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Atrasti save.
• Nuo 2010 metų – SEU mokykla.

• Nuo 2014 metų – UNESCO mokykla

• Aš – vertybė. Žinios, gebėjimai – vertybė.



Kaip pamatuoti? Ką matuoti?



Kaip pasiekiama SEU sėkmė

Visuminis 
ugdymas(is).

Labiau sekasi 
mokykloje, 
darbe, 
gyvenime

Didesnis prieraišumas, 
įsitraukimas ir 
motyvuotas mokymasis

Mažiau rizikingo elgesio, 
daugiau pozityvaus 
vystymosi

Trumpalaikiai 
rezultatai

Ilgalaikiai 
rezultatai

Pozityvi mokymosi 
aplinka/mokymo 
strategijos

•Saugi

•Rūpestinga

•Gerai valdoma

•Įtraukianti,

• Bendradarbiaujanti

• Paremianti

• Dideli lūkesčiai

SEU įgūdžių ugdymas:

• Savimonė

• Savitvarda

• Socialinis 
sąmoningumas

• Tarpusavio santykiai

• Atsakingas sprendimų 
priėmimas
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Variklis 



Nuosekli, pozytivi ir kompleksinė  stebėjimo, savistabos 
sistema skirta save pažinti, save kurti mokykloje, siekti 
aukštų pasiekimų.

Tikslai:

• Suteikti mokiniams galimybę ugdyti svarbiausius
emocinius ir socialinius įgūdžius.

• Ugdyti toleranciją ir pagarbą įvairovei.

• Skatinti sveiką ir saugų požiūrį į gyvenimą.

• Stiprinti mokinių įsipareigojimą savo šeimai,
draugams, mokyklai ir bendruomenei.

• Vienyti šeimas, mokyklą bei bendruomenės narius
kuriant pozityvią mokymosi aplinką.

• Ugdyti socialinius, emocinius ir akademinius
įgūdžius.



Kuriama:

• Pozityvi mokymosi aplinka.

• Savęs pažinimo galimybės.

• Mąstymo įgūdžiai.

• Sveikata ir prevencija.

• Lyderystė ir pagalba kitiems.

• Refleksija ir apibendrinimas.

Lavinamos pagrindinės socialines ir emocinės kompetencijos:

savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas,

tarpusavio santykiai bei atsakingas sprendimų

priėmimas.



KAIP VYKSTA PROGIMNAZIJOJE? 

 Ryto ratas (pirmadieniais pirma pamoka 1 – 8 klasių

mokiniams) - pamoka, skirta mokinių savęs pažinimui,

mąstymo įgūdžių lavinimui.

 Pratybų sąsiuvinių „Auga asmenybė“ 1-4, 5-7 klasių

mokiniams naudojimas padeda geriau pažinti save, pamatuoti

sėkmes ir nesėkmes.

 Pažangos ir pasiekimų planavimo ir fiksavimo lentelės 5-8

klasių mokiniams.







UGDYMAS(IS)

Sėkmė priklauso nuo tavęs, o ne tu nuo sėkmės



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


