
 

APIMTIS IR SEKA: 9 – 12 KLASĖS 
 MODULIS Mokymosi bendruomenės 

kūrimas 
1 ŽINGSNIS 

Nustatyti poreikius ir mokymosi 
tarnaujant galimybes 

2 ŽINGSNIS 
Mokymosi tarnaujant 
projektui / praktikai 

pasiruošimas ir planavimas 

3 ŽINGNIS 
Mokymosi tarnaujant 
projekto / praktikos 

įgyvendinimas 

4 ŽINGSNIS 
Mokymosi tarnaujant 
projektų / praktikos 

aptarimas 

5 ŽINGSNIS 
Tarnavimo bendruomenei 

patirties pristatymas ir 
šventė 

Programos 
vadovėlis 

 
Įgūdžių bankas 

 
Konsultantų 

knyga 
 

Mokinio 
žurnalas  

„Keičiu pasaulį“ 

Projekto 
modelis 

5 užsiėmimai: įvadas, 
susitarimai ir mokymosi 
bendruomenės kūrimas 
 

13 užsiėmimų: aiškintis bendruomenės 
poreikius, socialines problemas, pažinti 
save ir bendruomenės narius, 
išanalizuoti atsakomybių įvairovę, 
diskutuoti apie pagalbos bendruomenei 
prasmę, ieškoti pagalbos teikimo 
galimybių. 

2 užsiėmimai: pasirinkti 
mokymosi tarnaujant 
projektą, paruošti planą, 
numatyti įgyvendinimo 
kliūtis ir pasiruošti 
sėkmingam įgyvendinimui. 

1 užsiėmimas: 
klasės projekto 
įgyvendinimas. 

4 užsiėmimai: tarnavimo 
bendruomenei rezultatų 
analizė, pasiruošimas ir 
patirties pristatymui klasės 
bendruomenei, lūkesčių, 
sikių peržvalga ir 
apibendrinimas. 
 

3 užsiėmimai: 
pasiruošimas ir rezultatų 
pristatymas mokyklos / 
vietos bendruomenei, 
viešinimas ir pabaigos 
šventė. 

Praktikos 
modelis 

 

13 užsiėmimų: aiškintis bendruomenės 
poreikius, socialines problemas, pažinti 
save ir bendruomenės narius, 
išanalizuoti atsakomybių įvairovę, 
diskutuoti apie pagalbos bendruomenei 
prasmę, ieškoti pagalbos teikimo 
galimybių, susipažinti su praktikos 
reikalavimais, organizuoti ir 
įgyvendinti gerųjų darbų mugę. 

2 užsiėmimai: pasirinkti 
praktikos vietas, praktikos 
pradžia. 

Tęsti praktikos veiklas.   

Įgūdžių 
bankas 

 
 

SEK: išvengti stereotipų, 
pripažinti skirtumus, 
empatiškai klausyti, 
tinkamai reaguoti, spręsti 
konfliktus, įveiki 
nusivylimą, paruošti 
pranešimą. 

SEK: empatiškai klausyti, gerbti 
kultūrinius skirtumus, atpažinti 
etnocentrizmą, įvardyti savo poreikius, 
nustatyti asmeninius tikslus ir jų siekti, 
tinkamai reaguoti, priimti tinkamus 
sprendimus, išsikelti tikslingus 
klausimus, imti interviu, vertinti 
informaciją, studijuoti reikiamus 
šaltinius, rašyti įvairius tekstus, 
paruošti pranešimą, viešai kalbėti. 

SEK: empatiškai klausyti, 
atsakingai elgtis internete, 
nustatyti priežastis ir 
pasekmes, priimti tinkamus 
sprendimus, paruošti 
ataskaitą, viešai kalbėti. 

SEK: įveikti nusivylimą, 
nustatyti asmeninius 
tikslus ir jų siekti, viešai 
kalbėti, 

SEK: nustatyti asmeninius 
tikslus, tinkamai reaguoti, 
viešai kalbėti, rašyti 
pranešimus. 

SEK: viešai kalbėti 

 
KATEGORIJA Kultūrų įvairovės 

suvokimas 
Bendravimas Asmeninė vadyba ir 

atsakomybė 
Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencija 
Patyčios ir bauginimas Mokymasis ir rašto darbai 

Įgūdžių bankas 
 
 

Įgūdis 

1. Gerbti kultūrinius 
skirtumus 
2. Išlikti objektyviam 
3. Atpažinti 
etnocentrizmą 
4. Išvengti stereotipų 
5. Pripažinti skirtumus 
 

6. Įvardyti savo poreikius 
7. Tinkamai reaguoti 
8. Gairės, kaip imti interviu 
9. Empatiškai klausyti 
10. Viešas kalbėjimas 
11. Spręsti konfliktus 

12. Būti garbingam 
13. Įveikti frustraciją ir 
nusivylimą 
14. Nustatyti priežastis ir 
pasekmes 
15. Priimti tinkamus 
sprendimus 
16. Atsakingas elgesys 
internete 
17. Valdyti pyktį 
18. Valdyti stresą 
19. Planuoti laiką 
20. Atsispirti neigiamam 
bendraamžių spaudimui 
21. Nustatyti asmeninius 
tikslus ir jų siekti 

22. Gyventi sveikai 
23. Vengti tabako 
24. Vengti alkoholio 
vartojimo 
25. Išvengti narkotinių 
medžiagų vartojimo 
26. Kada vartoti 
receptinius vaistus 
27. Interpretuoti 
žiniasklaidos žinutes 
 

28. Įveikti patyčias 
29. Išvengti gąsdinimų 
30. Atskleisti ketinimus 
31. Išvengti elektroninių 
patyčių 

32. Iškelti tikslingus 
klausimus 
33. Vertinti informaciją 
34. Studijuoti reikiamus 
šaltinius 
35. Paruošti ataskaitą 
36. Paruošti pranešimą 
37. Rašyti tekstus 

 


