
Socialinė, emocinė ir sveikos 
gyvensenos kompetencija

VDU klasikinio ugdymo mokykla



Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija padeda siekti 
savo gyvenimo tikslų, kurti darnius santykius šeimoje ir prasmingai 

veikti platesniame socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame 
kontekste.
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Socialinių, emocinių, judesio ir pažintinių 
procesų sąsajos

• Impulsų valdymas – padeda apgalvoti veiksmus prieš juos atliekant
• Emocijų kontrolė - padeda kontroliuoti emocijas
• Lankstus mąstymas – padeda prisitaikyti prie netikėtumų
• Darbinė atmintis – padeda nepamiršti svarbiausios informacijos
• Savikontrolė – leidžia įvertinti kaip sekasi, priimti sprendimus dėl 

elgesio/veiklos vykdymo
• Planavimas ir prioritetų nustatymas – padeda apsispręsto dėl tikslo ir jo 

įgyvendinimo plano
• Užduočių inicijavimas – padeda imtis veiksmų ir pradėti
• Organizacija – leidžia sekti įvykius fiziškai ir protiškai
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Emocijų reguliavimas

Atpažinti Suprasti Įvardyti Išreikšti Sureguliuoti

Savo ir kitų 
emocijas

Emocijų 
atsiradimo 
priežastis ir 
pasekmes

Tiksliai 
jaučiamą 
emociją

Emociją 
išreikšti 

tinkamai

Veiksmingai 
suvaldyti
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Socialinio ir emocinio ugdymo pagrindas

Emocija Dėmesys
Atmintis ir 
mokymasis

„Mes žinome, kad emocijos yra labai svarbios ugdymo 
procese, nes jos padeda sutelkti dėmesį, kuris paskatina 

mokytis ir padeda atsiminti“ 
Robert Sylver
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Filosofinės nuostatos

• Ugdymo koncepcijos „Mokymas judesyje, per judesį ir apie judesį“ 
nuostatos:
• Asmenys skirtingais būdais patiria reiškinius ir aplinką bei kuria 

prasmes.
• Įsitraukimas į tam tikras judėjimo formas reiškia prasmingą asmeninio 

žinojimo suvokimą.
• Asmeniškai reikšminga patirtis turi panašumų su kitomis pažinimo 

formomis (pvz., menu).
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Įgijęs socialinę emocinę ir sveikos gyvensenos 
kompetenciją mokinys:

• Pasitiki savimi ir siekia tobulėti; pažįsta ir valdo savo emocijas ir elgesį; suvokia savo 
asmenines savybes, stiprybes ir gabumus; kelia ilgalaikius ir trumpalaikius tobulėjimo 
tikslus ir save motyvuoja jų siekti; planuoja savo profesinio gyvenimo kryptis.
• Atpažįsta kitų žmonių jausmus, gerbia įvairias nuomones, pripažįsta žmonių panašumus 

ir skirtumus; sėkmingai bendrauja ir bendradarbiauja; konstruktyviai sprendžia 
tarpasmeninius konfliktus; atsispiria neigiamai įtakai; prireikus ieško pagalbos ir tinkamai 
ją suteikia.
• Atsakingai elgiasi priimdamas sprendimus ir geba numatyti sprendimų, pasirinkto elgesio 

veiksmų pasekmes; dalyvauja kuriant šeimos, bendruomenės, visuomenės gerovę.
• Suvokia sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir asmeninės gerovės sąsajas, laikosi 

sveikos gyvensenos principų, demonstruoja savarankiško mankštinimosi įgūdžius, laikos 
saugaus elgesio taisyklių, vadovaujasi sveikos mitybos ir tvaraus elgesio principais.
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Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos 
kompetencijos sandai

1. Savimonė ir savitvardos įgūdžiai.
2. Empatiškumas (įsijautimas į kito žmogaus emocinę būseną), 

socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas.
3. Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes.
4. Rūpinimasis sveikata.
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Savimonė ir savitvardos įgūdžiai

Atpažįsta ir įvardija 
emocijas, elgesį ir vertybes

Atpažinti, suprasti ir įvardyti, sureguliuoti ir išreikšti.
Atpažinti ryšį tarp jausmų, žodžių ir veiksmų.
Suprasti emocijų išraiškos poveikį kitiems.

Taikyti nusiraminimo, streso, įtampos mažinimo technikas.
Išmokti neigiamas emocijas keisti į teigiamas.
Motyvuoti save įveikti nepalankias situacijas, neviltį ir nusivylimą, siekiant tikslų.

Suprasti ir įvardyti vertybes ir jas sieti su elgesiu.
Vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis (pagalba sau ir kitiems, geranoriškumas, atsakomybė, sąžiningumas, 
drąsa, savidrausmė, sveikata, šeima).
Tapti teigiamu pavyzdžiu kitiems.

Atpažįsta asmenines savybes 
ir išorinę pagalbą

Atpažinti ir įvardinti savo pomėgius, poreikius, norus, ką moka ar ko nemoka. Įvardinti ką nori išmokti. Išsikelti 
tikslą, motyvuoti kaip jį pasiekti ir pasiekti.
Atpažinti ir įvardinti kuo gali mokiniui padėti šeima, bendraamžiai, mokykla ir bendruomenė.
Prisidėti prie šeimos, mokyklos ir  bendruomenės gerovės.
Plėtoti pomėgius ir prisiimti vaidmenis, kurie stiprins sėkmę mokykloje ir prisidės prie gerovės gyvenime.

Siekia asmeninių ir 
akademinių tikslų

Išsikelti mokymosi tikslą ir susikurti kelių žingsnių planą jam pasiekti.
Atpažinti tikslo siekimo kliūtis ir ieškoti pagalbos joms įveikti.
Atsakingai ir atkakliai, ir kantriai siekti tikslo.
Išsikelti kelis tikslus ir nusistatyti įsivertinimo kriterijus.
Išsiugdyti elgesį, kuris padeda mokytis.
Sieti mokymosi sėkmę su svajonių įgyvendinimu. Kelti karjeros tikslus.
Įveikti mokymosi kliūtis ir reflektuoti.
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Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Atpažįsta kitų 
emocijas ir jas atliepia

Atpažinti kitų emocijas ir suprasti, kad tokioje pačioje situacijoje žmonės gali jaustis skirtingai.
Ugdytis empatiškumą ir konstruktyviai išklausyti įvairias nuomones.
Atpažinti egocentrizmą  (pirmenybė teikiama savo paties, o ne kitų žmonių interesams) ir etnocentrizmą 
(nuostata, kad grupė, kuriai priklauso žmogus, yra pranašesnė už kitas).
Naudotis klausymo įgūdžiais kitų emocijų supratimui. Įvairiai išreikšti empatiškumą.
Suprasti, kaip elgesys veikia kitus žmones.

Atpažįsta individualius 
ir grupės panašumus ir 
skirtumus

Atpažinti ir apibūdinti žmonių panašumus ir skirtumus. Atpažinti patyčias ir tinkamai reaguoti. Atskirti nesusikalbėjimą 
nuo patyčių situacijos.
Pagarbiai priešintis stereotipams ir išankstinėms nuomonėms.

Atpažinti kitų žmonių teigiamas savybes.
Išmokti reikšti dėkingumą ir pagarbą.
Atstovauti ir ginti tuos, kuriems reikia ir prašo pagalbos.

Naudojasi bendravimo 
įgūdžiais veiksmingai 

komunikacijai

Konstruktyviai išsakyti savo jausmus ir poreikius kitiems. Tinkamai reaguoti į netikėtumus.
Užmegzti su kitais teigiamus, abipusiai pagarbius santykius.
Suteikti paramą, pagalbą ir prireikus jos paprašyti.
Išreikšti rūpestį ir draugišką elgesį klasėje ir už jos ribų. Laikytis taisyklių ir susitarimų. Dirbti ir bendradarbiauti 
įvairiose grupėse. Naudotis derybų vedimo įgūdžiais.

Geba konstruktyviai 
užkirsti kelią, valdyti ir 
spręsti tarpasmeninius 

konfliktus

Atpažinti kylančius konfliktus. Analizuoti nesusipratimų priežastis. Išmokti konfliktų sprendimo būdų ir išvengti 
konfrontacijos.
Išmokti pasakyti „NE“ netinkamai įtakai. Atpažinti ir reaguoti į bendraamžių spaudimą. Atpažinti manipuliavimą ir 
mokėti tinkamai į juos reaguoti.
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Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes

Priima sprendimus 
atsižvelgiant į saugumo, 
etinius ir visuomeninius 

veiksnius

Atpažinti ir įvardyti pavojingą ir nesaugų elgesį, situacijas. Mokytis priimti atsakingus sprendimus 
pasinaudojus sprendimų priėmimo strategijomis. 
Analizuoti asmeninius, visuomenės sprendimus ir pateikti argumentus.

Dalyvauti kuriant taisykles ir vadovautis socialinėmis normomis ir saugumo reikalavimais. 
Analizuoti ir įvertinti sprendimo pasekmes.
 Atpažinti ir įvertinti potencialias rizikas, kurios gali daryti įtaką sprendimams ir elgesiui.

Kasdienėse akademinėse ir 
socialinėse situacijose taiko 
atsakingų sprendimų 
priėmimo įgūdžius

Priimti sveikatai palankius sprendimus. 
Analizuoti sprendimų priėmimo alternatyvas, kliūtis ir pasekmes. 
Sieti sprendimų priėmimo įgūdžius su mokymosi įpročių gerinimu ir karjeros planavimu.
Suprasti kaip priimti sprendimai daro įtaką tarpusavio santykiams. 
Įvertinti rizikingo elgesio pasekmes ir rinktis alternatyvų saugų elgesį.
 Atsispirti sprendimui įsitraukti į nesaugią ir neetišką veiklą. 
Pasiruošti megzti socialinius ir darbo santykius.

Prisideda kuriant šeimos, 
mokyklos ir bendruomenės 

gerovę

Tirti ir išgryninti bendruomenės poreikių prioritetus.
Aktyviai dalyvauti siekiant patenkinti svarbius bendruomenės poreikius.
Analizuoti bendruomenės narių pagalbos svarbą vienas kitam.
Atpažinti savo ir kitų gebėjimus, kuriuos gali panaudoti gerinant mokyklos, šeimos, bendruomenės, šalies 
Europos ir pasaulio gerovei.
Realiai dalyvauti siekiant teigiamų pokyčių bendruomenėje.
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Rūpinimasis sveikata

Vertina sveikatą kaip vieną iš 
esminių vertybių, lemiančių 

asmens ir visuomenės gerovę 
bei gyvenimo kokybę

Suprasti žmogaus gyvybę ir sveikatą kaip vertybę, taikyti sveikatos prevencijos priemones. 
Apibūdinti asmens gyvenimo būdo ir aplinkos veiksnių įtaką sveikatai.
Sieti asmens fizinę, protinę, emocinę, socialinę sveikatą su profesine sveikata.
Kritiškai vertinti gyvenimo būdo ir aplinkos įtaką asmens ir visuomenės sveikatai.
Priimti savo kūno natūralumą, rūpintis jo išvaizda ir higiena, kritiškai vertinti higienos įtaką asmens sveikatai 
ir gerovei, aplinkai.
Suvokti ir apibūdinti asmens atsakomybę ir pasekmes už savo ir/ar kito asmens ankstyvą seksualinį elgesį ar 
sveikatai kenkiančius sprendimus.

Rūpinasi sveikata pasitelkus fizinį 
aktyvumą

Laikytis taisyklingos laikysenos sėdint, stovint, judant ir dirbant kompiuteriu, parinkti korekcinius pratimus.

Savarankiškai mankštintis, žaisti, spontaniškai judėti, analizuoti gebėjimų kaitą ir paaiškinti sąsajas su fizinio 
ugdymo turiniu.
Rinktis sporto šakų fizinio, techninio ir taktinio pasirengimo elementus skirtingomis aplinkybėmis.
Kelti trumpalaikius ir ilgalaikius fizinio aktyvumo tikslus, stebėti ir analizuoti procesą, kritiškai vertinti 
priežasčių ir pasekmių sąsajas.
Apibūdinti pažangą, pritaikyti aplinkas judėjimo poreikiams patenkinti.

Supranta sveikos mitybos svarbą 
sveikatai ir renkasi sveikatai 
palankius maisto produktus

Argumentuoti ir pagrįsti sveikos mitybos naudą organizmui, analizuoti medžiagų apykaitą bei poreikį (pagal 
veiklos pobūdį, amžių, lytį).
Paaiškinti kenksmingų maisto medžiagų poveikį organizmui.
Analizuoti maisto pramonės ir sveikatos apsaugos klausimus.
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SESG kompetencijos raiška matematiniame ugdyme
Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos 

kompetencijos sandai
Pritaikymo matematiniame ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai Skatinate pamatyti ryšius tarp dabartinių užduočių ir jų asmeninių interesų (savimonės 
ugdymas).
Ugdykite gebėjimus sutelkti dėmesį, valdyti stresą ir nerimą ir pasiekti tikslus, kad galėtų 
veiksmingai dalyvauti mokymosi procese (savitvarda).

Empatiškumas, sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas

Skatinkite matematikos pamokoje empatiškumą ir perspektyvos supratimą, nes tai prisideda 
prie to, kad matematiniai argumentai vėliau būtų pritaikyti realaus pasaulio problemoms 
spręsti ir skatintų peržiūrėti jau susiformavusius ir įsivyravusius samprotavimus, stereotipus ir 
nuostatas. Ugdykite kalbėjimo ir klausymo įgūdžius (pvz., kaip užduoti klausimus, kaip gerai 
klausytis ir kaip veiksmingai prašyti pagalbos kai nesupranta akademinio turinio).
Organizuokite darbą grupėse ir gebėjimą bendradarbiauti sprendžiant akademines problemas.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, 
įvertinant pasekmes

Naudokite samprotavimo strategijas, kad apsvarstytumėte pasirinkimus ir tikslus, kaip būdą 
ugdyti tvirtus sprendimų priėmimo įgūdžius.

Rūpinimasis sveikata
Mokydami analizuoti panaudokite žmogaus judėjimo skaičiavimus. 
Analizuokite sveikatos rodiklių statistikos duomenis.
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SESG kompetencijos raiška socialiniame ugdyme
Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 
kompetencijos sandai

Pritaikymo socialiniame ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos 
įgūdžiai

Tyrinėkite istorinių asmenybių asmenines savybes, sudarykite sąlygas atpažinti kokios savybės lėmė, kad asmuo 
atsidūrė tokioje situacijoje.
Pasiūlykite mokiniams tyrinėjant istorinę asmenybę apmąstyti save istorinės asmenybės vaidmenyje, palyginti ir 
paieškoti asmeninių panašumų ir skirtumų.
Pabrėžkite pagarbaus bendravimo ir svarstymo kultūros svarbą, kantrybę išklausyti visus pasisakančius. Tai 
sustiprins jausmų ir minčių valdymą.

Empatiškumas, 
sąmoningumas ir 
teigiamų tarpusavio 
santykių kūrimas

Skatinkite mokinius diskutuoti apie socialinio teisingumo iššūkius.
Atkreipkite dėmesį į bendruomenės vaidmenį istorijos įvykiuose ar klimato kaitai ir pan.
Analizuokite kaip tarpusavio santykiai bendradarbiavimo įgūdžiai, konfliktų sprendimo įgūdžiai daro ir darė poveikį 
istoriniams įvykiams, keičia socialinę, ekonominę, demografinę situaciją bendruomenėje, šalyje, Europoje, 
pasaulyje.

Atsakingas sprendimų 
priėmimas ir elgesys, 
įvertinant pasekmes

Istorinių asmenybių biografijų ir priimtų sprendimų tyrinėjimas sudaro sąlygas atpažinti ir vertinti pasekmes, 
suprasti, kad kiekvienas sprendimas daro įtaką žmonių gyvenimui.
Aptarkite su mokiniais kaip formuojasi išankstinės nuostatos, stereotipai ir kodėl svarbu remtis faktais ir ieškoti 
galimybės priimti įrodymais grįstus sprendimus, gebėti įvertinti kiekvieno sprendimo pasekmes.

Rūpinimasis sveikata Paskatinkite tyrinėti garsių sportininkų biografijas, paanalizuokite sveikos gyvensenos svarbą asmeninių tikslų 
siekime.
Sugretinkite olimpinių žaidynių istoriją, sporto šakų, įžymių mokslininkų, sveikatos, medicinos sričių asmenybių 
gyvenimus su svarbiais medicinos pasiekimais ir sprendimais.
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SESG kompetencijos raiška kalbos ir 
literatūros pamokose

Socialinės, emocinės ir sveikos 
gyvensenos kompetencijos sandai Pritaikymo literatūros pamokose pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
Tyrinėkite skaitomų kūrinių veikėjų emocijas, jausmus ir išgyvenimus.
Analizuokite, kaip keičiasi patiriamos emocijos ir kas lemia jų kaitą.
Susiekite emocijas su elgesio ir veiksmų išraiška.
Analizuokite ir paskatinkite susieti savo emocijas su skaitomu ir analizuojamu  kūriniu. 

Empatiškumas, sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas

Analizuokite kūrinio veikėjo išreikštą empatiškumą, gebėjimą bendrauti ir kitus pastebėtus 
socialinius įgūdžius.
Nagrinėkite skaitomo kūrinio veikėjo charakterio bruožus ir paskatinkite paieškoti asmeninių savo 
savybių su kūrinio veikėjų panašumu ir skirtumu.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir 
elgesys, įvertinant pasekmes

Paskatinkite mokinius atkreipti dėmesį į kūrinio veikėjų priimamus sprendimus, jų gebėjimą 
įvertinti pasekmes ir prisiimti atsakomybes.
Diskutuokite, apie galimus, bet nepriimtinus alternatyvius sprendimus ir kokios galėjo būti tokių 
sprendimų pasekmės.

Rūpinimasis sveikata Paskatinkite paimti interviu iš asmens, propaguojančio sveiką gyvenseną.
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SESG kompetencijos raiška gamtamoksliniame ugdyme
Socialinės, emocinės ir sveikos 
gyvensenos kompetencijos sandai Pritaikymo gamtamoksliniame ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai Išsakykite mokiniams konkrečius jų įsitraukimui mokytis lūkesčius ir paprašykite išsikelti pamatuojamus 
mokymosi tikslus.
Nepamirškite minėdami svarbias gamtamoksliniam ugdymui asmenybes, paminėti ir jų asmeninių 
savybių.

Empatiškumas, sąmoningumas ir 
teigiamų tarpusavio santykių 

kūrimas

Paskatinkite giliau patyrinėti asmenybių biografijas ir būdo bruožus, išskirti talentus, pomėgius. 
Sugretinti su savo paties pomėgiais, įsijausti į jų  laikmetį ir tradicijas. Kokią įtaką gyvenimo būdas turėjo 
mokslininkų išradimams, jų siekiams.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir 
elgesys, įvertinant pasekmes

Padiskutuokite apie asmens poveikį aplinkai, priimamus sprendimus ir pasekmes. Reflektuoti turimas 
žinias: kur jas gali panaudoti.

Rūpinimasis sveikata Nagrinėkite kokią įtaką žmogaus sveikatai daro aplinka, kokie galimi sveikatos stiprinimo keliai, būdai, 
kaip sveika gyvensena gali įtakoti asmenybės požiūrį į politikoje vykstančius procesus, menininkų 
sprendimus kūryboje, pokyčius buityje.
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SESG kompetencijos raiška meniniame ugdyme
Socialinės, emocinės ir sveikos 
gyvensenos kompetencijos sandai Pritaikymo meniniame ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai Tyrinėkite meninių kūrinių emocines ir jausmines išraiškas.
Analizuokite ir paskatinkite susieti savo emocijas su atliekamu meniniu darbu.
Diskutuokite, kodėl tų pačių meninių kūrinių emocijas jaučiame ir išreiškiame skirtingai.
Paskatinkite išsikelti konkrečius ir pamatuojamus mokymosi tikslus.

Empatiškumas, sąmoningumas ir 
teigiamų tarpusavio santykių 

kūrimas

Sudarykite sąlygas mokiniams kurti bendrus meninius darbus.
Siekdami ugdyti dalijimosi ir eilės palaukimo įgūdžius sumažinkite reikiamų priemonių pamokoje skaičių.
Sudarykite sąlygas diskutuoti apie atliekamus darbus, mokantis išskirti teigiamas darbo puses ir išsakant 
palaikymą vienas kitam.
Diskutuokite apie meno vaidmenį aktualizuojant socialines, kultūrines problemas. Pavyzdžiui, kaip mene 
atsispindi visuomenės stereotipai.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir 
elgesys, įvertinant pasekmes

Diskutuokite, kaip supranta sąžiningumą kūrybiniame darbe ir kodėl svarbu gerbti autoriaus teises.
Aptarkite, kokios gali būti pasekmės, kai pažeidžiamos autorystės teisės.

Rūpinimasis sveikata Paskatinkite sukurti šokio pratimus, kuriuos galėtų šokti rytais prieš pamoką.
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SESG kompetencijos raiška meniniame ugdyme

Socialinės, emocinės ir sveikos 
gyvensenos kompetencijos sandai

Pritaikymo fiziniame  ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
Diskutuokite, kaip sportinės veiklos padeda valdyti emocijas ir patiriamą nerimą ir stresą.
Paskatinkite išsikelti fizinio tobulėjimo tikslą ir stebėti jo siekimą.
Atkreipkite dėmesį į kvėpavimo pratimų svarbą ir padėkite susiformuoti kvėpavimo įgūdžius.

Empatiškumas, sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas

Sudarykite sąlygas mokiniams kurti bendrus meninius darbus.
Siekdami ugdyti dalijimosi ir eilės palaukimo gebėjimus sumažinkite reikiamų priemonių pamokoje 
skaičių.
Sudarykite sąlygas diskutuoti apie atliekamus darbus, mokantis išskirti teigiamas darbo puses ir 
išsakant palaikymą vienas kitam.
Diskutuokite apie meno vaidmenį  aktualizuojant socialines, kultūrines problemas. Pavyzdžiui, kaip 
mene atsispindi visuomenės stereotipai.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir 
elgesys, įvertinant pasekmes

Diskutuokite, kaip supranta sąžiningumą kūrybiniame darbe ir kodėl svarbu gerbti autoriaus teises.
Aptarkite, kokios gali būti pasekmės, kai pažeidžiamos autorystės teisės.

Rūpinimasis sveikata Paskatinkite sukurti šokio pratimus, kuriuos galėtų šokti rytais prieš pamoką.
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SESG kompetencijos raiška fiziniame ugdyme

Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos 
kompetencijos sandai Pritaikymo fiziniame ugdyme pavyzdžiai

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
Diskutuokite kaip sportinės veiklos padeda valdyti emocijas ir mažinti patiriamą nerimą ir stresą.
Paskatinkite išsikelti fizinio tobulėjimo tikslą ir stebėti jo siekimą.
Atkreipkite dėmesį į kvėpavimo pratimų svarbą ir padėkite susiformuoti kvėpavimo įgūdžius.

Empatiškumas, sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas

Organizuokite grupinius ir komandinius žaidimus, taip padėsite stiprinti bendravimo ir 
bendradarbiavimo gebėjimus.
Paraginkite padėti ir palaikyti vienas kitą siekiant sportinių ar fizinio tobulėjimo tikslų.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, 
įvertinant pasekmes

Paraginkite laikytis garbingo rungtyniavimo, taisyklių laikymosi principų, diskutuokite apie 
sąžiningo žaidimo svarbą santykiuose ir asmeniniam tobulėjimui.
Paskatinkite priimti atsakingus sprendimus ir įvertinti galimas priimto sprendimo pasekmes.

Rūpinimasis sveikata
Visos fizinio ugdymo pamokos yra skirtos sveikos gyvensenos (sveikatos raštingumo) gebėjimų 
ugdymui (si). Tikslas, kad mokiniai pamokų metu įgytų ne tik sveikai gyvensenai svarbias 
nuostatas, bet taip pat išmoktų taisyklingos laikysenos, turėtų galimybę išbandyti ir atrasti sau 
priimtiną aktyvaus gyvenimo formą (mankštinimasis, sporto šaka, aktyvus laisvalaikis ir t.t.).
Mokykite mokinius įsivertinti savo motorinius gebėjimus, asmeninį fizinį pasirengimą.
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Palankios socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos 
kompetencijos stiprinimo temos

• Specialiųjų poreikių problema
• Socialinių pokyčių temos
• Saugios ir stiprios 

bendruomenės kūrimas
• Raštingumo problemos
• Imigrantų tematika
• Skurdo, benamių, bado 

problema
• Sveika gyvensena

• Sodininkystės temos
• Aplinkosaugos klausimai
• Teisėsaugos problemos
• Skubios medicininės pagalbos 

temos
• Temos apie pagyvenusius žmones
• Gyvūnų apsaugos ir globos temos
• Prevencinio švietimo temos
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Sveikos gyvensenos potemės

• Sveikatos ir fizinis raštingumas, sveikatos stiprinimas, ligų prevencija.
• Veiksniai, turintys įtakos sveikatos raštingumui, žemo sveikatos 

raštingumo požymiai ir priežastys.
• Sveikatos raštingumas pasaulio kaitoje.
• Asmens higiena, mityba, fizinis aktyvumas, aplinka, jų poveikis 

sveikatai.
• Sveikatos raštingumas kultūriniame ir ekonominiame kontekstuose.
• Žalingi įpročiai ir jų poveikis sveikatai.
• Tvarumas, tvaraus gyvenimo būdas.
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