
!eimos "traukimas
Partneryst! tarp mokyklos ir LIONS 
QUEST programos yra paremta 
nuolatine informacijos ir id!j" kaita. 
Viena vertus, mokykla informuoja 
#eimas apie program$ ir skatina t!vus 
pad!ti mokiniams stiprinti namuose 
tai, k$ jie i#moko mokykloje. Kita 
vertus, programa suteikia daug 
galimybi" #eimoms pasidalyti savo 
%iniomis, patirtimi ir nuog$stavimais 
ir tokiu b&du pad!ti mokiniams 
gilinti 'g&d%ius, 'gytus mokykloje.

Kaip LIONS QUEST 
programos "traukia #eimas
Yra trys pagrindiniai b&dai, kaip 
#eimos gali prisid!ti prie programos 
mokymo:

• klas!je;
• bendruomen!je ir mokykloje;
• Pozityvios mokyklos aplinkos 

k&rimo komandos ar Komitete, 
(gyvendinimo komandoje.

!eimos ir mokyklos partneryst$
Skaitydami !" vadov#, prisiminkite, kad dalyvaudami LIONS QUEST 
program$ Laikas kartu ir Paauglyst!s kry"kel!s dalyje #eimos ir mokyklos 
partneryst!, b%tent j%s atliekate pagrindin" vaidmen". T&v$ "sitraukimas 
yra ypatingai svarbus elementas ir b%tent jis lemia vaik$ s&km' 
mokykloje. Tai ypa( svarbu pradin&se klas&se, nes b%tent !iais metais 
t&vai b%na labiausiai "sitrauk' " vaik$ !vietim#. Pradini$ klasi$ metais 
mokykla gali skatinti t&vus i!laikyti "sitraukim#, suteikdama "vairi$ 
nauj$ galimybi$. Moksliniais tyrimais "rodyta, jog t&v$ "sitraukimas ir 
r%pestis yra glaud)iai susij's su pozityvi$ socialini$ "g%d)i$ ir sveiko 
elgesio vystymusi. O "sitraukimo tr%kumas – su "vairiomis negatyvaus, 
antisocialaus elgesio formomis bei narkotik$ vartojimu. Dalyvaudami 
#eimos ir mokyklos partneryst!s programoje j%s pad&site t&vams atrasti 
b%dus, kaip i!likti "sitraukusiems. B%tent j%s b%site svarbi pagalba 
t&vams ir vaikams.

T$v%, kaip partneri%, tikslai

LIONS QUEST programos #eimos ir mokyklos partneryst! komponentas 
turi tris pagrindinius tikslus:

• Pagerinti komunikacij# tarp t&v$, mokytojo ir kit$ suaugusi$j$, 
kurie yra svarb%s vaiko gyvenime.

• Stiprinti ir skatinti multikult%rines !eimas.
• Remti ir palaikyti vaik#, siejant namus, mokykl# ir visuomen'.

!sijungimas klas"je

Dalijamoji med&iaga Jungiame #eimas. Dalijamoji med)iaga 
Jungiame $eimas yra sukurta taip, kad mokiniai pakartot$ "g%d)ius ir 
informacij#, kuri# jie i!moko klas&je, kartu su savo !eima. Naudodamiesi 
dalijam#ja med)iaga, jie gali mokyti savo !eimos narius "g%d)i$, 
kuriuos jie i!moko klas&je ir tokiu b%du stiprinti juos. Kiekviena 
dalijamoji med)iaga nurodo, koki# veikl# reikia atlikti su !eimos nariu. 
Yra pateikiamos ir pokalbi$ prad)ios, informacija, "g%d)i$ per)i%ra ir 
re*eksiniai klausimai apie tai, k# mokiniai patyr& per !i# !eimos veikl#.

Dalijamoji med)iaga Jungiame $eimas neturi b%ti vertinama ar 
gr#)inama " klas' aptarimui. Ji yra sukurta skatinti jaunus )mones 
ir j$ !eimas kalb&tis ir informuoti !eim# apie tai, k# i!moko. Kartais 
mokytojas gali skatinti mokinius pasidalyti patirtimi su klas&s draugais. 
Tai yra vienas i! pagrindini$ b%d$, kaip !eimos nariai gali prisid&ti prie 
LIONS QUEST program$ "gyvendinimo, net neatvykus " mokykl#.

Mokytojas stengiasi sudominti Jungiame $eimas dalijam#ja med)iaga, 
tod&l mokiniai noriai ne!asi u)duotis namo ir jas atlieka su !eimos nariais. 
Administracija remia klas&s mokytoj$ pastangas, skatinant dalyvauti 
!eimas – namuose atlikt$ projekt$ demonstravimu mokykloje – tai tur&t$ 
skatinti dalijamosios med)iagos Jungiame $eimas atlikim#.

!eimos nariai, kaip klas$s sve'iai. Kai tik yra galimyb&, mokytojas turi 
i!siai!kinti, kaip !eimos nariai gali pad&ti klasei ir kaip jie gali prisid&ti 
prie mokini$ mokymosi.
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Da!nai "eimos nariai turi tam 
tikrus #g$d!ius ar interesus, kurie 
gali pad%ti mokiniams sumodeliuoti 
Mokymosi tarnaujant projekt&. 
Planavimo dalyje jie gali kalb%ti 
apie bendruomen%s poreikius ar 
savo pa'i( savanoriavimo patirtis.

L%kes(i$ d&l t&v$ dalyvavimo i!sakymas padeda i!vengti netik&tum$. 
+eimos nariai yra visuomet laukiami klas&je: kai jie atvyksta, su jais yra 
pasisveikinama, jie yra pristatomi klasei. Mokiniai )ino, kada !eimos 
nariai atvyksta " klas' ir planuoja, kaip reik&s pasisveikinti su sve(iais. 
Per klas&s vizitus, !eimos nariai dalyvauja veiklose kartu su mokiniais. 
Mokytojas pakvie(ia juos atlikti ma)as u)duotis tam, kad jie pasijaust$ 
jaukiau.

Kviestiniai kalb$tojai ir pad$j$jai klas$je. +eimos nariai gali b%ti 
skatinami prisid&ti prie klas&s veiklos arba mokyklos asambl&jos, ypa(, 
jei jie turi ka)koki$ speci,ni$ "g%d)i$, hobi$ ar specialybi$, kurios 
atitinka LIONS QUEST program$ tikslus. Mokytojas yra skatinamas 
i!siai!kinti visus ypatingus "g%d)ius ar specializacijas, kurios gal&t$ 
pad&ti mokini$ mokymuisi. Daugiau informacijos apie kviestinio 
kalb&tojo pri&mim# rasite 61-ame puslapyje. 

Parama Mokymosi tarnaujant projektams. +eimos nariai gali pad&ti 
mokiniams "gyvendinti mokymosi tarnaujant projektus mokykloje ar 
bendruomen&je. Jie gali dirbti klas&je ir pad&ti planuoti, "gyvendinti 
ir !v'sti mokymosi tarnaujant projektus. Da)nai !eimos nariai turi tam 
tikrus "g%d)ius ar interesus, kurie gali pad&ti mokiniams sumodeliuoti 
mokymosi tarnaujant projekt#. Planavimo dalyje jie gali kalb&ti 
apie bendruomen&s poreikius ar savo pa(i$ savanoriavimo patirtis. 
-gyvendinimo stadijoje jie gali pad&ti mokiniams nuva)iuoti " reikiam# 
viet# ar dirbti kartu su mokiniais "gyvendinant projekt#. Re*eksijos ir 
!vent&s etape, jie gali suteikti mokiniams atsiliepim$ ir pasi%lyti id&j$, 
kaip mokiniai gal&t$ pasidalyti savo s&kme su visa mokykla. Tai b%t$ 
labai naudinga tuo atveju, jei projektas nepavykt$ ir mokiniams reikt$ 
padr#sinimo ir supratimo, paai!kinimo, kad net ir !iuo atveju jie ka)ko 
i!moko.

Bendruomen"s ir #eimos tinklas

!eimos susitikim% organizatoriai ir lyderiai. LIONS QUEST 
programose yra keturi t&v$ susitikimai. Pirmasis t&v$ susitikimas gali 
puikiai tikti paai!kinimui, kas yra Jungiame $eimas dalijamoji med)iaga, 
taip pat paskatinti ir pad&ti !eimoms pasiruo!ti susitikimams. 
Perskaitykite #eimos ir mokyklos partneryst! vadov#, nor&dami gauti 
daugiau informacijos, kaip skleisti informacij# apie Jungiame $eimas 
dalijam#j# med)iag# ir 1-#j" t&v$ susitikim#. +eimos nariai gali prisid&ti 
planuojant, organizuojant ir "gyvendinant !iuos susitikimus. Mokytojas 
yra skatinamas dalyvauti !iuose susitikimuose, nes (ia jis gali "gyti 
labai daug naudingos informacijos apie savo mokinius ir parodyti savo 
r%pest" !eimoms. Kai yra galimyb&, mokytojas gali papra!yti !eimos 
nari$ ir pa(i$ mokini$ pad&ti suplanuoti !iuos susitikimus. +eimos 
nariai da)nai pasidalija tikromis istorijomis apie tai, kaip jiems yra sunku 
dirbti su vaikais ir surasti jiems tinkamus mokymosi pavyzd)ius. Tod&l 
jis gali pad&ti suprasti !eimos ir paramos svarb#.

T$v% susitikim% dalyviai. Ne visi !eimos nariai noriai dalyvauja 
susitikimuose. Tam gali b%ti daug prie)as(i$. Mokytojas gali skatinti 
!eim# dalyvauti tik i! dalies.
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)eimos nariai gali b$ti „Pozityvios 
mokyklos aplinkos k$rimo 
komandos“ nariais ir dirbti 
kartu su programos mokytoju, 
administratoriais, mokiniais ir 
kitais bendruomen%s nariais, 
siekiant sukurti pozityvi& mokymosi 
aplink&, kuriant veiklas ir skatinant 
#g$d!ius ir !inias, kuri( yra 
i"mokstama klas%je.

„*gyvendinimo komanda“ yra ta 
komanda, kuri pasirenka program&, 
i"moksta j& ir u!tikrina programos 
#gyvendinim& ir nuoseklum&. 

Dalyvavimas susitikimuose yra didelis $sipareigojimas ir tai turi b%ti 
$vertinama

Pad$j$jas ir &od&io skleidimas. Pad&j&jas, kuris skleid)ia informacij# 
apie !eim$ "traukimo ir #eimos ir mokyklos partneryst!s susirinkim$ 
svarb#, gali labai pakeisti ir sustiprinti !eim$ dalyvavim#. +eimos 
nariai gali sukurti tinkl# tarp mokyklos bei !eimos ir pad&ti "gyvendinti 
b%tinas veiklas. Jie gali skatinti dalyvavim#, rodyti savo pa(i$ 
entuziazm#, taip pat i!laikyti kontakt# su kitomis !eimomis ir b%ti 
pasiruo!' bet kada dalytis informacija.

Pozityvios mokyklos aplinkos k%rimo komanda ir !gyvendinimo 
komanda

Pozityvios mokyklos aplinkos k%rimo komandos nariai. +eimos 
nariai gali b%ti mokymosi aplinkos komandos nariai ir dirbti kartu 
su programos mokytoju, administratoriais, mokiniais ir kitais 
bendruomen&s nariais, siekiant sukurti pozityvi# mokymosi aplink#, 
kuriant veiklas ir skatinant "g%d)ius ir )inias, kuri$ yra i!mokstama 
klas&je. Dalyvaudami komiteto veikloje, !eimos nariai prisiima aktyv$ 
vaidmen" kuriant s&kming# program#. Pozityvios mokyklos aplinkos 
k%rimo komandos taip pat skatina veiklas, kurios ai!kina Jungiame 
$eimas dalijam#j# med)iag#. Jie gali papra!yti !eimos nari$ pasidalyti 
patarimais, kaip dirbti su dalijam#ja med)iaga Jungiame $eimas ir 
netgi dalytis id&jomis apie atvir$ dur$ dienas ar #eimos ir mokyklos 
partneryst! susitikimus. 

Stipraus nam%, mokyklos ir bendruomen$s ry#io i#laikymas

Kaip kiekviena #eima apib%dina save

LIONS QUEST programos siekia i!laikyti stipr$ ry!" su !eimomis ir 
i!pl&sti !eimos apibr&)imo supratim#. Programa pripa)"sta, kad !eimos 
gali b%ti skirting$ dyd)i$ ir r%!i$. Svarbiausia yra i!siai!kinti, kas yra 
svarbiausi asmenys mokini$ gyvenime. Kai kurias !eimas sudarys t&vai 
ir biologiniai vaikai. Kai kurie vaikai bus "vaikinti. Kai kurie vaikai atvyks 
i! nam$, kuriuose gyvena tik su pat&viu ar pamote, ar su seneliais. 
Svarbiausia yra tai, kas atsako " telefoninius skambu(ius, elektronin" 
pa!t# ir )inutes namuose. Tai yra tie )mon&s, kurie atvyksta " mokykl# ir 
atvir$ dur$ dienas. Tai yra tie )mon&s, kurie turi pildyti Jungiame $eimas 
dalijam#j# med)iag# kartu su mokiniais. Pakvieskite tetas ir d&des, kurie 
r%pinasi mokiniais, prisid&ti prie programos. Duokite jiems u)duo(i$ ir 
pasi%lykite b%d$, kaip jie gali prisid&ti.

I#laikykite su #eimomis kontakt&

LIONS QUEST programa pateikia lai!k#, kur" turite i!si$sti !eimoms 
kiekvieno modulio prad)ioje. Mokytojas i!siun(ia !" lai!k# su asmeniniu 
ra!teliu, kuriuo parodoma, jog mokytojui r%pi kiekvienas mokinys. 
Mokytojas bendrauja su !eimomis per dalijam#j# med)iag# Jungiame 
$eimas, atsakydamas bei u)duodamas klausimus mokiniams apie j$ 
nam$ darbus ir skatindamas papasakoti apie tai savo !eimos nariams.

B%dai, kurie padeda !eimoms "sijungti " mokini$ ugdym#, leid)ia 
jiems jaustis reikalingais ir sudaro galimyb' u)megzti ry!" tarp 
nam$, mokyklos ir skatinti mokinius demonstruoti savo socialinius ir 
emocinius "g%d)us. +eim$ "traukimas gali pagerinti ir sustiprinti tai,  
kas vyksta mokykloje. 
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