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Gyvenimo įgūdžių ugdymo 
(SESLURŠŽS) programa 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lė̇šų bendrai finansuojamas projektas 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 
diegimas“ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ (SESLRŠUŽS) 

Programos nuoroda: https://www.mokykla2030.lt/wp-
content/uploads/2021/04/GIU-turinys-210427.pdf 

LR Švietimo įstatymo 3 straipsnis. Švietimo tikslai  

1) išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti 
doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai 
nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo 
komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą 
informacinę kultūrą... 

2) nustatyti jaunuolio kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti 
profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją 
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Gyvenimo įgūdžių ugdymas ateičiai  

• Identitetas ir savigarba: jausmas, kad kažkas esu ir esu vertingas 

• Gyvenimo reikšmingumas: jausmas, kad esi svarbus ne tik sau, bet 
kažkam kam esi reikalingas. 

• Meistriškumas: žinojimas, kad kažką gerai moku daryti arba gerai žinau. 

• Priklausomumas: jausmas, kad kažkur kažkam priklausai.  

• Saugumas: galvoti ir jaustis be kaltės, saugiai ir be baimės.  

• Dalyvavimas: kitų asmenų neabejingumas tam ką tu darai ar nedarai. 

• Bendruomenė: turėti asmenį su kuriuo gali dalytis mintimis, jausmais, kas 
mane pažįsta, kas manimi rūpinasi ir kai reikės rūpinsis. Jausmas, kad esi 
ne vienas.  

A. Holte 3 , 2021 



Bendrosios nuostatos 

• Gyvenimo įgūdžių programa siekia padėti vaikams pasirengti 
gyvenimui.  

• Programa siekia suteikti mokiniams galimybę įgyti žinių, 
nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padeda 
laiku atpažinti įvairius gyvenime kylančius iššūkius ir juos įveikti 
savarankiškai arba ieškant / suteikiant pagalbą ir pasiruošti 
pilnaverčiam gyvenimui.  

•  Šios programos turinys skatina pažinti save ir kitus, išmokti 
naudotis įrankiais, kurie padeda plėtoti savo asmenines galias, 
siekti ir pasiekti asmeninius, akademinius tikslus veikiant 
privačiame ir bendruomeniniame gyvenime.  





Programos rengimo logika  

Programoje ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai ugdomi spiralės 
principu, kartojant kasmet, pridedant kiekvienam įgūdžio ar 
gebėjimo mokymosi algoritmui po vieną jį plėtojantį ir 
įtvirtinantį žingsnį ar skirtingą kontekstą.  

 

Mokymo turinys pateiktas nuo 1-os iki 10 klasės. 

 

 



Programos tikslas 

Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai 
ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius 
ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos 
gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų 
sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir 
profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei 
tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, 
bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius. 



Uždaviniai 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos pamokose mokiniai:  

• tyrinėja savo ir kitų emocijas, mokosi atpažinti juos sukeliančius impulsus ir 
juos valdyti;  

• mokosi ir tobulina įtraukiojo elgesio įgūdžius, kurie padeda kurti santykius, 
dirbti ir bendradarbiauti su įvairiais asmenimis;  

• analizuoja įvairias situacijas, kuriose reikia priimti atsakingus sprendimus 
ir įvertinti pasekmes dėl savo ir kitų gerovės;  

• įgyja žinių ir įgūdžių, reikalingų sveikatos ir gyvybės saugojimui, mokosi 
suteikti pirmąją pagalbą ir išvengti ligų ir traumų;  

• aktyviai tyrinėja mokyklos, bendruomenės, šalies, pasaulio poreikius ir 
problemas, pritaiko įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas kuriant, 
gerinant, saugant kitų asmenų, skirtingų grupių gerovę.  

 







1. Pažinimo kompetencija 

Savęs ir kitų pažinimas, atkaklumas sprendžiant 
problemas, tikslo išsikėlimas, jo siekimo 
planavimas, mokymosi tikslo siekimas, iššūkių 
įveikimas, mokymasis analizuoti priimtus sprendimus, 
prireikus daryti pokyčius.  
 

Pamokose mokiniai įgyja dalyko žinių ir gebėjimų, 
ugdosi kritinį mąstymą ir mokosi spręsti realias 
klasės, mokyklos, bendruomenės problemas, bei 
skiria laiką mokymuisi mokytis.   

 



Savęs suvokimo metodus pradedame naudoti lopšelio grupėse 





Gimnazistų savęs ir kitų pažinimo veiklos įvairiose 
erdvėse už mokyklos ribų 



Mokymosi metodų įvairovė padeda pažinti 
savo mokymosi stilių ir kūrybiškai spręsti 
problemas 



2. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 
kompetencija 

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis 
socialinėmis ir kultūrinėmis grupėmis, įvertinus 
pasekmes, priimti atsakingus sprendimus.  

Žinios apie sveikatos saugojimą, ligų ir traumų 
prevenciją, formuojamos žmogaus gyvybės saugojimo 
nuostatos ir įgyti socialiniai ir emociniai įgūdžiai kaip 
ugdytis motyvaciją rinktis ir laikytis sveikos gyvensenos 
principų.   

   

 







Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas žaidžiant stalo žaidimus Alias, Lažinkimės, Uno Emoji r kt 



Dirbdami grupėse ir siekdami 
bendro tikslo gimnazistai ugdosi 
socialines emocines kompetencijas, 
kurios svarbios ne tik psichinei, bet 
ir fizinei sveikatai. 



Akimirkos iš 
rūkymo 

prevencijos 
renginių 



3. Kūrybiškumo kompetencija 

Taikydami aktyvius metodus mokiniai ugdosi 
kūrybiškumą, spręsdami kasdienines problemas, mokosi 
ieškoti naujų sprendimo būdų, mokosi kūrybiškai 
analizuoti ir apmąstyti patirtis šeimoje, bendraamžių 
tarpe, bendruomenėje, t. y., kaip kiekvienas įgūdis gali / 
galės būti panaudotas gyvenime.   

 





Vaidindami mokomės atpažinti emocijas 







Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas, skiriant mokinių komandoms užduotis: pastatyti aukščiausią ir stabilizuosis bokštą, pastatyti pilį ir sukurtu jos 
istoriją ir bendrystės pusryčiai-refleksija: kaip mums sekasi sutarti? Ką pastebėjome? Ką daryti reikia patobulinti? 





4. Pilietiškumo kompetencija 

Susitarimų ir taisyklių svarbos suvokimas, 
klasės, mokyklos, bendruomenės poreikių 
tyrinėjimas, jų atliepimas, mokymasis priimti 
sprendimus, prisiimti už juos atsakomybę.  

Mokinių lyderystės aktyvinimas ir įveiklinimas, 
įsijungimas į prasmingas, gerovę kuriančias veiklas, 
ugdant atsakingą, aktyvų, atvirą būsimą pilietį. 



Mokinių teisinių žinių švietimas, bendradarbiaujant su policijos pareigūnais. Mokymasis už mokyklos ribų plėtojant kultūrinį, pilietinį ugdymą per 
bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimą orientacinėse veiklose per Actionbound programą  

 





Mokinių paruošimas ir dalyvavimas prevenciniuose renginiuose ,,Mes prieš prekybą žmonėmis'', 
organizavimas ir mokinių paruošimas mokinių viktorinai "Praleidžiu progą pasityčioti", socialiniuose 
projektuose ugdant socialines-emocines, kūrybiškumo kompetencijas "Aš žmogus tarp žmonių'', ''Lietuva 
mano širdyje", "Universitetinis Kauno paveikslas"  



Bendruomenės 
susiklausymas ir 
vienybė svarbu 
ne tik sprendžiant 
problemas, bet ir 
linksminantis. 



Pilietiškumo ugdymas su  
SODRA ir projektu „Nepamiršk parašiuto“ 



5. Kultūrinė kompetencija 

Gebėjimas motyvuotai pažinti esančius šalia, 
skirtingas kultūras, suprasti, priimti kultūrinę įvairovę, 
pažinti ir atliepti kultūrinį kontekstą, išmokti 
bendrauti, su skirtingos kultūros žmogumi ir grupėmis, 
veikti, atsisakyti išankstinių nuostatų, stereotipinio 
mąstymo.  

Pritarimas nuostatai, kad skirtumai sustiprina ir 
praturtina bendruomenę.  

 









6. Komunikavimo kompetencija 

Įtraukiojo elgesio, dėmesingo klausymo, žodinės ir 
nežodinės komunikacijos raiškos, žinučių, 
ketinimų supratimo ir „išpakavimo“ įgūdžiai.  

Gebėjimas konstruktyviai reaguoti, atskirti faktus 
nuo emocijų, kitos komunikavimo kompetencijos. 

 



Dėmesio lavinimas 

Atlikti moksliniai tyrimai parodė, 
kad vaikai, kurie ankstyvoje 
vaikystėje išmoko tinkamai 
sukoncentruoti dėmesį, pasiekia 
daug aukštesnių rezultatų ne tik 
mokykloje, bet ir universitete. 
Turėdami tą omenyje, žaidimo 
forma mokyklos specialistai 
lavina mokinių dėmesį.  



Žaidimas padeda lavinti bendravimo įgūdžius 

 



Prevencinės programos Gyvai įgyvendinimas. Bendradarbiavimo ugdymas integruojant lego žaidimą, darbas komandose sukurti prietaisą 
galintį  padėti geriau mokytis. Po visų veiklų refleksija: ką pastebėjau? Kas patiko? Kas buvo sunku? Ką tobulinimu? 





Mokomės nusiraminti, išklausyti, suprasti, susikaupti, geriau pažinti save ir savo 
bendraklasius. 



Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas kuriant mokymąsi skatinančią inovaciją taikant Design thinking metodą 



Bendravimas kūno 
kalba, bendravimas su 
įvairaus amžiaus 
žmonėmis reikalauja 
specifinių įgūdžių, kurių 
gimnazistai mokosi per 
patyrimines veiklas. 







Pasiekimų vertinimai 
 

 

1. Diagnostinis vertinimas.  

2. Formuojamasis vertinimas.  

3. Apibendrinamasis individualus vertinimas. 

 



         NAUDOTA LITERATŪRA  

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-
16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf  

PATEIKTA ŠIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PATIRTIS: 

Kauno Bernardo Brazdžionio 
mokykla, 

Kauno „Saulės“ gimnazija, 

Kauno Šančių lopšelis darželis, 

Kauno „Vyturio“ gimnazija, 

Kauno Žaliakalnio progimnazija. 

 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“,, prof. dr. Natalja Fatkulina ir dr. Daiva Šukytė, pristatymo medžiaga, 

2021 m. gegužės 05 d., NŠA; 

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_BP_projektas_2021-08-16.pdf

