
LIONS  QUEST  RAKTAI  Į  SĖKMĘ  yra išsami  ir lanksti programa, skirta vyresniems 

paaugliams ir jaunimui, padedanti stiprinti pilietinę atsakomybę bei esmines 

socialines, emocines, akademines kompetencijas ir darbo įgūdžius. Mokymosi 

tarnaujant projektai ugdo asmeninę ir socialinę atsakomybę, moko kurti ir 

palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, suteikia galimybę pažinti ir mokytis iš 

realaus gyvenimo.

Lions Quest
—įrankis, atitinkantis 
vyresnių klasių mokinių poreikius

RAKTAI Į SĖKMĘ: I —XII K ASĖMS

Lions Quest

Lions Ques  programos a
Išmoks priimti pozityvius ir 
atsakingus sprendimus 

• Pagerins savo akademinį darbą

• Išmoks konstruktyviai spręsti konfliktus

• Mokykloje jausis reikalingi ir saugūs

• Išsiugdys karjeros planavimo kompetencijas

• Išvengs žalingų įpročių galinčių turėti
blogų pasekmių

• Tarnaus bendruomenei
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Visapusiška;

Lanksti;

Kokybiški mokymai;

Paremta moksliniais tyrimais ir patikrintais 

rezultatais;      

Jungia šeimą, mokyklą ir bendruomenę. 
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RAKTAI Į SĖKMĘ programos mokiniai mokosi efektyvios komunikacijos, analizuoja ir 
sprendžia problemas, nusistato ir siekia tikslų, sėkmingai dirba kaip komandos nariai, o 
konfliktus sprendžia taikiai. Mokiniai taip pat išmoksta atsispirti neigiamam bendraamžių 
spaudimui, priimti sprendimus, saugančius sveikatą, suprasti bei priimti skirtumus 
klasėje, mokykloje ir bendruomenėje.

Programa padeda IX–XII klasių mokiniams įgyti tokias kompetencijas, kurios tampa 
sėkmės pamatu mokykloje ir ateityje.
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Nes kiekvienam jaunam žmogui reikia įgūdžių gyvenimui. 
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– Maurice J. Elias, Rutgerio

Universiteto direktorius, Saugių ir

pilietiškų mokyklų vystymas

www.teachSECD.com

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

Norite žinoti:
• Kaip atrodo pamoka
• Programos kainą
• Diegimo galimybes
• Išsamiau apie programą

Pradėkite 
LIONS QUEST 
šiandien!

Aplankykite: www.lions-quest.lt 
Skambinkite  6 -2  
El. paštas: info@lions-quest.lt
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• Integruotas mokymas.
Tikslingas ir sutelktas socialinis ir
emocinis ugdymas bei darbui reikalingų
įgūdžių stiprinimas atlieka žalingų įpročių
prevenciją, stiprina charakterį ir
pilietiškumą.

• Programos medžiaga naudojama lanksčiai.
Programos vadovėlį sudaro 33 užsiėmimai;
Įgūdžių bankas turi 160 mokymo veiklos
rūšių. Visi užsiėmimai gali būti vedami
vieną semestrą arba pagal 1, 2, 3 ar net 4
metų darbo su programa modelį.

• Detalūs pamokų planai.
Lengva naudoti, aktyvu, temas
nesunku integruoti į bendrąjį ugdymą.

• Įgūdžių praktika.
Suteikiama galimybė kiekvieną įgūdį ar
kompetenciją naudoti pamokų metu.

• Projektais paremtas mokymas ir lyderystės
skatinimas.
Pamokos stiprina lyderystės kompetencijas,
asmeninę ir socialinę atsakomybę bei
įsitraukimą į tikrą gyvenimą.

• Akademinis integravimas.
Mokymo užduotys ir praktika papildo
bendrąsias programas, socialinius ir
sveikatos mokslus.

• Pagalba mokiniui.
Programa padeda įgyvendinti patyčių,
savižudybių prevencinę politiką, stiprina
psichikos sveikatą.
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Šeimos ir bendruomenės įtaraukimas.
Tėvai ir bendruomenė įtraukiami į programos
diegimą, suaugusieji skatinami tapti karjeros
planavimo mentoriais mokymosi tarnaujant
projektuose bei praktikoje.

• Išorinis palaikymas ir konsultavimas.

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




