
Lions Quest
PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS: V-VIII KLASĖMS
LIONS QUEST PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS yra įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti 
saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglytės metus. 
Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus 
žmonės. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį mokymą, charakterio 
ugdymą, žalingų įpročių ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių 
vystymąsi. Pamokos ir pamokų planai yra suskirstyti į lanksčius modelius, kurie skatina aukštesnius akademinius 
pasiekimus.

Lions Quest programos mokiniai:
• Išmoks priimti pozityvius ir

atsakingus sprendimus
• Pagerins savo akademinį darbą

• Išmoks konstruktyviai spresti konfliktus
• Mokykloje jausis reikalingi ir saugūs

•

•

Išsiugdys karjeros planavimo
kompetencijas
Išvengs žalingų įpročių, galinčių turėti
neigiamų pasekmių

• Tarnaus bendruomenei

Lions Quest

—įrankis,atitinkantis pagrindinės
mokyklos mokinių poreikius

Kodėl programa veikia:
Visapusiška;
Lanksti;
Kokybiški mokymai;
Paremta moksliniais tyrimais ir patikrinti rezultatai; 
Jungia šeimą, mokyklą ir bendruomenę.
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Programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS sukurta siekiant padėti pagrindinės mokyklos mokiniams, tėvams ir 
mokytojams susidoroti su fiziniais, emociniais ir socialiniais iššūkiais, kurie kyla ankstyvoje paauglystėje. 
Programa yra interaktyvi – į mokinius orientuotos pamokos, teminiai užsiėmimai ir aktyvinantys žaidimai gali būti 
įgyvendinti atskirai arba susieti tarpusavyje (trukmė – nuo 9 savaičių iki 4 metų).
Ši mokymo programa padeda mokiniams valdyti konfliktus bei pyktį, o mokytojams ir mokyklos personalui – 
kovoti su patyčiomis

Įrankis, kuris atitinka 
šiuolaikinės mokyklos 
poreikius

KODĖL PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS?
Nes kiekvienam jaunam žmogui reikia įgūdžių gyvenimui.

• Integruotas mokymas.
Pagrindinis dėmesys skirtas ugdyti emocines
ir socialines kompetencijas, pasitelkiant jas
žalingų įpročių ir patyčių prevencijai,
charakterio bei pilietiškumo ugdymui.

• Programos medžiaga naudojama lanksčiai.
Galimi 9 savaičių, 1 semestro, 1, 2, 3 ar 4
metų modeliai.

· Detalūs pamokų planai.
Temos yra lengvai pritaikomos, įtraukiančios
bei tinkamai išvystytos, orientuotos į jaunų
paauglių poreikius.
.

· Įgūdžių praktika.
Įgūdžiai praktiškai ugdomi per pamokų
užsiėmimus, aktyvinančius žaidimus,
mokyklos renginius bei pilietiškumo ugdymo
projektus

·

Pozityvus mokymosi klimatas. 
Programa orientuota į praktiką bei 
normas, kurios skatina socialinį emocinį 
ugdymą

·

Mokyklos požiūris.
Kuriamas pozityvus klimatas, skatinamas 
ir palaikomas tinkamas elgesys.

·

Akademinis integravimas.
Mokymo užduotys ir praktika papildo 
Bendrųjų ugdymo programų socialinius 
ir humanitarinius mokslus.

·

Teminis mokymasis.
Programos užduotys gali būti pritaikytos 
kalbos, menų, socialinių mokslų, 
matematikos, fizinio lavinimo, 
informatikos ir kitose pamokose.

·

Pagalba mokiniui.
Programa padeda įgyvendinti patyčių,
savižudybių prevencinę politiką, stiprina
psichikos sveikatą.

·

Šeimos ir bendruomenės įsitraukimas. 
Tėvų knyga, tėvų susitikimų gidas ir
kita medžiaga padeda įtraukti tėvus bei 
bendruomenę į mokyklos renginius ir 
mokymosi tarnaujant projektus.

·

Išorinis palaikymas ir konsultavimas. 
Galimos papildomos konsultacijos 
dėl programos diegimo telefonu bei 
elektroniniu paštu. Medžiagos 
atnaujinimas ir papildomi mokymai.

·

Įvertinimo priemonės.
Prieš ir po kiekvieną pamoką 
pateikiami modulio testai.

Pagrindinio ugdymo mokyklos metais mokiniai itin sparčiai auga ir vystosi. Programa PAAUGLYSTĖS 
KRYŽKELĖS paremta moksliniais tyrimais, kurie yra orientuoti į V–VIII klasių mokinius; programoje taikomi 
unikalūs metodai, padedantys paaugliams pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime.

Apsilankykite www.lions-quest.lt kad sužinotumėte 
daugiau apie programos įgyvendinimą.

,,Paauglystės kryžkelės yra 
geriausia mokymo programa, 
kurią man teko matyti per 
savo dvivdešimt šešerius 
patirties metus. Ji 
transformuoja ir ugdo ne tik 
mokinius, bet ir mokytojus."

–Programos 
PAAUGLYSTĖS 
KRYŽKELĖS mokytoja.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 
Aguonų g. 7-6
Vilnius, LT-03213

Norite sužinoti
• Kaip atrodo pamoka
• Programos kainą
• Diegimo galimybės
• išsamiau apie programą

Apsilankykite: www.lions-quest.lt
Paskambinkite: 8-686-26444 
Email: info@lions-quest.lt
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Pradėkit LIONS 
QUEST šiandien




