
 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ 

TARPTAUTINIO PROJEKTO  „STEBUKLINGI ŽODŽIAI“ SKIRTO TARPTAUTINEI 

SOCIALINIO - EMOCINIO UGDYMO DIENAI PAMINĖTI 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų tarptautinio projekto „Stebuklingi žodžiai“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja 

projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Žiogelis“ Dainų g. 11, LT–78333 

Šiauliai, Lietuva, tel. +370 41 55 30 42; el. paštas: ugdymas@darzelis.lt  

3. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ tinklapyje 

www.darzelis.lt, facebook paskyroje - International project „Magic words“. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Kovo 10- oji yra Tarptautinė Socialinio - Emocinio Ugdymo diena (SEU).Norint 

užtikrinti vaiko emocinę gerovę yra svarbu skirti kuo didesnį dėmesį ankstyvam vaiko 

socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui. Socialinis ir emocinis ugdymas – šių dienų būtinybė. SEU 

komponentai - tai vaiko emocinė savivoka, teigiamas savęs pažinimas  ir emocijų valdymas, 

empatijos ugdymas, pozityvių tarpusavio santykių kūrimas.  

Afirmacijos – tai įkvėpiantys ir  padrąsinantys teiginiai, kurie padeda vaikams siekti 

tikslų bei suteikia pozityvią energiją visai dienai. Afirmacijų kartojimo metodas gali padėti 

nepasitikinčiam savimi, jautriam ir mažą savivertę turinčiam vaikui tvirčiau žengti savo tikslų keliu. 

Kiekvieną dieną kartojant pozityvias frazes, vaiko pasąmonėje tarsi užsitvirtina 

teigiama energija. Dėl to tampa paprasčiau spręsti problemas, valdyti impulsus ir emocijas bei siekti 

tikslų: afirmacija kartojama tik esamuoju laiku, turi būti kuo paprastesnė ir  aiški, joje neturi būti 

dalelytės „ne“. 

Kviečiame visą kovo mėnesį skatinti vaikų teigiamą savęs vertinimą panaudojant 

afirmacijų kartojimo metodą. Tegul kiekviena diena prasideda pozityviai! 

              4. Tikslas – ugdyti vaikų pozityvų savęs vertinimą panaudojant afirmacijas kasdieninėse 

veiklose.  

 5. Uždaviniai: 

 5.1. Supažindinti vaikus su afirmacijomis, skirtomis jų pozityviam savęs vertinimo 

skatinimui. 

 5.2. Skatinti pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus įtraukti afirmacijų naudojimą vaikų 

kasdieninėse veiklose. 

 5.3. Plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją 

patirtimi, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktoriaus 2023 m. vasario 28 d.  

įsakymu Nr. V-30 (1.3.) 

http://www.darzelis.lt/


                

  

III. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai.  

7. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.   

8. Projekto organizatoriai: 

Pirmininkė - lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorė Audronė Karulaitienė. 

Nariai - socialinė pedagogė Ingrida Jočienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rūta 

Krivickienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė,  

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

 

9. Projekto organizavimas: 

10. Užpildytas dalyvio anketas (1 priedas) pateikti iki 2023 m. kovo 31d. el. p. 

magicword2023@gmail.com 

11. Pasirinkti afirmaciją arba sukurti savo, kuri  labiausiai atspindi vaiko emocinį poreikį ir 

kartoti ją kasdien (priedas nr.2)  

12. Pasirinktą ar savo sukurtą afirmaciją iliustruoti. 

13. Iliustracijoje turi būti parašyta afirmacija. 

14. 2023 m. kovo 1-31 dienomis sukurtus kūrybinius darbus fiksuoti nuotraukose, 

trumpuose video ir  įkelti į Facebook grupę - International project „Magic words“. Įkeldami 

nuotrauką/video, nurodykite ugdymo įstaigos pavadinimą. 

15. Iškilus klausimams, projekto dalyviai gali kreiptis el. p.: magicword2023@gmail.com 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Visiems projekto dalyviams iki 2023 m. balandžio 17 d. bus paruošta Šiaulių lopšelio-

darželio ,,Žiogelis“ metodinės veiklos pažyma. Pažyma bus patalpinta ,,Facebook“ grupėje.  

17. Organizatoriai pasilieka teisę renginio dalyvių atsiųstas nuotraukas naudoti  

neatlygintinai, viešai publikuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tarptautinio projekto  

„Stebuklingi žodžiai“  

nuostatų 
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PROJEKTO „STEBUKLINGI ŽODŽIAI“  

DALYVIO ANKETA 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

kontaktinio asmens telefonas, 

el. paštas 

 

Afirmacija - pozityvus teiginys  

_________________ 
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