
GERA SAVIJAUTA PADEDA MOKYTIS, DIRBTI, BENDRAUTI 

 

EMOCINĖ IR SOCIALINĖ GEROVĖ – PAGRINDAS STIPRIOS ASMENYBĖS 

AUGIMUI 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis“ 

Dalia Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Augindami vaikus, mes norime, kad jie augtų sveiki ir energingi, empatiški, gebėtų 

suprasti, priimti kitus, gebėtų įveikti iššūkius ir augtų pilnaverčiais piliečiais. Tačiau, dažnai  

visą dėmesį nukreipiame į metodus, įrankius, technologijas, pamiršdami  ugdymo proceso 

dalyvius – darbuotojus.   

  Psichosocialinė aplinka yra svarbi ne tik  vaikui, bet ir kiekvienam darbuotojui.  Tik 

laimingas darbuotojas gali ugdyti laimingus vaikus. Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

,,Pumpurėlis“ diegiami ugdymo įrankiai  bei veiklos, skatinančios darbuotojų ir vaikų gerą 

savijautą, emocinę būklę, sąmoningumą.  

Siekiant sudaryti darbuotojams geros emocinės savijautos aplinką įstaigoje 2022 metų, 

sausio – kovo mėnesiais organizuoti renginiai: 

• Meno terapija. Renginio metu Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro psichologė 

supažindino darbuotojas su meno terapijos būdais, padedančiais atsipalaiduoti, atitrūkti nuo 

nepageidaujamų jausmų,  pažinti ir išlaisvinti save. 

    

 
 

• Mokytojų metodinės dienos. Metodinių dienų tikslas – semtis gerosios patirties,    

tobulinti profesinę kvalifikaciją darnioje, pasitikėjimu grįstoje aplinkoje. Šios mokymosi 

formos skatina bendruomeniškumą, gebėjimą veikti, siekti bendrų tikslų, kartu mokytis 

vienoms iš kitų, spręsti iškilusias problemas.  

 

 
           

 

• Bendruomenės dalyvavimas konkurse „Judriausias darželis“. Aktyvus judėjimas 

yra  vienas iš svarbiausių  emocinės sveikatos šaltinių. Į šį konkursą entuziastingai  įsitraukė 



visa bendruomenė: vaikai, šeimos, darbuotojai. Bendra veikla skatina šilčiau ir nuoširdžiau 

bendrauti,  vienija bendruomenę  užsibrėžtiems siekiams ir skatina visus aktyviai judėti.  

 

 
 

• Dalyvavimas Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos paskaitoje „Vaiko 

netinkamo elgesio tikslai. Korekcijos būdai“. Psichologinės paskaitos lavina mokytojo 

atsparumą stresui,  tinkamais būdais koreguoti vaiko elgesį, išsaugant palankius santykius ir 

gerą emocinę būseną. 

 

 Lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“ didelis dėmesys skiriamas ir vaikų psichosocialinei 

sveikatai stiprinti. Vaikams  nuo mažumės svarbu rodyti tinkamą pavyzdį, kaip pasiekti, kad 

jaustumėmės emociškai ir fiziškai gerai.  Įstaigoje įgyvendinamos socialinio-emocinio ugdymo 

programos „Zipio darugai“, „Kimochis“. 

Skatinant užtikrinti vaikų gerą emocinę savijautą įstaigoje 2022 metų sausio–kovo 

mėnesiais organizuoti renginiai: 

• Tarptautinė „Ačiū“ diena.   Žodis „Ačiū“   turi didelę, o gal net magišką galią. Ši  

diena  vaikus mokė pagarbos ir parodyti dėmesį šalia esančiam, skatino vaikų kultūringą elgesį 

ir draugystę.   

 

 
             

• Projektinė savaitė „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Projektinę savaitę  

įgyvendino dvi 5–6 metų vaikų grupės. Vaikai su mokytojomis kalbėjo apie sveikos 

gyvensenos principus: turtino žinias apie  sveikatą, sveiką maistą, judėjimo naudą žmogui. 

Mokėsi atpažinti emocijas, jausmus, juos pavadinti ir tinkamai į juos reaguoti. 



 
 

• Užgavėnių šventinės eitynės. Šventės metu vaikai ne tik susipažino su Lietuvių 

liaudies tradicijomis, bet linksminosi, šėlo, visi drauge eidami aplink darželį varė iš kiemo 

žiemą. Šventinės linksmybės, bendri šėliojimai, šokiai, rateliai,  vaikus suartina,  suteikia jiems 

džiugių akimirkų, moko švęsti drauge. Aktyvus  judėjimas stiprina visas organizmo sistemas, 

veikia jų funkcijas ir gyvybingumą, gerina psichinę bei fizinę sveikatą.  

 

 
 

• Kovo mėnuo darželyje paskalbtas mėnesiu ,,Be patyčių“.  Šį mėnesį didelis dėmesys  

skiriamas draugystės, pagarbos, empatijos, dėmesingumo šalia esančiam lavinimui.  

• Nuo kovo 14 dienos ,,Varpelių“ grupės vaikai dalyvauja ,,Draugiškojoje SEU       

DRAMBLIADOJE“. Renginio metu vaikai ugdysis 5 pagrindines socialines emocines 

kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų 

sprendimų priėmimą. 

 

 
            

Emocinė ir socialinė gerovė – pagrindas stiprios asmenybės augimui. Gera savijauta yra 

labai svarbi – ji padeda sėkmingai mokytis, dirbti, bendrauti.  

 


