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                    Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (projekto koordinatorė) kartu su Šiaulių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi bei Joniškio rajono švietimo centru nuo 

2020 m. gruodžio 30 d. įgyvendina „ERASMUS+“ programos projektą „Socialinių-emocinių 

kompetencijų tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ (2020-1-LT01-KA104-077640; toliau – 

Projektas). 

                    Projekto idėja gimė diskusijų, neformalių pokalbių metu paaiškėjus, kad tiek Šiaulių, 

tiek Joniškio rajonų švietimo įstaigose didelė dalis suaugusiųjų išgyvena emocinio nesaugumo 

jausmą, perdegimo sindromą, kad įstaigose skiriamas nepakankamas dėmesys suaugusiųjų 

socialinių-emocinių kompetencijų plėtotei: pozityvaus savęs vertinimo, savigarbos, optimizmo, 

pasitikėjimo savimi, socialinio sąmoningumo skatinimui ir pan. Tikėtina, kad šios identifikuotos 

problemos yra ir visos šalies visuomenės skaudulių atspindys. 

                    Todėl mūsų įgyvendinamo Projekto veiklos ir yra orientuotos į kryptingą suaugusiųjų 

socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimą bei pozityvių nuostatų šiuo aspektu formavimą. 

                    Projekto įgyvendinimo metu: 

- ieškome atsakymų į šiuos klausimus: kaip kurti santykius, kurie būtų grįsti pasitikėjimu, abipuse 

pagarba ir tolerancija, kaip skatinti pačius suaugusiuosius gerinti savo emocinę būklę, kaip skatinti 

žmones įsitraukti į bendruomenei aktualių tikslų siekimą, kaip sutelkti bendruomenės narius 

pokyčiams ir pan.; 

- rengiame suaugusiųjų socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimo programą (40 val.) bei 

bendruomenių profesinio ir asmeninio tobulėjimo skatinimo modelį; 

- vykdome mobilumo vizitus mokymosi tikslais. 

                    Š. m. spalio 3-9 d. dalyvavome pirmajame mokymosi mobilumo vizite Italijoje. Mus 

priėmė Soverato mieste įsikūrusi JUMP Associazone Culturale Gioventu in riSalto organizacija 

(toliau – JUMP), kuri yra aktyvi programos „Erasmus+“ dalyvė. Kartu su kitų delegacijų nariais iš 

Graikijos, Prancūzijos, Latvijos ir Vokietijos, dalyvavome mokymuose „Koučingas ir mentorystė: 

samprata, ypatumai bei skirtumai“, kuriuos vedė JUMP lektorė Alessia Simonetti. Mokymų metu 

gilinome koučingo ir mentorystės, kaip reikšmingų bei veiksmingų asmenybės ugdymo metodų 

sampratą, analizavome šių metodų sąsajas su socialinėmis-emocinėmis kompetencijomis, mokėmės 

įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje ir, žinoma, tobulinome anglų kalbos įgūdžius. Vizito metu 

aplankyta Katalikiškoji Marijos Ausiliatrice mokykla, kurią lanko vaikai nuo 6 mėnesių iki 18 metų 

amžiaus.  

                    Nors prieš pirmąjį mobilumą buvo daug nerimo (COVID-19 situacija Lietuvoje ir 

užsienyje, dalyvių saugumas, kelionės logistika, kai kuriems dalyviams tai buvo pirmasis skrydis 

lėktuvu gyvenime ir pan.), tačiau šio vizito nauda – neabejotina. Projekto komanda „parsivežė“ 

supratimą, kad emocinė savijauta, sutarimas su savimi ir aplinkiniais yra labai svarbūs dalykai, 

kurie įtakoja daugelį mūsų gyvenimo veiksnių, priimamų sprendimų, pasirinkimų. Kelionės metu, 

bendraudami su Soverato miesto gyventojais supratome, kad svarbu ne tik, kalbėti, bet ir gebėti 

klausytis ir išgirsti vieniems kitus. Mokymų metu įgytos žinios bus pritaikytos rengiant švietimo 

bendruomenių profesinio ir asmeninio tobulėjimo skatinimo modelį bei Suaugusiųjų socialinių-

emocinių kompetencijų tobulinimo programą. 
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                    Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu dalyvausime Inovatyvios arbatinės „Ateik. 

Sužinok. Išmok!“ renginyje, kurio metu pristatysime patirtis, įgytas mobilaus vizito metu, 

supažindinsime susirinkusiuosius su rengiama Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimo 

programa, kuri skirta suaugusiesiems, aptarsime galimybes joje dalyvauti. 

                    Nors mūsų įgyvendinamo Projekto veiklos tik įpusėjo, tikimės, kad tai padės stiprinti 

Šiaulių ir Joniškio rajonų bendruomenių emocinį atsparumą, turės teigiamos įtakos suaugusiųjų 

darbo efektyvumui, mikroklimato įstaigose gerinimui, kas, savo ruožtu, skatins suaugusiųjų 

pasitenkinimą darbu bei gyvenimu. Tik nuolat mokydamiesi patys, galime mokyti kitus! 
 

 

 

  
 


