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VšĮ LIONS QUEST LIETUVA kartu su 38 Lietuvos mokyklomis,  tame tarpe ir 
Šiaulių „Juventos“ pagrindine mokykla,  pradeda įgyvendinti  projektą „Socialinis  ir  emocinis 
ugdymas mokykloje“

Pagal projektą yra numatytos šios veiklos:

1.  8 ak.  valandų mokymai mokyklos  bendruomenei  „Kas tai  yra  vaikų socialinis  ir 
emocinis ugdymas?“ Mokymų metu bendruomenė bus supažindinta ne tik su nuoseklaus socialinio ir 
emocinio ugdymo teorija, bet ir pristatytas įgyvendinamas projektas „Socialinis ir emocinis ugdymas 
mokykloje“ bei  LIONS  QUEST  programa  „Paauglystės  kryžkelės“. Pageidautina,  kad  šiuose 
mokymuose dalyvautų mokyklos administracija,  mokytojai,  specialistai,  techninis personalas,  tėvai, 
mokyklos steigėjų atstovai bei socialiniai partneriai.

2.  25  ak.  valandų  LIONS  QUEST  programos  PAAUGLYSTĖS  KRYŽKELĖS 
diegimo seminaras, kuris truks 3 dienas. Seminare gali dalyvauti 30 dalyvių. Didesnėms mokykloms, 
yra numatytas ne vienas, o du seminarai. Suprasdami, kad nėra galimybės dalyvauti visai mokyklos 
bendruomenei mokymuose iš karto ir tuo metu, kai vyksta pamokos, planuojame mokymus derinti su 
keliomis mokyklomis parenkant patogesnį laiką nuo 12 val. iki 18.30 val. Mokymuose gali dalyvauti 
visi norintys mokyklos bendruomenės nariai. 2011-2012 mokslo metais programa bus pradėta diegti V 
klasėse, todėl rekomenduojame pirmuose mokymuose dalyvauti būsimiems penktų klasių mokytojams. 
Pagal mokyklos poreikius programą galima dėstyti taip pat VI, VII ir VIII klasėse, tad gali dalyvauti ir 
šių klasių auklėtojai ir mokytojai. 

3. Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo metodikos diegimui projekte yra 
numatyta  teikti mokyklai pagalbą ir konsultacijas. Yra numatytos  5 konsultacijos: 2 distancinės, 
elektroniniu paštu ir 3 kontaktinės po dvi valandas. Mokyklai paskirtas konsultantas padės sėkmingiau 
diegti nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo metodiką. Pagal šią metodiką mokykloje 
turi būti suburta „Saugios ir sveikos mokyklos“ kūrimo komanda. Labai svarbu, kad ši komanda 
būtų sudaryta  iš kuo įvairesnių asmenų:  administracijos, mokytojų,  specialistų,  techninio personalo 
atstovų, tėvų, steigėjų atstovo ir socialinių partnerių. Komandą gali sudaryti 8-12 asmenų. Šios grupės 
veiklos funkcijos detaliau bus aprašytos atskirai, tačiau pagrindinis tikslas – rūpintis nuosekliu vaikų 
socialiniu ir emociniu ugdymu, apimant visą mokyklą. 

4. Prieš 2011- 2012 mokslo metus visos V klasės bus aprūpintos darbo organizavimo 
priemonėmis (pratybomis  “Pokyčiai  ir  iššūkiai”,  konferenciniu  popieriumi,  markeriais  ir  kt. 
smulkiomis  kanceliarinėmis  priemonėmis).  Kiekvieno vaiko šeimai  bus duota tėvams skirta  knyga 
„Atradimų metai“. 
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5. 2011 m. mokyklų vadovams bus organizuotas seminaras, kurį ves instruktorė iš 
JAV,  nuoseklaus  socialinio  ir  emocinio  ugdymo  plėtojimo  metodikos  viena  iš  autorių.  Data  šio 
seminaro yra derinama. Seminaro metu vadovai ne tik išsamiai susipažins su metodika, bet taip pat 
turės galimybę diskutuoti apie jos tinkamumą Lietuvos mokyklai. Tikimės, kad šio renginio pasekoje 
turėsime galutinai adaptuotą metodiką Lietuvai.

6  . Projekto pabaigoje yra numatyta organizuoti patirties pasidalijimo konferenciją.  

Projekte yra numatyta, kad dalyvaus 1520 asmenų: 760 mokytojų, 228 administracijos 
atstovai  (tai  gali  būti  ne  tik  mokyklos,  bet  ir  savivaldybės  švietimo  skyrių,  švietimo  centrų, 
pedagoginių  psichologinių  pagalbos  tarnybų  atstovai),  140  švietimo  pagalbos  specialistų  (tai  yra 
nepedagoginis personalas), 304 tėvai ir 76 nevyriausybinių organizacijų atstovai (tai gali būti ir jūsų 
socialiniai  partneriai).  Vienai  mokyklai  reiktų  į  projektą  pakviesti  20  mokytojų,  6  administracijos 
specialistus, 4 specialistus, 8 tėvus ir 2 nevyriausybinių organizacijų atstovus.

Tikimės aktyvaus sėkmingo abipusio bendradarbiavimo!

Daugiau informacijos:

Gitana Matiušovienė
Mokymų koordinatorė
info@lions-quest.lt
Tel. 8 5 233 41 52

Linas Slušnys
VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius
Tel.: 8 686 26444
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