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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Socialinio ir emocinio intelekto lavinimo praktikumas  

 

Rengėjas(-ai) 

 

Jurgita Zabulytė Kupriūnienė, lektorė, Laplandijos universiteto socialinio 

darbo doktorantė, sertifikuota Emocinio intelekto praktikė,  sertifikuota 

Ugdomojo konsultavimo (ang. Coaching) specialistė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

Suteikiamas neformaliojo švietimo programų komitetui patvirtinus 

programą. 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

32 val.  

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Tikslas- ugdyti studentų ir praktikų  socialines emocines kompetencijas, 

lavinant emocinį intelektą. Emocinis intelektas (EQ) – viso žmogaus elgesio 

pagrindas, visi išgyvenimai ir prisiminimai, nuostatos ir įsitikinimai, 

vertybės ir jausmai. Moksliškai įrodyta, kad laimė  glūdi  daug giliau nei 

loginis mąstymas ir kiti protiniai gebėjimai. Laimingas žmogus – motyvuota, 

atsakinga, pozityvi ir autentiška asmenybė.  Emocijos lemia tai,  kaip 

mąstome ir ką darome. Remiantis įvairiais atliktais tyrimais1 socialinio 

darbo specialistų rengimo sferoje, prieita prie išvados, jog studijų 

programose turi būti įtraukti ne tik kognityvinės (pažinimas, mąstymas, 

suvokimas ir pan.),  bet ir emocinės sferos ugdymo elementai, siekiant 

socialinio darbo studentų emocinio intelekto ugdymo. Dėl šios priežasties, 

siekiant atskleisti ir vystyti asmenybės kūrybiškumą ir autentiškumą, skatinti 

pozityvios savivertės jausmą,  tiek viešajame sektoriuje, tiek versle  siekiama 

aktyviai išnaudoti EQ lavinimo idėją bei metodus, stiprinant  pozityvų 

mąstymą, konstruktyvias nuostatas, įsitikinimus bei elgesį.  EQ sudaro 

vadinamųjų „minkštųjų“  (ang. soft)  kompetencijų  rinkinys:  savimonė 

(tikslus savo jausmų, interesų, vertybių ir teigiamųjų ypatybių vertinimas. 

pagrįsto pasitikėjimo savimi jausmas), atsakingas sprendimų priėmimas 

(gebėjimas priimti sprendimą atsižvelgiant į etikos standartus, saugumą, 

atitinkamas socialines normas, pagrįstą pagarbą kitiems, tikėtinas veiksmų 

pasekmes; pritaikyti sprendimo priėmimo įgūdžius akademinėms ir 

socialinėms situacijoms), tarpusavio santykiai (gebėjimas kurti ir palaikyti 

sveikus, teikiančius pasitenkinimą, bendradarbiavimu grįstus santykius; 

atsispirti socialiniam spaudimui; spręsti tarpasmeninius konfliktus, siekti 

pagalbos esant reikalui) socialinis sąmoningumas (gebėjimas pažvelgti į 

situaciją kitų žmonių akimis ir įsijausti į kitų žmonių jausmus; gebėjimas 

suvokti ir vertinti individualius ir grupinius panašumus bei skirtumus), 

savitvarda (savo jausmų kontrolė valdant stresą; impulsų tvardymas, 

ištvermingumas susidūrus su sunkumais; tinkama emocijų raiška; asmeninių 

ir akademinių tikslų iškėlimas ir tikslingas jų siekimas). Daugybe tyrimų 

įrodyta, kad galutinis rezultatas  kur bedirbtumėte- versle gamybos ar 

paslaugų sferoje, švietimo, socialinės ar sveikatos apsaugos sistemoje- 

daugiau nei 70% priklauso nuo mūsų EQ, kuris turi lemiamą įtaką žmogaus 

efektyvumui, sveikatai, santykių kokybei ir sprendimų priėmimui.  

Praktikume  bus naudojami pasaulyje ir Lietuvoje validuoti EQ matavimo ir 

                                                           
1 https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/HSC14-Developing-an-emotional-curriculum_1.pdf 



ugdymo įrankiai, derinant  simuliacijas,  sąmoningumo žaidimą  Points of 

You™,  ugdomojo konsultavimo (ang. Coaching), asmenybės ugdymo  

metodus bei individualų  reflektyvųjį  mokymąsi, siekiant sužadinti 

prigimtinį kiekvieno žmogaus smalsumą sužinoti, patirti, įsisąmoninti, 

pritaikyti sau ir augti. 

Tikslinė grupė Socialinio darbo, edukologijos studijų programų studentai, socialinio darbo 

praktikai, pedagogai 

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Teorija: 

1. Socialinio darbuotojo saviugda: emocinio intelekto lavinimas- 

sėkmingos asmeninės ir profesinės realizacijos pagrindas. 

2. Savęs pažinimas. Emocinio intelekto samprata ir į(si)vertinimo 

galimybės. Asmeninis EQ profilis: savo stipriųjų ir tobulintinų sričių 

suvokimas. 

3. Sąmoningumas apie save: savo ir kitų emocijų ir būsenų atpažinimas ir 

stebėjimas. Aktyvi refleksija. Intrapersonalinis ir interpersonalinis 

kontekstas.Savivertės ir pasitikėjimo ugdymas.  

4. Grįžtamojo ryšio tipai. Nesąlyginio teigiamo ryšio teikimas. 

5. Empatijos ugdymas.  

6. Stresas ir profesinės veikla: produktyvumo   bei intensyvumo koreliacija. 

Pagrindinės EQ savireguliacijos sritys: autentiškumas, balansas, 

savistaba, pozityvumas, lankstumas, reagavimas į stresą.  

7. Efektyvūs įsisamoninimu grįsti (ang. mindfulness) streso įveikos būdai  

bei gebėjimo atsistatyti (ang. resielience) ugdymas. 

8. Asmeninės vertybės, jų įtaka asmens gyvenimo kokybei, elgesiui. 

Asmeninių vertybių identifikavimas. Kitų asmenų suvokimas ir 

pažinimas. Empatija, patyrimis empatijos ugdymas. Atsakomybės už 

save  kitus prisiėmimas. 

Praktika:  

1. Praktinė užduotis „Emocinio intelekto klausimynas (asmeninis profilis), 

rezultatų analizė ir aptarimas“ 

2. Asmeninių vertybių  sesija.  

3. Konsultavimo simuliacija tyloje. 

4. Sąmoningumo žaidimas “Points of You”.  

5. Koučingo sesija (asmeninė, grupinė) išgryninant gyvenimo tikslus/norus. 

6. Grupinė diskusija „Asmeniniai įsisamoninti (ang. Mindfullness) streso 

įveikos būdai: fiziniai, kognityviniai, emociniai, dvasiniai.” 

7. Patyriminė grįžtamojo ryšio praktika   

Savarankiškas darbas:  
1. Aktyvios savirefleksijos dienoraštis.  

2. Mano gyvenimo filmas.  

3. Apyrankės metodo taikymas kasdieninėje praktikoje 

4. Pasirengimas grupinei diskusijai “Asmeniniai streso įveikos būdai: 

fiziniai, kognityviniai, emociniai, dvasiniai”.  

    

 

 

 

Mokymosi medžiaga Emocinio intelekto profilis (popierine forma). 

Reflektyviajam mokymuisi reikalingas dienoraštis (popierine forma). 

Mokymosi metodai  Praktinė užduotis „Emocinio intelekto klausimynas, rezultatų analizė ir 

aptarimas“ 

Grupinė diskusija „Įsisamoninti asmeniniai streso įveikos būdai: fiziniai, 



kognityviniai, emociniai, dvasiniai.” 

Patyriminė praktika “Aš sau patinku” 

Asmeninių vertybių išgryninimo sesija 

Konsultavimo simuliacija tyloje. 

Sąmoningumo žaidimas “Points of You”.  

Patyriminė grįžtamojo ryšio praktika  

Pasiekimų vertinimas Refleksija raštu ir žodžiu 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

1. Įgys  bazinių teorinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų ugdymą 

lavinant  emocinį intelektą (toliau – EQ). 

2. Gebės sąmoningai suvokti savo asmenybės stipriąsias ir tobulintinas puses bei 

žinos kaip vystyti savo socialinį ir emocinį intelektą.  

3. Gebės atpažinti savo ir kitų emocijas, žinos kaip vystyti empatijos jausmą 

išlaikant adekvatų asmeninį profesinį santykį.  

4. Gebės identifikuoti savo vertybes bei žinos kaip jos reiškiasi elgesyje, vystys 

pagarbą klientų socialiniam, kultūriniam tapatumui. 

5. Reflektuos savo kaip  profesionalo veiklą santykyje su savimi bei klientu. Įgys 

vertybinių, etinių-profesinių nuostatų. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos (gebėjimų) plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Tel. +370 600 64393, 

E-paštas:  j.kupriuniene@gmail.com  

Adresas: Vyžuonų 11a-7, LT28141 Utena 
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