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AKMENĖS RAJONAS 

VENTOS GIMNAZIJA  

,,LIONS QUEST’’ paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programos 

PLANAS 

2019-2020 M. M. 

Programos 

dalys 

Klasė/data Įgyvendinimas klasėje Įgyvendinimas mokykloje 

1 modulis:  
Įžengiant į 

paauglystę: 

paauglystės kelionė 

5 klasė 

rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis 

1 pam. Ieškau žmogaus. 

2 pam. Klasės taisyklės. 

4 pam. Pokalbis su klasės 

draugu, Pokalbis su 

suaugusiuoju. 

Integruojamos temos į etikos pamokas 5-10 klasėse: 5-6 kl. - 

Esu mergaitė. Esu berniukas, 7-8 kl. - Paauglystės pokyčiai.  

Emocijų ir jausmų pasaulis. Augimas- brendimas - savikūra. 9-

10 kl. - Savojo „aš“ paieška.  

 

 

 

2modulis: 

Pasitikėjimas 

savimi ir 

bendravimo 

įgūdžiai 

 

5 klasė 

gruodis, sausis, 

vasaris 

1 pam. Pasitikėjimas savimi-

trikojė kėdė. 

3 pam. Kelionės temos. 

7 pam. Mintys apie atsakomybę.  

 

Integruojamos temos į etikos pamokas 5-10 klasėse: 5-6 kl. - 

Mandagiai diskutuoti. Mokėti bendrauti. Suprasti ir pasitikėti. 

Būti rūpestingiems ir atsakingiems. Būti jautriems ir 

garbingiems. Būti tolerantiškiems. 

7-8 kl. - . Kiekvienas turi teisę į pagarbą. Pagarbos reiškimas 

bendraujant. Kerštas sukelia blogį. Stereotipų stabdžiai. 

Nuomonių įvairovė. 9-10 kl. - Tiesiu pagalbos ranką. Kartu 

ištverti lengviau. Draugystė ir bičiulystė. Bendravimas 

virtualioje erdvėje. Pagarbus požiūris ir elgesys. Žmogus nori 

mylėti ir būti mylimas.  
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6 klasė 

spalis,  

gruodis,  

sausis 

4 pam. Dėmesingas klausymas. 

6 pam. Gali pasiekti to, ko 

trokšti, jei tiki, kad sugebėsi tai 

padaryti.  

7 pam. Mintys apie atsakomybę. 

 

 

 

 

7 klasė  

spalis,  

gruodis,  

sausis 

4 pam. Dėmesingas klausymas. 

6 pam. Gali pasiekti to, ko 

trokšti, jei tiki, kad sugebėsi tai 

padaryti. 

7 pam. Mintys apie atsakomybę. 

  

3 modulis:  

Emocijų valdymas  

5 klasė balandis, 

gegužė 

2 pam. Sukurk istoriją. 

4 pam. Mokykis mąstyti 

pozityviai. 

Integruojamos temos į etikos pamokas 5-10 klasėse: 5-6 kl. - 

Emocijos ir valia. Noriu būti laimingas. 7-8 kl. - Emocijų ir 

jausmų pasaulis. 9-10 kl. - Žmogus nori mylėti ir būti mylimas. 

 

6 klasė 

kovas, balandis 

 

4 pam. Pamąstyk apie pyktį. 

8 pam. Stresas - kas tai. 

 

 

 

7 klasė 

kovas, balandis 

4 pam. Pamąstyk apie pyktį. 

8 pamoka. Stresas - kas tai. 

 

4 modulis:    Ryšiai 

su bendraamžiais 

 

6 klasė 

balandis 

 

5 pamoka. Draugystė - kokia ji?  

7 klasė 

gegužė 

 5 pam. Draugystė - kokia ji?  

6 modulis: 

Išmintingi 

pasirinkimai 

8 klasė  

rugsėjis,  

spalis, lapkritis, 

griodis, sausis 

6 pam. Alkoholio poveikis 

jaunam žmogui. 

7 pam. Kaip atsispirti alkoholio 

ir tabako reklamai. 

7-8 kl. - . Narkotikai. Kodėl reikia būti atsargiam? 

9-10 kl. - Pirmiausia nepakenkti. Netoleruoti žalingų įpročių. 
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 2 metai, 7 pam. Kaip atsispirti 

alkoholio ir tabako reklamai. 

2 metai, 9 pam. Socialinis 

spaudimas. 

2 metai, 8 pam. Kaip įveikti 

nerimą ir stresą. 

 
Mokymasis  

tarnaujant 

6 klasė 

vasaris 

 

Savo mokyklos puoselėjimas. 9 kl. Mokymasis savanoriaujant - projektas ,,Savanoriauk 

Ventos mieste.” 

7 klasė 

vasaris 

Savo mokyklos puoselėjimas.  

Gera aplinka 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 6 d. 

Bendruomeniškumo skatinimas 

klasės renginių ir išvykų metu, 

ruošiantis mokyklos renginiams. 

 

Kabinetų ir mokyklos puošyba. 

Budėjimas pertraukų metu. 

Mokyklos erdvių atnaujinimui 

,,Pyragų diena“ 

 

Šeimos 

dalyvavimas        

 

 Tėvų susirinkimai 2 kartus per 

metus. 

 

Bendruomenės 

dalyvavimas 

6 klasė  

rugsėjis, spalis, 

lapkritis, sausis, 

vasaris, kovas, 

gegužė 

Judumo savaitė. Virvės 

traukimo varžybos. 

Pėsčiųjų žygis po Ventos 

regioninį parką. 

Ekskursija į Rygą, Jūrmalos 

vandens pramogų parką. 

Išvyka į mišką, turizmo 

technikos treniruotė. 
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Su rogutėmis ant Šatrijos kalno. 

Vasario 16 pėsčiųjų žygis - 

nevaržybinis bėgimas 

Užpelkiai-Purviai. 

Kovo 11 pėsčiųjų arba dviračių 

žygis. 

Pėsčiųjų žygis 

7 klasė, rugsėjis, 

gegužė 

Judumo savaitė. Virvės 

traukimo varžybos. 

Pėsčiųjų žygis. 

 

8 klasė  

spalis 

Išvyka į Mažeikių boulingą.  

 

P 

E 

R 

 

M 

O 

K 

 1. Europos Judumo savaitė 

2. Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 

3. Paskaita „ Prekyba žmonėmis“ seniūnijoje.  

4. Išvyka į Šiaulius į kovos su prekyba žmonėmis ir 

išnaudojimu centrą. Paskaita.(I-II gimnazijos klasių 

mokiniai) 

5. Globalaus švietimo savaitė  

6. Projekto „Ramybės oazė“ vykdymas.(1-4 klasėms). 

7. Projekto “Išdrįskime kalbėti garsiai“ vykdymas 

8. Tarptautinio projekto „Global  Education Goes Local“ 

vykdymas. 

9. Renginys „ Lyčių lygybė“ 

10. Paskaitos, diskusijos, mini seminarai, susitikimai su 

medikais, teisininkais, sportininkais prevencinių temų 

klausimais.  

11. Apklausa apie mokinių mitybą bei psichotropinių 

medžiagų naudojimą. Rezultatų palyginimas su 

2017/2018 m.m. vykdytu tyrimu.  

12. Kino vakarai prevencinėmis temomis. 

13. Veiksmo savaitė „Savaitė be patyčių“ 
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S 

L 

O 

 

M 

E 

T 

U 

S 

 

14. Bendradarbiavimas su globos namų auklėtiniais. 

Bendraamžiai bendraamžiams. 

15. Prevencinės informacijos pateikimas stenduose, 

lankstinukuose 

16. Turizmo diena 

17. Radio informacinės laidos 

18. Europos prevencijos savaitė 

19. Mėnuo be rūkymo. Akcija, skirta pasaulinei dienai be 

tabako. 

20. Švietėjiškos paskaitos mokiniams apie prekybą 

žmonėmis. 

21. Teminės paskaitos tėvams apie vaikų psichologinio 

atsparumo didinimą, emocinio intelekto ugdymą. 

22. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas 

„Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į 

pozityvią šeimos raidą ir saugumą“. Vedami 

užsiėmimai tėvams, vaikams. 

23. Studijos 2019 m.  

24. Amatų diena 

25. Išvyka į Šaltojo karo muziejų ir Kretingos vienuolyną 

10-12 kl.  

26. Spalvų savaitė. 

27. Pasaulinė rankų plovimo diena 

28. Tarptautinė klimato kaitos diena. 

29. Pyragų diena 

30. Tarptautinė sveikinimosi diena. Nerūkymo diena. 

31. Draugo diena. 

32. Tarptautinė tolerancijos diena savaitė. 

33. Savanorystės diena (apleistų kapų tvarkymas). 

34. Kalėdinė socialinė-pilietinė akcija „Sušildyk gerumu.“  

35. Advento popietė. 
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 36. Gimnazijų protų mūšis (9-12 kl, 5-8kl.). 

37. Sausio 13-osios renginiai. 

38. Valentino diena. 

39. Vasario 16-osios renginiai. 

40. Lietuvos vardo diena. 

41. Kovo 11-osios minėjimas. 

42. Savaitė be patyčių. 

43. „Sveikatos sparnai“ (Sveikatingumo diena). 

44. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena. 

 

 

 

 


