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Paramos vaikas centras
Paramos vaikas centras įkurtas 1995 metais (1999 metais 

tapo savarankiškas). 

Tai nevyriausybinė organizacija, kurios misija yra užtikrinti 
vaikų psichinę gerovę, teikiant profesionalią efektyvią 
kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms. Mes padedame 
auginti laimingus ir saugius vaikus!

Centrą sudaro keturios didžiosios programos:
• Antras Žingsnis 
• Big Brothers Big Sisters 
• Pozityvi tėvystė
• Vaikystė be smurto 



Socialinio emocinio ugdymo programa 

„Antras žingsnis”
(Vykdoma nuo 2004 m.)



Kas yra socialinis-emocinis intelektas?

• Socialinio emocinio intelekto sąvoka apima gebėjimą jausti, suprasti kitų 
žmonių jausmus, valdyti nuotaiką bei kontroliuoti impulsus, susidoroti su 
frustracija bei kasdienio gyvenimo reikalavimais. 

• Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, 
produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, 
bendruomenėje, darbo vietoje.

• Tyrimai rodo, kad emocinis intelektas - socialiniai ir emociniai įgūdžiai -
daug svarbesnis vaiko sėkmei už kognityvinį intelektą, matuojamą IQ. 

• Emocinį vaiko intelektą galima ugdyti visuose jo amžiaus tarpsniuose. 



SEU ilgalaikė įtaka

Nuostatos

Akademiniai 
pasiekimai

Elgesys

Įgūdžiai

Šaltinis: CASEL meta-analizė (2017)



Šaltinis: Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The Impact of 
Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. 
Child Development, 82, 405-432.

• 23% sustiprėja SEU įgūdžiai;
• 9% labiau teigiamos nuostatos apie 

save/kitus/mokyklą;
• 9% sustiprėja prosocialus elgesys
• 11% pagerėja akademiniai pasiekimai 

(matematika ir skaitymo įgūdžiai)

• 9% sumažėja probleminio elgesio apraiškų 
• 10% sumažėja emocinio nerimo jausmas

SEU įtaka akademiniams pasiekimams



Kaip veikia “Antras Žingsnis”

• Antro Žingsnio programa moko 3 pagrindinių įgūdžių:

▫ Empatijos - gebėjimas pajausti arba suprasti, kaip jaučiasi kitas 
žmogus. Tai įgalina mokinius suvaldyti savo stiprius jausmus ir 
sėkmingai spręsti tarpasmeninio bendravimo iššūkius. 

▫ Jausmų valdymo - mokoma proaktyvių strategijų kaip išvengti stiprių 
jausmų perėjimo į neigiamo elgesio išraišką. Šios strategijos, pvz.: gilus 
kvėpavimas ir teigiamai orientuotas kalbėjimas su savimi, padeda 
mokiniams išlikti susikoncentravusiems ir ramiems. 

▫ Problemų sprendimo - mokiniai mokomi nusiraminti ir sekti 
problemos sprendimo žingsnių planą (įvardinti problemą, sugalvoti 
galimus sprendimus, įvertinti pasekmes, pasirinkti geriausią 
sprendimą).



„Antro žingsnio” užsiėmimai

1 klasė
26 užsiėmimai

2 klasė
21 užsiėmimai

3 klasė
18 užsiėmimai

4 klasė
26 užsiėmimai



„AŽ” užsiėmimo išplanavimas

1- 3 klasės

Įvadas: 5 minutės
Istorija ir diskusijos: 10-15 min.
Vaidmenų žaidimai (mokytojas parodo pavyzdį ir mokiniai praktikuojasi): 
10-15 min.
Užbaigimas/mokymosi perkėlimas: 5 min.

4 klasė

Įvadas: 5 minutės
Istorija ir diskusijos: 10-15 min.
Vaidmenų žaidimai (mokytojas parodo pavyzdį ir mokiniai praktikuojasi): 
10-20 min.
Užbaigimas/mokymosi perkėlimas: 5 min.



“Antro žingsnio” programos įgyvendinimas 
Lietuvoje

• 2018 metais:
▫ Programą vykdo 320 mokyklų;
▫ Programoje dirba 1200 mokytojų;
▫ Programoje dalyvauja 21 tūkst. mokinių;
▫ Kasmet vidutiniškai pravedamos 24 tūkst. socialinių emocinių įgūdžių 

pamokų.

• 2019 metais programoje bus apmokyti 320 naujų mokytojų.



Nuoseklumo svarba
Socialinis ir emocinis ugdymas veiksmingiausias tada, kai esminių 

kompetencijų ugdymas tampa sistema, kurioje veikia visa bendruomenė.

Tai yra į nuoseklų procesą įsitraukia:
• mokiniai 
• mokytojai 
• administracija 
• pagalbos mokiniui specialistai 
• techninis personalas 
• tėvai/šeima 
• steigėjas 
• mokyklos kaimynystėje esančios benduomenės 
• autoritetai ir partneriai ir kt. 

Įsitraukus visai bendruomenei į šį procesą naudos gauna VISI: vaikai ir 
suaugusieji.



Nuoseklumo svarba

• “Antro Žingsnio” programos veiksmingumas užtikrinamas 
tuomet, kai mokytojai laikosi rekomenduojamos pamokėlių 
vedimo strategijos:
▫ Nuosekliai vedamos visos kiekvienos klasės pamokėlės;
▫ Laikomasi klasės pamokėlių eigos ir struktūros;
▫ Pamokėlių metų formuojami įgūdžiai palaikomi ir įtvirtinami kitų 

pamokų metu;
▫ Tėvai kviečiami formuojamus įgūdžius įtvirtinti ir namų 

aplinkoje.  



Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas

Ką gali padaryti mokykla:
• Informuoti tėvus apie prevencines programas, įgyvendinamas mokykloje;
• Supažindinti tėvus su SEU samprata ir svarba;
• Organizuoti bedrus mokytojų, tėvų ir mokinių renginius;
• Informuoti, kokiais būdais tėvai gali pastiprinti socialinius-emocinius 

įgūdžius namuose;

Ką gali padaryti tėvai:
• Aktyviai domėtis mokykloje įgyvendinamos socialinio emocinio ugdymo 

priemonėmis;
• Siekti pastiprinti mokykloje vaikų išmokstamus socialinius emocinius 

įgūdžius namuose;



	

Nemokamos	psichologo	konsultacijos		
vaikų	auklėjimo	ir	auginimo	klausimais		

darbo	dienomis	nuo	17	iki	21	val.	
	



Mokymai apie lytiškumą tėvams, 
mokytojams, specialistams

https://www.pvcmokymai.lt
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