 
3. Atpažįsta nuotaikos svyravimus ir veiksnius, kurie prie to prisidėjo. 
4. Pavaizduoja įvairias emocijas (pvz., sukurti plakatą, nupiešti piešinį, dalyvauti 
vaidmenų žaidime). 
5. Atskiria emocijų intensyvumo lygį. 
6. Demonstruoja būdus, kaip elgtis patiriant nemalonias emocijas (pvz., liūdesys, 
pyktis, nusivylimas). 
7. Praktikuoja gilų kvėpavimą, prireikus nusiraminti. 

B 1. Sudaro teigiamų būdų konfliktui suvaldyti sąrašą. 
2. Paaiškina įvairių istorijų veikėjų jausmus. 
3. Atskiria emocijas, kurios jaučiamos skirtingose situacijose. 
4. Kalba pirmuoju asmeniu išreikšdamas įvairias emocijas. 
5. Pastebi bėgant dienai vykstančius emocijų pasikeitimus (pvz., prieš ir po testo, 
pietų pertraukos metu, kt.). 
6. Demonstruoja supratimą, kaip vieno asmens elgesys veikia kitus. 
7. Taiko skirtingus būdus neigiamoms situacijoms valdyti. 

C 1. Apibūdina fizines reakcijas į įprastas emocijas. 
2. Apibūdina emocijas, keliančias asociacijas su asmenine patirtimis. 
3. Praktikuojasi reikšti geras emocijas kitiems. 
4. Įvertina būdus, kaip elgtis nemaloniose situacijose (pvz., kai palieka po pamokų, 
kai pralaimi, kai kas nors tave erzina). 
5. Demonstruoja atitinkamas emocijas vaidmenų žaidimo metu. 
6. Praktikuojasi, kaip elgtis situacijose, kuriose patiriama įtampa (pvz., testo laiky-
mas, susidūrus su konkurencija). 

1B. Atpažinti as-
menines savybes 
ir išorės paramą.

A 1. Identifikuoja bendruomenės narius, kurie prireikus gali paremti (pvz., religinės 
bendruomenės lyderis, tolesnis šeimos narys, kaimynas). 
2. Apibūdina asmenines savybes, reikalingas norint sėkmingai mokytis (pvz., atka-
klumas, atsakingumas, dėmesingumas atliekamai užduočiai ir kt.). 
3. Paaiškina, kaip praktika pagerina tam tikro įgūdžio atlikimą. 
4. Analizuoja teigiamas turimų idealų savybes. 
5. Analizuoja tai, kas mokykloje kelia iššūkių. 
6. Nupiešia tai, ką jo šeima mėgsta veikti kartu. 
7. Demonstruoja, kaip prireikus paprašyti pagalbos. 

B 1. Identifikuoja dalykus, kuriuos norėtųsi gebėti atlikti geriau. 
2. Apibūdina būdus, kuriais prisidedama prie mokyklos bendruomenės. 
3. Apibūdina būdus, kuriais padedama namuose. 
4. Sudaro būdų, kuriais šeimos nariai gali paremti mokinius, sąrašą. 
5. Apibūdina, kaip bendraamžiai gali paremti vienas kitą mokykloje. 
6. Įvertina savo pažangą siekiant asmeninio tikslo.

C 1. Apibūdina laiką ir situaciją, kai reikėjo pagalbos. 
2. Identifikuoja patikimus suaugusiuosius, iš kurių būtų galima gauti pagalbos įvai-
riose situacijose. 
3. Apibūdina, kaip sustiprinti vertingus įgūdžius. 
4. Paaiškina, kaip idealai daro įtaką ateities siekiams. 
5. Praktikuojasi suteikti paramą bendraamžiams mokykloje. 
6. Demonstruoja lyderystę mokyklos bendruomenėje (pvz., mokyti skaityti kitus 
mokinius, dalyvauti mokinių taryboje, klubuose, būti naujų mokinių mentoriumi). 



1 C. Demonstruoti 
įgūdžius, susijusius 
su asmeninių ir 
akademinių tikslų 
siekimu.

A 1. Atpažįsta, kaip įvairūs dirgikliai gali trukdyti pasiekti tikslą. 
2. Atpažįsta, kaip pasiekti praeities tikslai padeda išsikelti dabarties tikslus. 
3. Apibūdina žingsnius, atliktus siekiant tikslo. 
4. Atskiria trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. 
5. Stebi savo pažangą siekdamas asmeninių ir akademinių tikslų. 
6. Demonstruoja būdus, kaip elgtis patiriant nemalonias emocijas (pvz., liūdesys, 
pyktis, nusivylimas).

B 1. Identifikuoja, kaip buvo įveiktos kliūtys siekiant tikslo (pvz., literatūros pavyzdžiai, 
socialiniai mokslai, asmeninė patirtis). 
2. Atpažįsta, kokios sąlygos ir žmonės padėjo pasiekti tikslą. 
3. Identifikuoja žingsnius, reikalingus rutininei veiklai atlikti (pvz., namų darbams, 
asmeninei erdvei, informacijai sutvarkyti, mokytis testui). 
4. Identifikuoja veiksnius, kurių negalėjai pakeisti ir kurie neseniai sutrukdė pasiekti 
tikslą. 
5. Įvertina, ką galėjo padaryti kitaip, kad pasiektų didesnės sėkmės.  

C 1. Išsikelia bendravimo tikslą su konkrečiais žingsniais, kuriuos reikia atlikti tam 
tikromis datomis. 
2. Išsikelia akademinį tikslą su konkrečiais žingsniais, kuriuos reikia atlikti tam tikro-
mis datomis.
3. Stebi pažangą, kaip atlieka suplanuotus veiksmus bendravimo tikslui pasiekti. 
4. Stebi pažangą, kaip atlieka suplanuotus veiksmus akademiniam tikslui pasiekti. 
5. Analizuoja, kodėl neseniai reikėjo pakeisti arba atidėti suplanuotus veiksmus 
tikslui pasiekti. 
6. Įvertina savo pažangą siekiant neseniai išsikelto tikslo. 

 2A. Atpažinti kitų 
asmenų jausmus 
ir gebėti pažvelgti 
į situaciją iš jų 
perspektyvos.
 

A 1. Atpažįsta žodines ir nežodines užuominas ir žinutes. 
2. Analizuoja, kaip žodinės ir nežodinės užuominos dera tarpusavyje. 
3. Suvaidina perskaitytų istorijų veikėjus žvelgiant iš jų perspektyvos ir įsigilinant į jų 
jausmus. 
4. Perfrazuoja kitų pasakytus žodžius. 
5. Demonstruoja gebėjimą rūpintis kitų jausmais. 
6. Demonstruoja susidomėjimą, kaip situacija atrodo iš kitų asmenų perspektyvos. 

B 1. Pagal žodines ir nežodines užuominas įvardija įvairiose situacijose kitų asmenų 
jaučiamus jausmus. 
2. Išvardija strategijas, skirtas paremti atstumtiems mokiniams arba tiems, iš kurių 
tyčiojamasi. 
3. Apibūdina, kaip jaučiasi grupės nuošaly paliktas asmuo. 
4. Apibūdina asmens jausmus, kai iš jo tyčiojamasi. 
5. Nuspėja galimas reakcija į įvairias emocijas. 
6. Vartoja teiginius pirmuoju asmeniu, informuodamas kitus, kad juos girdėjo. 

C 1. Apibūdina kitų asmenų jausmus įvairiose situacijose. 
2. Apibūdina su kitu asmeniu kilusį ginčą ir apibendrinti abiejų pusių požiūrius. 
3. Analizuoja, kodėl literatūros veikėjai jautėsi vienaip arba kitaip. 
4. Analizuoja įvairius požiūrius, išreikštus istorinėse, politinėse ar socialinėse situaci-
jose. 
5. Įvertina, kaip vienos konfliktuojančios pusės elgsenos pokyčiai paveikia kitą pusę. 



2B. Atpažinti 
atskirų asmenų ir 
grupių panašumus 
bei skirtumus.

A 1. Apibūdina žmonių skirtumus, pavaizduotus įvairiose istorijose. 
2. Apibūdina, kaip bendravimas su kitų kultūrų atstovais praturtina gyvenimą. 
3. Atpažįsta, ką bendra turi žmonės iš skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių. 
4. Analizuoja, kaip žmonės iš skirtingų grupių gali padėti vieni kitiems ir mėgautis 
vieni kitų draugija. 
5. Analizuoja skirtingo požiūrio į žmonijos įvairovę poveikį literatūriniams veikėjams. 
6. Dalyvauja veiklose ar simuliacijose, kurios leidžia pamatyti situaciją iš kitos pers-
pektyvos. 
7. Naudoja literatūros šaltinius analizuoti įvairioms reakcijoms į žmonijos įvairovę 
(pvz., mokytis  tolerancijos, atpažinti stereotipus). 

B 1. Atpažįsta mokykloje skirtingas socialines grupes. 
2. Atpažįsta mokykloje skirtingas kultūrines grupes. 
3. Randa socialinių grupių panašumų ir skirtumų. 
4. Randa kultūrinių grupių panašumų ir skirtumų. 
5. Analizuoja unikalius atskirų asmenų ir grupių indėlius biografijose, legendose, 
folkloro šaltiniuose. 
6. Sukuria strategijas, kaip užmegzti santykius su kitų socialinių ar kultūrinių grupių 
atstovais. 

C 1. Apibūdina pagrindines visų individų teises nepaisant jų socialinių ar kultūrinių 
skirtumų. 
2. Apibūdina pavyzdžius, kaip žiniasklaida vaizduoja skirtingas socialines ir kultūri-
nes grupes. 
3. Analizuoja, kaip atsakingi mokiniai padeda savo bendraklasiams. 
4. Demonstruoja strategijas, kaip užmegzti santykius su kitų socialinių ar kultūrinių 
grupių atstovais. 
5. Parengia projektą, kuris parodytų, kaip jo klasę praturtinta skirtingos kultūros. 

2C. Taikyti bendra-
vimo ir socialinius 
įgūdžius veiksmin-
gam bendravimui 
su kitais.
 

A 1. Atpažįsta, kada tinkama pasakyti komplimentą. 
2. Praktikuojasi supažindinant visus klasėje. 
3. Demonstruoja, kaip pasakyti komplimentą. 
4. Demonstruoja tinkamus atsakymus gavus komplimentą. 
5. Vartoja teiginius pirmuoju asmeniu išreikšdamas jausmus, kai kas nors emociškai 
įskaudina. 
6. Demonstruoja padėką tam, kuris suteikė pagalbą. 

B 1. Identifikuoja tinkamus būdus teigiamiems tarpusavio santykiams su bendraam-
žiams, šeima ir kitais sukurti. 
2. Identifikuoja bendradarbiavimo grupėje požymius. 
3. Demonstruoja komandinį elgesį grupėje.   
4. Praktikuojasi tinkamą klausymąsi (pvz., perfrazuoti išgirstą mintį). 
5. Demonstruoja, kaip inicijuoti pokalbį su nauju mokiniu. 
6. Parengia planą, skirtą pagerinti elgesiui grupėje. 

C 1. Apibūdina veiksmingai bendraujančio asmens savybes. 
2. Teigiamai reaguoja į konstruktyvią kritiką. 
3. Prisiima atsakomybę už savo klaidas. 
4. Paima interviu iš suaugusiojo apie tai, kaip susidraugauti. 
5. Demonstruoja paramą kitų indėliui į grupės / komandos darbą. 
6. Atskiria neigiamą ir teigiamą spaudimą. 
7. Demonstruoja strategijas, kaip atsispirti neigiamam spaudimui. 



2D. Demonstruoti 
gebėjimus užkirsti 
kelią tarpasme-
niniams konflik-
tams, juos valdyti 
ir konstruktyviai 
išspręsti.

A 1. Atpažįsta patyčias ir tai, kaip jos veikia žmones. 
2. Paaiškina, kas atsitinka, kai konfliktas neišsprendžiamas. 
3. Apibūdina būdus, kuriais galima sustabdyti gandus. 
4. Analizuoja, kaip negebėjimas suvaldyti pykčio gali pagilinti konfliktą. 
5. Interpretuoja, ar literatūros veikėjų veiksmai buvo atsitiktiniai, ar padaryti tyčia. 
6. Išnagrinėja, kaip mėgstamiausias literatūros veikėjas elgiasi konflikto metu. 

B 1. Identifikuoja priimto sprendimo pasekmes. 
2. Identifikuoja atvejus, kai konfliktas sprendžiamas užsispyrusiai, pasyviai ir agresy-
viai. 
3. Apibūdina savo patirtus konfliktus (kaip pavyko elgtis jų metu). 
4. Paaiškina, kaip konflikto su draugu sprendimas gali sustiprinti draugystę. 
5. Sugalvoja alternatyvių konflikto sprendimo būdų. 
6. Demonstruoja konstruktyvaus konfliktų sprendimo strategijas klasėje. 

C 1. Identifikuoja konfliktų sprendimo pasekmes. 
2. Identifikuoja gebėjimo pasakyti „Ne“ įgūdžius (pvz., psichoaktyviosioms medžia-
goms  ir alkoholiui, įsitraukimui į gaują, seksualiniams santykiams). 
3. Paaiškina, kaip konflikto sprendimas gali pagerinti asmens situacijos supratimą. 
4. Atskiria teigiamą ir neigiamą bendraamžių spaudimą. 
5. Demonstruoja gebėjimą atsispirti bendraamžių spaudimui atlikti ką nors nesau-
gaus ar potencialiai pavojingo. 
6. Naudoja kontrolinį sąrašą praktikuojantis atsispirti neigiamam bendraamžių 
spaudimui. 

3A. Priimant 
sprendimus apgal-
voti etikos, saugu-
mo ir socialinius 
veiksnius.
 

A 1. Atpažįsta etiško istorijų veikėjų elgesio pavyzdžius (pvz., teisingumas, sąžiningu-
mas, pagarba, užuojauta). 
2. Atpažįsta fizinius pojūčius ir emocijas, kurios rodo grėsmę ar pavojų. 
3. Apibūdina, kokios pasekmės kyla pažeidus klasės ar mokyklos taisykles. 
4. Analizuoja melo pasekmes. 
5. Išskiria būdus, kuriais galima padėti kitiems. 
6. Įvertina įvairius būdus reaguoti į provokacijas. 
7. Nusprendžia, kaip teisinga elgtis tam tikrų situacijų, kurios kyla klasėje, metu 
(pvz., kaip pasidalyti nauja įranga). 

B 1. Atpažįsta veiksnius, dėl kurių situacija tampa nesaugi. 
2. Atpažįsta nesąžiningo elgesio  pasekmes pačiam taip besielgiančiam asmeniui ir 
kitiems žmonėms. 
3. Įvertina, kaip kiti asmenys daro įtaką jo sprendimui (pvz., šeima, bažnyčia, ko-
manda, narystė klube). 
4. Vengia pavojingų situacijų (pvz., vaikščioti nesaugiose vietose, važinėti dviračiu 
be šalmo, bendrauti su bendraamžiais, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas). 
5. Rodo pagarbą svetimam turtui. 
6. Saugiai elgiasi internete. 
7. Parodo, ką reiškia prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, susijusius su mokykla. 

C 1. Apibūdina, kaip skirtingi požiūriai veikia sprendimų priėmimo procesą. 
2. Apibūdina, ką reiškia būti priklausomam ir kodėl kartais tai yra sunku (pvz., laiky-
tis terminų, susitarimų). 
3. Paaiškina, kodėl svarbu laikytis teisės aktų. 
4. Analizuoja, ką reiškia būti atsakingam prieš šeimą, draugus, mokyklą. 
5. Įvertina prieštaringus požiūrius sprendimo priėmimo metu. 

3B. Taikyti spren-
dimų priėmimo 
įgūdžius, atsakin-
gai veikiant kas-
dienėse akademi-
nėse ir socialinėse 
situacijose.

A 1. Apibūdina būdus, kuriais galima padidinti savo ir kitų saugumą. 
2. Apibūdina sprendimo priėmimo modelį. 
3. Apgalvoja alternatyvius sprendimus, kad užduotis būtų atlikta laiku. 
4. Praktikuoti tinkamus atsipalaidavimo būdus. 
5. Rodo protingus sprendimus renkantis draugus. 
6. Demonstruoja gebėjimus priimti sprendimą grupėje. 
7. Planuoja sveikai maitintis. 



B 1. Sugalvoja alternatyvių konflikto sprendimo būdų. 
2. Analizuoja alternatyvių sprendimų pasekmes pasirinktuose scenarijuose. 
3. Sukuria kriterijus sprendimo pasekmėms savo ir kitų gyvenime įvertinti. 
4. Demonstruoja sprendimų priėmimo proceso žingsnius:  

∞ apibrėžia problemą 
∞ pasako, kaip jaučiasi 
∞ atpažįsta veiksnius, kurie daro įtaką 
∞ nusistato tikslą
∞ identifikuoja alternatyvius sprendimus ir kiekvieno iš jų pasekmes 
∞ pasirenka geriausią sprendimą 
∞ įvertina rezultatus. 

5. Taiko sprendimo priėmimo modelį tarpasmeninei problemai spręsti. 
6. Taiko sprendimo priėmimo modelį akademiniams iššūkiams įveikti. 
7. Demonstruoja supratimą, kad jausmai gali paveikti priimamus sprendimus. 

C 1. Atpažįsta iššūkius ir kliūtis, kylančius sprendžiant konfliktus. 
2. Atpažįsta sveikas alternatyvas rizikingam elgesiui. 
3. Įvertina sėkmės mokykloje skatinimo strategijas (pvz., atpažįsta dirgiklius, valdo 
stresą ir išskiria prioritetus). 
4. Praktikuojasi suderinti žodinę ir nežodinę komunikaciją reaguojant į nepageidau-
jamą elgesį. 
5. Taiko sprendimų priėmimo modelį susidūrę su nepageidaujamu elgesiu. 

3C. Prisidėti prie 
savo mokyklos ir 
bendruomenės 
gerovės.
 

A 1. Apibūdina, ką sužinojai apie savo mokyklą ar bendruomenę dalyvaudamas pasta-
rajame pagalbos bendruomenei projekte.  
2. Apibūdina, ką sužinojai apie save dalyvaudamas šiame projekte. 
3. Analizuoja poveikį tai sričiai, dėl kurios buvo vykdomas projektas, kuriame daly-
vavai. 
4. Išanalizuoja, ką kitą kartą reikėtų daryti kitaip. 
5. Informuoti tėvus arba bendruomenės grupę apie rezultatus, pasiektus įgyvendi-
nant mokyklos ar bendruomenės mokymosi tarnaujant projektą. 
6. Parašo laišką laikraščio redaktoriui apie kokią nors bendruomenės problemą, 
pvz., vienišus senelius. 

B 1. Identifikuoja būdus, kuriais bendruomenės darbuotojai padeda gyventojams 
gerinti kaimynystę. 
2. Analizuoja savo, kaip mokyklos bendruomenės nario, teises ir atsakomybę. 
3. Diskutuoja apie priežastis, kodėl vienaip ar kitaip balsavo įvairiuose mokinių savi-
valdos ar kituose simuliuojamuose rinkimuose. 
4. Dalyvauja kuriant ir įgalinant klasės taisykles. 
5. Sugalvoja būdus, kuriais galima prisidėti prie savo bendruomenės (pvz., padė-
ti kaimynui, prisidėti prie bendruomenės saugumo, padėti išlaikyti savo aplinką 
švarią). 
6. Suformuluoja argumentus, tinkamus įtikinti bendraklasius balsuoti ar kandida-
tuoti mokyklos  savivaldos rinkimuose. 

C 1. Identifikuoja įvairius būdus, kuriais bendruomenės darbuotojai galėtų padėti 
gyventojams kurti gražią aplinką ir saugią kaimynystę. 
2. Surenka informaciją apie bendruomenės problemas ar poreikius. 
3. Su bendraklasiais sukuria planą, skirtą bendruomenės problemoms ar poreikiams 
spręsti. 
4. Stebi savo pažangą įgyvendinant planą, skirtą bendruomenės problemoms ar 
poreikiams spręsti. 
5. Įvertina plano, skirto bendruomenės problemoms ar poreikiams spręsti, įgyven-
dinimą. 
6. Parengia rekomendacijas, kaip būtų galima pagerinti planą, skirtą bendruomenės 
problemoms ar poreikiams spręsti. 



TIKSLAS PASIEKIMAI PALYGINAMIEJI APRAŠAI

1. Ugdytis savimonės 
ir savitvardos įgūdži-
us sėkmei mokykloje 
ir gyvenime pasiekti.

1.1 Identifikuoti ir valdyti 
savo emocijas bei elgesį.  

∞ Analizuoti veiksnius, kurie sukelia stresą arba motyvuoja 
siekti tikslų. 
∞ Taikyti strategijas, skirtas stresui valdyti ir motyvuoti siekti 
tikslų.

1.2 Atpažinti asmenines 
savybes ir išorinę paramą.

∞ Analizuoti, kaip asmeninės savybės daro įtaką pasir-
inkimams ir sėkmei.
∞ Analizuoti, kaip pasinaudojant mokyklos ir bendruomenės 
parama bei teikiamomis galimybėms galima prisidėti prie 
mokyklos ir gyvenimo sėkmės.

1.3 Demonstruoti įgūdžius, 
susijusius su asmeninių ir 
akademinių tikslų siekimu.

∞ Nusistatyti trumpalaikius tikslus ir sudaryti planus jiems 
pasiekti.
∞ Analizuoti, kodėl pavyko arba nepavyko pasiekti tikslo.

2. Pasitelkti social-
inį sąmoningumą ir 
bendravimo įgūdžius 
teigiamiems tarpu-
savio santykiams 
kurti ir palaikyti.

2.1 Atpažinti kitų asmenų 
jausmus ir gebėti pažvelgti 
iš jų perspektyvos.

∞ Atpažinti kitų žmonių jausmus ir požiūrius įvairiose situ-
acijose.
∞ Analizuoti, kaip vieno asmens elgesys gali paveikti kitus.

2.2 Atpažinti atskirų as-
menų ir grupių panašumus 
ir skirtumus.

∞ Paaiškinti, kaip individualūs, socialiniai ir kultūriniai skir-
tumai gali paskatinti patyčias, ir identifikuoti būdus, kuriais 
galima spręsti šią problemą.
∞ Analizuoti, koks yra kovos prieš patyčias, sukeltas individu-
alių ar grupių skirtumų, poveikis.

2.3 Taikyti bendravimo ir 
socialinius įgūdžius veik-
smingam bendravimui su 
kitais.

∞ Analizuoti būdus, kuriais galima kurti teigiamus tarpusavio 
santykius.
∞ Parodyti bendradarbiavimą ir komandinį darbą didinant 
grupės veiklos veiksmingumą.

2.4 Demonstruoti gebėjimą 
užkirsti kelią tarpasme-
niniams konfliktams, juos 
valdyti ir konstruktyviai 
išspręsti.

∞ Įvertinti tarpasmeninių konfliktų prevencijos ir sprendimo 
strategijas.
∞ Apibrėžti netinkamą bendraamžių spaudimą ir įvertinti 
būdus, kaip jam atsispirti.

3. Parodyti spren-
dimų priėmimo 
įgūdžius ir atsakingą 
elgesį asmeniniame, 
mokyklos ir ben-
druomenės gyven-
ime.

3.1 Priimant sprendimus 
apgalvoti etikos, saugumo ir 
socialinius veiksnius.

∞ Įvertinti, kaip sąžiningumas, pagarba, teisingumas ir užuo-
jauta įgalina atsižvelgti į kitų asmenų poreikius, priimant 
sprendimus.
∞ Analizuoti mokyklos ir socialinių taisyklių būtinumo 
priežastis.

3.2 Taikyti sprendimų 
priėmimo įgūdžius atsak-
ingai veikiant kasdienėse 
akademinėse ir socialinėse 
situacijose.

∞ Analizuoti, kaip sprendimų priėmimo įgūdžiai pagerina 
mokymosi įpročius ir akademinius pasiekimus.
∞ Įvertinti strategijas, skirtas atsispirti spaudimui dalyvauti 
nesaugioje ar neetiškoje veikloje.

3.3 Prisidėti prie savo 
mokyklos ir bendruomenės 
gerovės.

∞ Įvertinti savo dalyvavimą ir pastangas patenkinti pastebė-
tus mokyklos poreikius.
∞ Įvertinti savo dalyvavimą ir pastangas patenkinti pastebė-
tus bendruomenės poreikius.



PASIEKIMAI
ETAPAS / 

LYGIS
PASIEKIMŲ POŽYMIAI

1A. Identifikuoti ir 
valdyti savo emoci-
jas ir elgesį. 

A 1. Atpažįsta emocijas, rodančias, kad situacijai reikia skirti dėmesio. 
2. Atskiria tai, kaip iš tikrųjų jautiesi, nuo to, kaip kiti tikisi, kad tu jausiesi. 
3. Atskiria skirtingas emocijas (pvz., baimę nuo pykčio, gėdą nuo liūdesio). 
4. Analizuoja emocines būkles, kurios prisideda prie problemų sprendimo 
arba tam trukdo. 
5. Analizuoja pokalbio apie patiriamas emocijas poveikį. 
6. Praktikuoja nusiraminimo technikas (gilus kvėpavimas, pokalbis su savimi, 
tinkami atsipalaidavimo būdai ir kt.) stresui valdyti. 
7. Demonstruoja gebėjimą įveikti emocijas ir taip palengvinti problemų spren-
dimą (pvz., ugdyti teigiamą mąstymą).

B 1. Identifikuoja įgūdžius, kurie tinka stresui įveikti. 
2. Nuspėja, kaip jaustųsi, atsiprašydamas asmens, su kuriuo netinkamai pa-
sielgei. 
3. Demonstruoja gebėjimus vertinti savo streso lygį pagal fizinius ir psichologi-
nius požymius. 
4. Stebi savo emocijų pasikeitimus einant laikui ir reflektuoti jas sukeliančias 
priežastis. 
5. Demonstruoja gebėjimą suvaldyti stresą iš naujo įvertinus situaciją. 
6. Demonstruoja gebėjimą motyvuoti save geriau pasirodyti pakeitus savo 
požiūrį į iššūkius keliančią situaciją.

C 1. Paaiškina pasekmes, kurias nulemia skirtinga emocijų raiška. 
2. Nuspėja, kaip jaustųsi, jeigu pasakytum arba gautum komplimentą. 
3. Analizuoja, kaip laiko valdymas galėtų pagerinti sprendimų priėmimą. 
4. Praktikuoja tvirtą bendravimo stilių stresui valdyti. 
5. Praktikuoja tinkamą elgesį, jeigu kas nors tave nekaltai apkaltina. 
6. Praktikuoja streso, susijusio su mokyklos užduotimi (pvz., viešasis kalbėji-
mas ar testo laikymas), valdymo technikas.

1B. Atpažinti as-
menines savybes ir 
išorės paramą. 

A 1. Identifikuoja papildomas mokiniams prieinamas programos veiklas. 
2. Atpažįsta išorinę įtaką asmeninių savybių ugdymo procesui (pvz., kūno 
kalba, pasitikėjimas savimi, elgsena). 
3. Identifikuoja mokyklos personalą, teikiantį paramą, ir nagrinėti, kaip jis gali 
padėti mokiniams. 
4. Identifikuoja savo bendruomenės organizacijas, teikiančias galimybes vysty-
ti savo talentus ir gilintis įdomiose srityse. 
5. Įvertina dalyvavimo papildomose veiklose naudą (pvz., draugystė, nauji 
įgūdžiai, komandinis darbas). 
6. Įvertina, kaip fizinė savijauta prisidėjo prie priimtų sprendimų (pvz.,  spor-
tas ar kokia nors kita konkreti veikla).

B 1. Atpažįsta tai, ką savyje mėgsti, įskaitant dalykus, kurie gali būti laikomi neti-
piškais atsižvelgiant į lytį. 
2. Susidaro savo asmeninių stiprybių sąrašą ir apibūdina jas dienoraštyje. 
3. Apibūdina situaciją, kurioje prireikė pagalbos ir kur jos ieškojai.
4. Analizuoja, kaip kiti žmonės tavo gyvenime padėjo tau atsispirti neigiamai 
įtakai. 
5. Apmąsto, kaip nugalėjai kliūtį siekdamas ko nors sau svarbaus. 
6. Analizuoja papildomų veiklų įtaką tam, kaip vertina savo mokyklą.



C 1. Identifikuoja galimas karjeros ir savanorystės galimybes pagal savo intere-
sus ir stiprybes.
2. Identifikuoja dalykus, kurių savyje ir esamoje situacijoje negali pakeisti, ir 
skirti energiją tam, ką gali pakeisti.
3. Nustato kriterijus, į kurią iš dviejų sporto šakų ar kitų veiklų įsitraukti.
4. Suplanuoja pagerinti savo pasiekimus mokykloje (pvz.: tam tikrame moko-
majame dalyke) arba šeimoje.
5. Įvertina, kaip skirtingos patirtys (pvz., vasaros darbai ar savanoriškas dar-
bas) prisidėjo prie tam tikro įgūdžio ugdymo.
6. Atpažįsta veiksnius, kurie daro įtaką asmeniniams ir karjeros tikslams. 

1 C. Demonstruoti 
įgūdžius, susijusius 
su asmeninių ir 
akademinių tikslų 
siekimu.

A 1. Identifikuoja šaltinius, kurie padeda padaryti pažangą siekiant tikslo 
(pvz., tyrimų medžiaga). 
2. Analizuoja, kokią įtaką darė kliūtys ir pagalba siekiant tikslo. 
3. Analizuoja, kaip buvo galima geriau pasinaudoti pagalba ir nugalėti kliūtis 
siekiant tikslo. 
4. Atskiria trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. 
5. Taiko tikslų nusistatymo įgūdžius akademinei sėkmei pasiekti. 
6. Nusistato teigiamą socialinio bendravimo tikslą.

B 1. Nusistato tikslą, kurį galima pasiekti per mėnesį arba du, susijusį su domi-
nančia sritimi (pvz., sportas, hobis, grojimas muzikiniu instrumentu ir kt.). 
2. Nustato reikiamus veiksmus ir terminus šiam tikslui pasiekti. 
3. Identifikuoja žmones, kurie gali padėti siekiant tikslo. 
4. Stebi pažangą siekiant tikslo ir prireikus koreguoti savo planą. 
5. Įvertina savo gebėjimus pasiekti tikslą, identifikuojant veiksnius, kurie padė-
jo, ir kurie trukdė. 
6. Analizuoja savo patirtį ir tai, ką kitą kartą reikėtų daryti kitaip.

C 1. Identifikuoja, kas ir kaip padėjo pastarąjį kartą siekiant tikslo.
2. Analizuoja, kodėl pavyko arba nepavyko įveikti kliūtis pastarąjį kartą siekiant 
tikslo.
3. Analizuoja iš anksto nenumatytų aplinkybių poveikį tikslo siekimo procese.
4. Analizuoja, kaip grafiko nesutapimai galėjo sutrukdyti laiku pasiekti tikslą.
5. Analizuoja, kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas galėjo turėti įtakos 
ilgalaikio tikslo pasiekimui.
6. Analizuoja, kaip akademiniai pasiekimai gali prisidėti prie ilgalaikių tikslų 
pasiekimo.

2A. Atpažinti kitų 
asmenų jausmus ir 
gebėti pažvelgti iš jų 
perspektyvos.

A 1. Atpažįsta kitų asmenų jausmus ir požiūrius grupės diskusijos metu. 
2. Apibūdina situaciją, kurioje tavo elgesys teigiamai arba neigiamai paveikė 
kitų asmenų jausmus. 
3. Apibūdina, kaip galėtų jaustis bendraklasiai, iš kurių tyčiojamasi, arba apie 
kuriuos skleidžiami gandai. 
4. Atskiria situacijas, kada vyksta patyčios, o kada – ne.  
5. Pagal pateiktus scenarijus suvaidina atskirus veikėjus. 
6. Perfrazuoja konfliktuojančių šalių požiūrius.

B 1. Analizuoja, kodėl skirtingos konflikto šalys jaučiasi vienaip arba kitaip. 
2. Atpažįsta veiksmus, kurie skaudina kitus asmenis. 
3. Sugalvoja skirtingų būdų padrąsinti kitus asmenis. 
4. Pripažįsta kitų asmenų indėlį. 
5. Užsirašo televizijos laidų veikėjų jausmus ir analizuoja juos. 
6. Paremia tuos asmenis, kurie patiria problemų.



C 1. Atpažįsta būdus, kaip galima dalytis jausmais ir į juos reaguoti.
2. Atpažįsta skirtingus žmonių požiūrius ir jausmus tam tikrais klausimais 
(pvz., kokie pokyčiai mokykloje galėtų geriau paruošti mokinius dirbti).
3. Atskiria faktinį ir emocinį asmens sakomų žodžių turinį. 
4. Demonstruoja empatiją kitiems asmenims įvairiose situacijose.
5. Sukuria strategijas, skirtas paremti asmenis, kurie patiria problemų.
6. Demonstruoja strategijas, kurias pasitelkus galima padėti kitiems.

2B. Atpažinti atskirų 
asmenų ir grupių 
panašumus bei skir-
tumus.

A 1. Ištiria kitų asmenų puoselėjamas tradicijas (pvz., įsiminti kitų kalbų frazes, 
susipažinti su kitų kultūrų muzika ar virtuve). 
2. Atpažinti diskriminaciją literatūros kūriniuose (pvz., lyčių ar seksualinės 
orientacijos stereotipai, socialinių, ekonominių ar kultūrinių mažumų diskrimi-
nacija, nusistatymai, grįsti klaidinga informacija). 
3. Paaiškina, kaip socialinių ir kultūrinių skirtumų nesupratimas gali prisidėti 
prie netolerancijos. 
4. Įvertina būdus, kaip padėti suprasti kitų kultūrų ar socialinių sluoksnių 
atstovus. 
5. Paaiškina, kodėl patyčios arba pajuokos yra kenksmingos (pvz., fizinis ir 
emocinis poveikis). 
6. Pagarbiai išklauso skirtingas nuomones sprendžiant kontraversiškus klausi-
mus.

B 1. Analizuoja kitų žmonių teisių ignoravimo pasekmes. 
2. Įvertina, kaip literatūros veikėjų ar istorinių asmenybių veiksmai atskleidė 
žmonių panašumus ir skirtumus. 
3. Analizuoja, kodėl mokiniai, kurie skiriasi nuo kitų, gali patirti patyčias ar 
erzinimą.
4. Apibūdina strategijas, tinkamas patyčioms sustabdyti arba jų prevencijai. 
5. Suvaidina strategijas, tinkamas patyčioms sustabdyti arba jų prevencijai. 
6. Įvertina strategijų, tinkamų patyčioms sustabdyti arba jų prevencijai, veiks-
mingumą.

C 1. Diskutuoja apie stereotipus ir jų neigiamą poveikį visoms pusėms.
2. Analizuoja, kaip skirtingos socialinės ir kultūrinės grupės vaizduojamos 
žiniasklaidoje.
3. Analizuoja, kaip susidūrimas su kultūrine įvairove gali sukelti iššūkių sveikai 
gyvensenai arba pagerinti jos kokybę (pvz., skirtingi vairavimo ar mitybos 
ypatumai, daugiau ar mažiau psichologinio spaudimo, grįsto skirtingomis 
kultūrinėmis normomis).
4. Įvertina pastangas geresniam grupių tarpusavio supratimui sukurti.
5. Įvertina pastangas suteikti įvairių grupių nariams galimybių dirbti kartu ir 
siekti bendrų tikslų.
6. Įvertina, kaip mažumoms priklausančių mokinių teisių ir atsakomybės ap-
sauga prisideda prie visų mokinių teisių apsaugos.
7. Sukuria ir išlaiko teigiamus tarpusavio santykius su skirtingų lyčių, rasių ir 
etninių grupių bendraamžiais.

2C. Taikyti bendra-
vimo ir socialinius 
įgūdžius veiksmin-
gam bendravimui su 
kitais.
 

A 1. Suvaidina, kaip pranešti apie patyčias. 
2. Dalyvauja kuriant ir įgalinant  klasės taisykles. 
3. Praktikuojasi puoselėti teigiamus tarpusavio santykius (pvz., užsiimti bendra 
veikla ir domėtis tais pačiais dalykais, kartu leisti laiką, padėti ir priimti pagal-
bą, mokytis atleisti). 
4. Supranta ribų sau ir kitiems nustatymo svarbą. 
5. Demonstruoja gebėjimus vadovauti ir būti komandos nariu siekiant grupės 
tikslų. 
6. Moka išlaikyti objektyvų, nekritišką balso toną nesutarimų metu.



B 1. Pateiktuose scenarijuose atpažįsta galimų problemų santykiuose požymius. 
2. Atskiria pasyvią, tvirtą ir agresyvią reakciją į bendraamžių spaudimą. 
3. Sukuria veiksmingo bendravimo el. paštu gaires. 
4. Suvaidina negynybinį reagavimą į kritiką ar kaltinimus. 
5. Pasitelkia savirefleksiją siekdamas nustatyti, kaip sustabdyti gandų plitimą. 
6. Namuose praktikuojasi veiksmingai kalbėtis ir klausytis.

C 1. Apibūdina santykių skirtumus (pvz.: su bendraamžiais, tėvais, kitais suaugu-
siaisiais).
2. Analizuoja, kokie yra skirtingų rūšių santykių intymumo lygio skirtumai.
3. Analizuoja, kokie yra konfliktų, kilusių tarp asmenų, susijusių skirtingų rūšių 
santykiais, sprendimo skirtumai.
4. Analizuoja skirtumus tarp asmenų, susijusių skirtingų rūšių santykiais, turi-
mos galios ir kaip tai veikia bendravimo stilių.
5. Taiko tikslų kėlimo  įgūdžius padėdamas grupei nusistatyti žingsnius tikslui 
pasiekti. 
6. Sukuria kriterijus, reikalingus pažangai įvertinti.

2D. Demonstruoti 
gebėjimus užkirsti 
kelią tarpasmeni-
niams konfliktams, 
juos valdyti ir kons-
truktyviai išspręsti.

A 1. Atpažįsta veiksnius, kurie prisideda prie smurto (pvz., netinkamas pykčio 
valdymas ir prieinami smurtui tinkami daiktai). 
2. Išvardija draugų, kurie daro teigiamą ir neigiamą įtaką, savybes. 
3. Identifikuoja strategijas, kurias pasitelkus galima išvengti smurto ar jį suma-
žinti. 
4. Sugalvoja bendraamžių sukelto destruktyvaus elgesio pavyzdžių (pvz., 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, gandų skleidimas, ankstyvas seksualinis 
gyvenimas, savidestrukcinis elgesys ir kt.). 
5. Analizuoja priežastis, sukėlusias fizinį ar žodinį konfliktą, ir jo prevencijos 
būdus. 
6. Poromis išbando derybų įgūdžius, kas kartą turėdami omenyje skirtingų 
šalių požiūrius.

B 1. Įvertina įvairių elgesio strategijų neigiamo bendraamžių spaudimo atvejais 
veiksmingumą (pvz., ignoravimas arba temos pakeitimas, dėmesio atkreipi-
mas į neigiamas pasekmes, alternatyvų siūlymas). 
2. Moko jaunesnius vaikus spręsti konfliktus. 
3. Suvaidina, kaip galima nuraminti konfliktą siekiant išvengti ginčo. 
4. Panaudoja konflikto analizės kontrolinį sąrašą analizuodamas ir spręsdamas 
konfliktinę situaciją. 
5. Praktikuoja bendraamžių mediacijos įgūdžius. 
6. Paaiškina abiem šalims palankiai išspręsto konflikto koncepciją.

C 1. Identifikuoja, kaip abi konflikto pusės galėtų susitarti.
2. Analizuoja skirtingus scenarijus, kad parodytų, kaip jėgos demonstravimas 
dar labiau pagilina konfliktą.
3. Sukuria strategijas, kaip atsispirti neigiamam įvairių asmenų spaudimui 
(pvz., geriausio draugo, menkai pažįstamo asmens).
4. Įvertina, kokie konflikto sprendimo būdai yra efektyvesni – ar nurodymai, ar 
abiejų šalių pasiekti sprendimai. 
5. Taiko konfliktų sprendimo įgūdžius, kad nuramintų, sušvelnintų ir / ar 
išspręstų konfliktą.
6. Demonstruoja problemų sprendimo būdus dalyvaujant simuliacijoje (pvz., 
suvaidinti diplomatą, sprendžiantį tarptautinį konfliktą, dalyvaujantį debatuo-
se dėl teisės aktų).



3A. Priimant spren-
dimus apgalvoti 
etinius, saugumo ir 
socialinius veiksnius.
 

A 1. Identifikuoja saugias rizikingo elgesio (pvz., važiuoti automobiliu, vairuoja-
mu girto vairuotojo, važinėti riedlente pavojingoje vietoje, klausyti raginimo 
rūkyti ar vartoti kitas psichoaktyviąsias medžiagas) alternatyvas.
2. Apibūdina priimtiną socialinį elgesį įvairiose situacijose (pvz., dalyvauti 
futbolo varžybose ar koncerte, prisijungti prie naujos grupės, dalyvauti darbo 
pokalbyje, pamokose ir kt.). 
3. Apibrėžia situacijose aukos, stebėtojo, kaltininko ir gelbėtojo vaidmenis. 
4. Įvertina paties asmens riziką įvairių nelaimingų atsitikimų atvejais. 
5. Aprašo dienoraštyje, kaip jo veiksmai paveikė kitus. 
6. Įvertina neetiško elgesio rimtumą (pvz., apgavystė, melavimas, vagystė, 
plagiavimas ir kt.).

B 1. Atpažįsta neetiško ir destruktyvaus elgesio šeimoje, tarp draugų ar mylimų-
jų poveikį.  
2. Atpažįsta teisines problemas, susijusias su nepilnamečių alkoholio, tabako 
ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. 
3. Analizuoja, kaip reklama žiniasklaidoje veikia vartotojų pasirinkimus. 
4. Apgalvoja, kaip sąžiningumas ir pagarba veikia pagalbos projektų mokykloje 
ar bendruomenėje planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. 
5. Praktikuojasi pakeisti įsitikinimus dėl bendraamžių neatsakingo elgesio 
priimtinumo.
6. Analizuoja, kaip literatūriniai veikėjai ar istorinės asmenybės priimdami 
svarbius sprendimus apgalvojo socialinius ir etinius veiksnius.

C 1. Paaiškina, kaip sumažinti rizikingų situacijų pasekmes.
2. Paaiškina, kaip teisės aktai veikia socialines normas ir asmeninius sprendi-
mus.
3. Analizuoja, kaip asmeniniai sprendimai gali paveikti paties asmens ir kitų 
asmenų sveikatą.
4. Išnagrinėja, kaip tragiškų įvykių informacijos skleidimas žiniasklaidoje gali 
paveikti atskirus asmenis ar jų grupes.
5. Parodo, kaip socialinės normos daro įtaką elgesiui skirtingoje aplinkoje 
(pvz., ligoninėse, restoranuose, sporto renginiuose).
6. Skatina bendraamžius renginiuose apsieiti be alkoholio. 

3B. Taikyti spren-
dimų priėmimo 
įgūdžius, atsakingai 
veikiant kasdienėse 
akademinėse ir soci-
alinėse situacijose.

A 1. Išvardija savybes, kurios stiprina draugystę. 
2. Apibūdina atidėliojimo ir neorganizuotumo poveikį akademiniams rezulta-
tams. 
3. Analizuoja, kaip sprendimų priėmimo įgūdžiai pagerina mokymosi įpročius. 
4. Analizuoja kiekvieną žingsnį, atliktą sprendimo priėmimo procese, reaguo-
jant į kilusią problemą. 
5. Savo dienoraštyje reflektuoja pasekmes, kilusias dėl neseniai atliktų rizikin-
gų veiksmų. 
6. 24 val. pildo sprendimų priėmimo žurnalą siekdamas identifikuoti, kas 
veikia asmens sprendimus, susijusius su sveika gyvensena. 
7. Parodo gebėjimą pasakyti „Ne“.

B 1. Atpažįsta bendraamžių įtaką savo akademinei sėkmei ir socialiniams pasie-
kimams. 
2. Apibrėžia metodus, kurie galėtų būti taikomi iškilus tarpasmeninių skirtu-
mų. 
3. Reflektuoja savo reakcijas į kasdienes problemas, užfiksuotas dienoraštyje. 
4. Praktikuojasi problemų, iškilusių klasėje, sprendimo įgūdžius. 
5. Demonstruoja, kaip, apgalvojant ne tik savo, bet ir kitų lūkesčius, pagerina-
mi profesiniai ir socialiniai santykiai.
6. Analizuoja, kaip literatūriniai veikėjai arba istorinės asmenybės taikė (arba 
netaikė) bendravimo įgūdžius, tokius kaip įdėmus klausymasis konflikto metu.



C 1. Atpažįsta veiksmingo laiko valdymo ir organizacinius įgūdžius.
2. Identifikuoja veiksnius, kurie palaiko akademinę sėkmę ir visuomeniškumą.
3. Apibūdina poveikį, kurį kitiems daro tavo elgesys.
4. Įvertina, kaip su mokymusi susiję asmeniniai sprendimai veikia akademinę 
sėkmę.
5. Įvertina, kokį poveikį santykiams daro saugumo veiksnių apgalvojimas.
6. Įvertina, kaip etiškas elgesys gali pagerinti santykius.
7. Demonstruoja, kaip bendraamžiai gali padėti vieni kitiems išvengti potenci-
aliai pavojingų situacijų ir jas suvaldyti.

3C. Prisidėti prie 
savo mokyklos ir 
bendruomenės 
gerovės.
 

A 1. Identifikuoja informacijos apie savo bendruomenę šaltinius. 
2. Identifikuoja atsakomybę, kylančią iš pilietybės (pvz., teisės aktų laikymasis, 
prisiekusiųjų pareigos, pranešimai apie problemas, įsitraukimas į viešosios 
politikos formavimą). 
3. Analizuoja, ką įsitraukdamas į pozityvių pokyčių bendruomenėje veiklas 
sužinojai apie save ir bendruomenę. 
4. Analizuoja dalyvavimo ar nedalyvavimo rinkimuose pasekmes. 
5. Surenka informaciją apie tai, kaip grupės dirba siekdamos pagerinti ben-
druomenę. 
6. Įvertina naujausią projektą, skirtą bendruomenės reikmės ar problemoms 
spręsti. 
7. Suplanuoti su šeima dalyvauti pozityvių pokyčių bendruomenėje veikloje.

B 1. Apgina debatuose savo nuomonę apie tam tikrą problemą arba viešą įvykį. 
2. Apgina savo nuomonę raštu apie svarbius pilietybės klausimus (pvz., teisės 
aktų veikimas, nepriklausomos teismų sistemos vertė, vykdomosios valdžios 
jėgų atskyrimas, mažumų teisių gynimas ir kt.). 
3. Įvertina savo dalyvavimą mokyklos savivaldos ar kituose simuliuojamuose 
rinkimuose. 
4. Apibūdina politinių partijų ir interesų grupių vaidmenį ir skirtumus spren-
džiant tam tikras problemas. 
5. Apibūdina savanoriškų organizacijų vaidmenį demokratinėje visuomenėje. 
6. Paaiškina, kaip vieno asmens sprendimas ir elgsena gali paveikti visos mo-
kyklos ir bendruomenės gerovę. 

C 1. Identifikuoja galimus pagalbos projektus, kuriuos galima vykdyti mokykloje.
2. Identifikuoja galimus pagalbos projektus, kuriuos galima vykdyti savo ben-
druomenėje.
3. Paaiškina, kaip vieno asmens sprendimai ir elgsena gali paveikti visos moky-
klos ir bendruomenės gerovę. 
4. Apibūdina, kaip įvairios organizacijos prisideda prie bendruomenės gero-
vės.
5. Įvertina poveikį, kurį patiri pats ir kiti, kai įsitrauki į veiklą, skirtą mokyklos ir 
bendruomenės gerovei.
6. Įvertina, kaip gali pagerinti savo dalyvavimą pagalbos projektuose savo 
mokykloje ir bendruomenėje.










