
© 2019 VšĮ LIONS QUEST LIETUVA; 2015 LCIF. Visos teisės saugomos.

PIRMASIS SUSITIKIMAS
Dalijamoji medžiaga 1.1

LIONS QUEST socialinio ir emocinio 
ugdymo programos Paauglystės kryžkelės 
apžvalga
Paauglystės kryžkelės programa – tai plati ugdymo programa vaikams, kurie mokosi 
penktoje – aštuntoje klasėse. Programa vienija tėvus, mokytojus ir bendruomenės 
narius, kad visi kartu dirbtų, siekdami padėti paaugliams užaugti sveikais, gabiais ir 
pilietiškais žmonėmis.

PROGRAMA PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS FORMUOJA 
GYVENIMO ĮGŪDŽIUS
Paauglystės kryžkelės programoje jauni žmonės mokomi įgūdžių, kurie jiems padeda 
dabar ir padės ateityje. Tarp šių įgūdžių – atsakomybės už savo veiksmus suvokimas, 
santykių su šeima ir aplinkiniais stiprinimas, mokymasis spręsti problemas ir priimti 
sprendimus. Mokiniai taip pat mokosi efektyviai klausytis ir bendrauti, valdyti 
emocijas, išsikelti tikslus ir jų siekti.

Vienas pagrindinių dalykų šioje programoje – mokyti vaikus, kaip išvengti psichoak-
tyviųjų medžiagų vartojimo. Programoje rūpinamasi fizine, emocine ir teisine 
žala, kuri gali atsirasti dėl alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo. Programa suteikia žinių, pasitikėjimo savimi ir parengia vaikus atsispirti 
psichoaktyviosioms medžiagoms, vengti sveikatai kenksmingų situacijų ir atsispirti 
neigiamai įtakai.

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMOMIS
Programa Paauglystės kryžkelės paremta bendradarbiavimu tarp mokyklos, 
namų ir bendruomenės. Yra keletas būdų, kaip šeima galėtų būti informuojama 
apie tai, ko vaikai mokomi Paauglystės kryžkelės programoje. Laiškas, siunčiamas 
baigiantis kiekvienam moduliui, apibūdina temas ir užsiėmimus. Laiškas taip pat 
suteikia tėvams galimybę užduoti klausimus ar išsakyti komentarus apie programą. 
Susitikimų metu jie gauna išsamią informaciją apie programą, gali pasidalyti 
mintimis ir rūpesčiais su kitais tėvais.

Šeimos nariai gali aktyviai dalyvauti programoje Paauglystės kryžkelės, pildydami 
Jungiame šeimas užduoties lapus. Šiuos lapus mokiniai parsineša namo po kiekvienos 
pamokos. Programa taip pat kviečia visus šeimos narius padėti ir prisidėti prie 
mokymosi tarnaujant projekto įgyvendinimo.
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RYŠIAI SU BENDRUOMENE
Programa Paauglystės kryžkelės nesibaigia, vaikams išėjus iš klasės. Mokiniams 
aiškinama, kad savanoriška veikla bendruomenės labui naudinga ir bendruomenei, 
ir jiems patiems. Aptarę savo poreikius mokykloje ir bendruomenėje, mokiniai 
pasirenka ir vykdo įvairius mokymosi tarnaujant projektus, atitinkančius jų poreikius.
Tai gali būti knygų skaitymas mažiems vaikams, senelių ar vaikų namų gyventojų 
lankymas, šiukšlių rinkimas parke ir t. t. Vaikai įgyja planavimo, vadovavimo 
ir bendradarbiavimo įgūdžių, daugiau sužino apie mokyklos ir bendruomenės 
poreikius. 

DAUGIAU SUŽINOKITE APIE PAAUGLYSTEI REIKALINGŲ 
ĮGŪDŽIŲ UGDYMĄ
Jei jūsų vaikas dalyvauja programoje Paauglystės kryžkelės, paprašykite jo 
parodyti savo užrašus bei mokinio žurnalą Pokyčiai ir iššūkiai. Taip daugiau 
sužinosite apie šio kurso temas ir užsiėmimus. Taip pat sekite informaciją apie 
būsimus tėvų susitikimus. Jei jūsų mokykloje šios programos nėra, pasidomėkite, 
gal yra galimybė, kad ši programa būtų pradėta? Norėdami gauti daugiau 
informacijos, galite kreiptis ir į vietinį LIONS klubą.

APIE TARPTAUTINĘ LIONS KLUBŲ ASOCIACIJĄ
LIONS Clubs International yra didžiausia humanitarinė organizacija pasaulyje, 
kurios pagrindinis tikslas – tarnauti bendruomenei. Organizacija vienija 1.35 
mln. narių 209 šalyse ir geografinėse vietovėse.

LIONS Clubs International Foundation – oficialus organizacijos fondas, kuris 
labdaros tikslais kaupia lėšas ir finansuoja projektus. Fondas taip pat suteikia 
finansinę ir techninę paramą LIONS QUEST programai įgyvendinti. Lietuvos 
ugdymo institucijose yra diegiamos šios LIONS QUEST programos: programa 
Laikas kartu mokiniams nuo paruošiamosios iki IV klasės, programa Paauglystės 
kryžkelės V–VIII klasėse ir programa Raktai į sėkmę IX–XII klasės mokiniams.

Lietuvoje šią programą atstovauja ir administruoja 
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