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Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje (įvadas, 6 ak.val.) 
Naudojant metodinės priemonės „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ pirmąjį rinkinį

Emocinis intelektas gyvenimui ir veiklai
Mes visi siekiame laimės ir jos linkime savo vaikams.
Baimės, nepasitikėjimo ir pykčio apvaldymas, kito žmo-
gaus skausmo ir džiaugsmo pajautimas, grožio, kūrybi-
nio įkvėpimo ir prasmės išgyvenimai bei kitos emocinio 
gyvenimo apraiškos reikšmingai prisideda prie asmeni-
nės laimės ir profesinės sėkmės.

Šios programos paskirtis atkreipti dėmesį į emocinio 
gyvenimo reiškinius – emocijas, jausmus, nuotaikas ir 
dvasines būsenas – juos giliau pažinti, mokytis su jais 
tvarkytis patiems ir padėti tai padaryti savo vaikams. 
Tuo tikslu bus supažindinama su metodinės priemonės 
„Pažink, prisijaukink, pamokyk“ panaudojimo galimy-
bėmis.

Kam skirta ši mokymų programa?
•	 Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams.

•	 Tėvams ar globėjams, auginantiems vaikus iki dešim-
ties metų.

•	 Pagalbos vaikui specialistams (psichologams ir socia-
liniams pedagogams).

Galima formuoti vieną tikslinę grupę atstovaujančias 
arba mišrias atsitiktinai susirinkusių dalyvių grupes. 
Privalumų turi darbas su ugdymo institucijų komando-
mis (administracija, pedagogais specialistais, tėvais).

2015 m. lapkričio mėn. 23 d. 13.00 val. 
Efektyvaus mąstyme centras. J.Urbšio vid. m-kla  (Partizanų g. 68, Kaunas)

Mokymuose siekiami rezultatai
•	 Plečiamas emocinio intelekto ugdymo vaikystėje 

vertės suvokimas.

•	 Mokomasi išskirti ir atpažinti emocinio gyvenimo 
fenomenus: emocijas, nuotaikas ir jausmus.

•	 Plėtojamas gebėjimas pastebėti ir atpažinti savo ir 
šalia esančių žmonių emocijų bei jausmų apraiškas.

•	 Plečiamas emocijų ir jausmų srities žodynas.

•	 Plečiamas emocinio intelekto ugdymo prioritetų, 
tikslų ir uždavinių supratimas.

•	 Žinios apie galimybes panaudoti metodinę priemonę 
„Pažink, prisijaukink, pamokyk“ emocinio gyvenimo 
reiškinių pažinimui ir pripažinimui.

Mokymosi medžiaga
•	 Dalyviai aprūpinami dalinama medžiaga.

•	 Demonstruojama priemonė „Pažink, prisijaukink, 
pamokyk“ (Smaltijos leidykla, 2015): 34 kortelės ir 
knygutė. Ją bus galima įsigyti seminaro metu (kaina 
9,08, € mokant grynais be grąžos) arba pirkti sava-
rankiškai pavedimu tiesiai iš leidėjo 
(www.visiplakatai.lt)

•	 Seminaro metu bus naudojami plakatai. Jie seminaro 
metu nebus platinami, bet juos galima įsigyti tiesiai iš 
leidėjo (vieno laminuoto A3 plakato kaina 1,21 €).
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Metodologinis programos pagrindas
Ši programa grindžiama Nedo Herrmano visuminio 
proto® ir Edwardo de Bono metodologijomis, kuriose 
emocijos ir jausmai yra pripažįstami integralia proto 
visumos dalimi.

Emocinė kompetencija apibrėžiama pagal Palmer emo-
cinio intelekto dimensijas. Emocinio intelekto ugdymo 
pasiekimai derinami su ugdymo programomis.

Kuriant priemonę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ ir 
metodus buvo panaudotos ir kitų autorių idėjos: Gole-
mano emocinio intelekto ir jo plėtotės teorija, Plutchiko 
evoliucinė bazinių emocijų teorija, Tomkinso afektų teo-
rija, neurofiziologinis Lövheim požiūris bei Ekmano ba-
zinių emocijų išskyrimo kriterijai ir emocinio gyvenimo 
fenomenų įvairovės įteisinimo argumentai. Negalėjau 
apsieiti ir be Maslow išaukštintos save aktualizuojančios 
asmenybės emocinio ir dvasinio gyvenimo bruožų ar 
krikščioniškos etikos ir moralės principų.

Mokymų programos turinys
•	 Emocinis intelektas (EQ) ir jo svarba visaverčiam 

asmenybės gyvenimui.

•	 Emocinio gyvenimo reiškiniai: emocijos, jausmai, 
emocinės ir dvasinės būsenos

•	 Emocijų ir jausmų raiškos sritys: santykis su savimi, 
su aplinka ir kitais žmonėmis, mokymasis ir praktinė 
veikla.

•	 Emocinio intelekto ugdymo prioritetai ir uždaviniai 
per pirmuosius dešimt gyvenimo metų.

•	 Metodinė priemonė „Pažink, prisijaukink, pamokyk“: 
idėja, sudėtis ir panaudojimo principai.

•	 Emocinio gyvenimo reiškinių pažinimas panaudojant 
priemonę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“. Praktinis 
priemonės taikymo atvejis.

•	 Emocinio žodyno plėtimas panaudojant priemonę 
„Pažink, prisijaukink, pamokyk“. Praktinis atvejis 
(ugdymas šeimoje; 2-3 metų amžiaus tarpsnis).

•	 Emocijų apvaldymas panaudojant priemonę „Pažink, 
prisijaukink, pamokyk“. 

•	 Savo išgyvenimų komunikacija panaudojant priemo-
nę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“.

Mokymosi apimtis, formos, trukmė ir 
intensyvumas ir sertifikavimas
Šios mokymosi programos trukmė 6 ak.v. Mokymosi 
scenarijus yra intensyvus.

Šioje mokymosi programoje apjungiamas teorinis ir 
praktinis mokymasis, todėl derinamos paskaitos, pokal-
biai, diskusijos ir pratybos.

Seminaro dalyviai gaus VDU Švietimo Studijų centro 
kvalifikacijos tobulinimo (6 ak.val.) pažymėjimą.

Tęstinumo galimybė
•	 Po šio seminaro dalyviai gali savanoriškai pasirinkti 

atlikti 11 ak.val trukmės praktines taikomąsias už-
duotis, t.y. pritaikyti žinias darbe su mokiniais.

•	 Praktiniame taikyme dalyvavusiems pedagogams 
ateityje bus kuriama galimybė tęsti mokymus VDU 
Švietimo Studijų centre akredituotoje platesnėje 
programje: dar du seminarai po 6 ak.val ir dar viena 
praktinė-taikomoji užduotis tarp seminarų (viso 40 
ak.val. modulis, suderintas su VDU kreditų sistema)

Organizaciniai aspektai
Seminaro programa išdėstoma trimis sesijomis po dvi 
akademines valandas: 
 13.00 - 14.30;

 15.00 - 16.30;

 17.00 - 18.30.

Registracija į seminarą vyksta iki 2015 m. lapkričio 19 d. 
Internete adresu:  https://goo.gl/Qk8pha

Dalyvio mokestis 20€ mokamas iki 2015 m. lapkričio 
20 d. pavedimu į sąskaitą (Gavėjas: Audronė Allan, a.s. 
AB SEB bankas LT06 7044 0600 0313 0374) Paskirties 
laukelyje būtinai įrašykite „Seminaro mokestis 
KA20151123“ ir pavardę dalyvio, už kurį mokama (jei 
mokėtojas kitas).

Sąskaitos faktūros išrašomos pagal registracijos metu 
pateiktus rekvizitus.


