
Lions Quest
— įrankis atitinkantis ikimokyklinio 
     ugdymo vaikų ir 
pradinių klasių mokinių poreikius

Kodėl programa veikia:
v Visapusiška;
v Lanksti;
v Kokybiški mokymai;
v Paremta moksliniais tyrimais ir patikrinti 
rezultatai;
v Jungia šeimą, mokyklą ir bendruomenę.

LAIKAS KARTU yra įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią 
mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir 
gyvenime. Ši programa ir pagalbinė medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, 
bendruomenę ir vaikus, integruoja į Bendrąsias ugdymo programas socialinį ir emocinį 
mokymą, charakterio ugdymą, žalingų įpročių ir patyčių prevenciją bei pilietiškumo 
ugdymo metodą – mokymąsi tarnaujant. Teminės programos pamokos mokytojams 
klasėje padeda sukurti skatinančią mokytis aplinką.

LAIKAS KARTU

Lions Quest

Lions Quest mokiniai
• Išmoks priimti pozityvius ir atsakingus

prendimus
• 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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Pradinė mokykla yra pats geriausias laikas mokyti vaikus požiūrio ir įgūdžių, kurie padės jiems tobulėti ateityje. LAIKAS 
KARTU programa orientuojasi į didžiulį vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, 
sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

„LIONS QUEST LAIKAS KARTU programa 
suvienijo klasę, ir parodė, kad visi turi 
sunkumų. Programa išmokė vaikus suprasti, jog 
kitų žmonių jausmai yra tokie pat svarbūs, kaip 
ir jų, tai yra gyvenimo pamoka.“

– LIONS QUEST LAIKAS KARTU programos mokytoja

LAIKAS KARTU

— įrankis, kuris atitinka šiuolaikinės mokyklos poreikius

LAIKAS KARTU apsungia visus vaiko ugdymui reikalingus elementus 

• Integruotas mokymasis.
Socialinis emocinis ir akademinis mokymasis;
žalingų įpročių ir patyčių prevencija,
charakterio ugdymas ir mokymasis tarnaujant.

• Pamokų vadovėliai.
Universalios pamokos nuo 
priešmokyklinio ugdymo iki IV klasės.

• Detalūs pamokų planai.
Lengvai naudojamos, aktyvios pamokos, kurios
lengvai integruojamos į bendrąjį ugdymą.

• Įgūdžių praktika.
Pamokų užsiėmimai, aktyvinantys žaidimai,
mokyklos renginiai, mokymasis tarnaujant.

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

• Mokyklos požiūris.
Visos klasės orientuojasi į tas pačias temas,
kuriamas pozityvus klimatas, skatinamas ir
palaikomas tinkamas elgesys.

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

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

• Šeimos ir bendruomenės įsitraukimas.
Tėvų susitikimų gidas ir kita medžiaga
padeda tėvus bei bendruomenę įtraukti į
programą, mokyklos užsiėmimus bei
renginius.

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

Apsilankykite www.lions-quest.lt jei norite 
sužinoti daugiau apie programos  įgyvendinimą

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

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

Apsilankykite: www.lions-quest.lt 
Skambinkite: 8-686-26444 
El. paštas: info@lions-quest.lt
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Pradėkite LIONS 
QUEST šiandien!




