
Ventos gimnazijos LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ programos įgyvendinimo 

ATASKAITA 

2018-2019 m. m.   

MODULIS MOKYTOJA

S/ KLASĖS 

VADOVAS 

KLASĖ TEMOS 

1 modulis: 

 

 Įžengiant į 

paauglystę: 

paauglystės 

kelionė 

V. Šiurkus  5 Klasės susipažinimas (1 pam.). 

Pažinti draugą (4). 

Teigiamos vertybės-gyvenimo kelrodžiai (8). 

V. Poškienė  6 Supažindinimas su programa ''Paauglystės kryžkelės'' (1). 

Pažinti draugą (4). 

Pažvelkite, aš keičiuosi (5) 

 

2 modulis: 

Pasitikėjimas 

savimi ir 

bendravimo 

įgūdžiai 

 

D. Vireikienė  7 Trikojė pasitikėjimo kėdė (1 pam.). 

Sėkmės aptarimas (2). 

Ar tu klausaisi?(3).  

Klausymo menas (4).  

Pagarba sau ir kitiems (5 pam.) (etikos ir tikybos pamoka 

(mok. A. Sinkevičienė). 

Gali pasiekti ko nori, jei tiki (6). 

 

V. Poškienė 6 Pagarba sau, kitiems ir kitokiems (4). 

Teisėjavimas varžyboms. 

Ar tu klausaisi? (2) 

L.Čudakienė  8 Tikroji pasitikėjimo savimi kėdė (1). 

4 modulis: Ryšiai 

su bendraamžiais 

V. Poškienė 6 Kaip reaguoti į bauginantį elgesį (2) 

 

6 modulis: 

 

Išmintingi 

pasirinkimai 

D. Vireikienė 7 Mokyklos slaugytojos informacija apie rūkymą ir 

elektronines cigaretes (3). 

Paauglių spaudimas rūkyti. Socialinis spaudimas (8) 

6 modulis, 4 pamoka. 

6 modulis 2 metai 3 pamoka. 

6 modulis, 2 metai, 7 pamoka. 

2 metai, 6 pamoka. 

Mokymasis 

tarnaujant 

Visi vadovai 5-8 kl. Akcija ,,Darom 2019‘‘ 

 

Bendruomenės 

dalyvavimas 

Paskaitos 

mokytojams 

 ,,Psichinės sveikatos gerinimo seminarai“ ,,Jei nori keist 

pasaulį – keisk, bet pirmiau save“. 

,,Emocinių ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ugdymas“. 

Mokyklos 

renginiai 

5-8 kl. 

 

 

4-6 kl. 

5-11 kl. 

Lions Quest programos pristatymas tėvams. Laiškas 

tėvams (individualiai ir mokyklos tinklalapyje). 

Popietė ''Žaidžiame žodžiais''. 

Vasario-16 pėsčiųjų žygis.  

Kovo- 11 žygis dviračiais.  

Kalėdinis pėsčiųjų žygis. 

Vaikų gynimo dienos renginiai. 

Globalaus pasaulio savaitei renginys ,,Pasaulis keičiasi, o 

tu?“ 

Europos kalbų diena (rugsėjis). 

Tarptautinė Tolerancijos diena (lapkritis) Plakato rengimas 

"Gera mokykla". 

Kino vakarai prevencinėmis temomis. 

Bendradarbiavimas su globos namų auklėtiniais. 

Bendraamžiai bendraamžiams. 

Akcija, skirta pasaulinei dienai be tabako (gegužės 31 d.) 



Plakato kūrimas ''Mūsų klasė prieš rūkymą''. 
Pasaulinė vandens diena (kovas). 

„Veiksmo savaitė be patyčių“ (kovas). 

Pasaulinės triukšmo dienos paminėjimas (balandis). 

Netradicinė sveikatingumo diena ,,Sveikatos sparnai". 

Netradicinė diena ,,Jaunimo kumštis 2019 ''. 

Karjeros diena mokykloje ,,Sudijos 2019". 

Turizmo diena. 

Savanorystės diena.  

Skaitymo diena. 

Etnokultūrinė diena. 

 

Akmenės 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuro 

organizuotos 

paskaitos 

8 kl. 

11kl. 

7-9 kl. 

7-9 kl. 

7-9 kl. 

8-10 kl. 

6-7 kl. 

6-8 kl. 

Traumų profilaktika. 

Galvos smegenų kraujotaka. 

Konfliktų tipai, priežastys ir sprendimo strategijos. 

Sveikata kaip vertybė. 

Liūdesys, stresas, depresija. Kaip su tuo kovoti.  
Kraujotakos ligos. 

Dokumentinių bei informacinių filmų peržiūra. Filmo 

„Prieš potvynį“ peržiūra. 

Psichoaktyviosios medžiagos.  

 

2019-06-27                                                                                                  Gražina Kazlauskienė 

 


