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Temų, nagrinėjamų vykdant projekto „Fit to Belong“ veiklą,
sąrašas.
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FIT TO BELONG'S THEMES

Trumpas įvadas į „Fit to Belong'' konsorciumą: 9 
partneriai iš 7 šalių.
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PARTNERIAI

TURINYS FIT TO BELONG VADOVAS

Trumpas įvadas apie projektą „Fit to Belong'' ir tris jo 
rezultatus.
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APIE PROJEKTĄ

Veiklos, skirtos kovoti, informuoti ir užkirsti kelią vienišumui tarp 
jaunų žmonių, pristatymas bei aprašym
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FIT TO BELONG'S ACTS



Apie 
Projektą 
Projektas „Fit to Belong“ buvo inicijuotas 2019 m., Jungtinėje 
Karalystėje paskelbus didelio masto tyrimo – BBC Loneliness 
Experiment rezultatus. Šiame tyrime tirtas atitrūkimo nuo visuomenės 
vaidmuo skirtingose   kultūrose. Publikacijoje buvo aiškiai pasakyta, kad 
buvimo visuomenės dalimi trūkumas yra įprasta ir dažnai gluminanti 
paauglių patirtis.

Pirmasis projekto „Fit to Belong“ rezultatas yra sukurta pedagoginė 
sistema, kuri apibrėžia ir analizuoja problemą bei siūlo metodus ir 
strategijas mokytojams, jaunimo darbuotojams ir konsultantams, kaip 
išspręsti problemas.

Antrasis rezultatas – tai ištekliai, į  kuriuos dabar žiūrite: šis išteklius yra 
pagrįstas sistema, kurią kartu sukūrė projekte dalyvaujantys mokytojai, 
jaunimo darbuotojai ir konsultantai kartu su organizacijų veiklose 
dalyvaujančiais paaugliais. Šį šaltinį sudaro konkreti mokymo, 
mokymosi ir rekomendacijų medžiaga, kuri buvo išbandyta ir įvertinta 
realiose situacijose mokyklose ir organizacijose. Naudojant pedagoginę 
sistemą ir vadovaujant tyrimų grupei, mokytojai, mokiniai ir jaunimo 
darbuotojai sukūrė medžiagą ir veiklą, kurią rasite čia. Tai temų 
moduliais suskirstytas vadovas, tiesiogiai susijusęs su pedagogine 
sistema. Visos šios veiklos buvo bandomos kartu su jaunimu, siekiant 
įvertinti jų efektyvumą.

Trečias rezultatas yra internetu prieinama programa, skirta sustiprinti 
paauglių priklausymo jausmą visuomenei saugioje ir uždaroje aplinkoje.
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Apie šį 
Šaltinį
Šiame šaltinyje esanti formaliojo ir savaiminio mokymosi bei mokymo 
medžiaga sukurta siekiant padėti paaugliams sukurti vertės ir buvimo 
bendruomenės dalimi jausmą. Šiuo šaltiniu siekiama sukurti i lgalaikį 
poveikį socialiniam įsitraukimui ir tikimasi, kad tai turės antrinį poveikį 
įvairioms problemoms, tokioms kaip patyčios, nenoras mokytis. 
Naudodami pedagoginę sistemą ir vadovaujant tyrimų grupei, mokytojai, 
mokiniai ir jaunimo darbuotojai sukūrė medžiagą ir veiklas, kurias rasite 
čia. Tai modulinis vadovas su veiklos meniu, suskirstytu pagal temas, 
tiesiogiai susijusias su pedagogine sistema. Visos šios veiklos buvo 
bandomos kartu su jaunimu, siekiant užtikrinti jų efektyvumą.

Partneriai
Projekto konsorciumas sujungia akademikų mokslinius tyrimus ir 
mokytojų bei jaunimo darbuotojų edukacinę patirtį, susijusią su šia 
paauglių, ypač pastaraisiais metais, patiriama problema.

MANISA SOSYAL BILIMLER LISESI
Manisos socialinių mokslų vidurinė mokykla yra bendrojo lavinimo 
valstybinė vidurinė mokykla, turinti papildomus metus, skirtus tik kalbų 
mokymosi ir švietimo projektams. Vidurinis išsilavinimas Turkijoje 
paprastai trunka 4 metus, tačiau Manisos socialinių mokslų vidurinėje 
mokykloje yra parengiamieji metai, kurių tikslas yra mokyti anglų ir 
prancūzų kalbos. Mokykla yra pasiturinčiame regione, tačiau daug 
mokinių atvyksta iš mažesnių kaimų ir apsistoja mokyklos bendrabutyje. 
Čia net ir mažiau galimybių turintys moksleiviai tampa sėkmingais.
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EKSETERIO UNIVERSITETAS
Ekseterio universitetas sujungia pasaulinio lygio mokslinius tyrimus su 
puikiu studentų pasitenkinimu savo miesteliuose Ekseteryje ir 
Kornvalyje. Šis universitetas yra pirmaujančių tyrimams imlių 
universitetų „Russell Group“ narys. 1955 m. įkurtame universitete 
mokosi 22 085 studentai iš daugiau nei 130 skirtingų šalių. Ekseterio 
universitete yra Sveikatos kultūros ir aplinkos sveikatos centras, kurio 
direktoriaus pavaduotoja yra profesorė Manuela Barreto. Tai pasaulyje 
pirmaujantis mokslinių tyrimų centras, suburiantis įvairių disciplinų 
mokslininkus su neakademiniais partneriais, siekiant ištirti būdus, kaip 
užtikrinti sveikatą ir gerovę visam gyvenimui. Vienas iš šio centro svarbių 
pasiekimų yra darbai, skirti tirti tarpdisciplininiam priklausymo 
visuomenei ar bendruomenei jausmą.

TECHNIKUM INFORMATYKI EDUKACJI INNOWACYJNEJ
Lodzės IT vidurinė inovatyvaus mokymo mokykla priklauso Lenkijoje 
veikiančiai „Inovatyvaus ugdymo mokyklų“ grupei. 15-20 metų amžiaus 
mokiniams skirta ugdymo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – ugdyti 
pasitikintį savimi, atvirą pasauliui ir kitiems žmonėms, gebantį priimti 
naujus iššūkius, kūrybiškai ir nestandartiškai mąstyti. Mokyklos profilis 
yra griežtai techninis, ypatingą dėmesį skiriant IT, automatizavimui, 
programavimui ir panašių sričių mokslams. Mokyklos darbuotojai 
specializuojasi šiuolaikinėse technologijose. Rengiami kodavimo ar 
robotikos seminarai, kuriuose mokomasi ne tik robotų programavimo, 
bet ir kitų įgūdžių (kritinio mąstymo, analitinio mąstymo ir kt.).

ASOCIACIJA TAVO EUROPA
„Tavo Europa“ yra nevyriausybinė organizacija, užtikrinanti pilietinės 
visuomenės ir teisinės visuomenės kūrimą Lietuvoje. Ši nevyriausybinė 
organizacija jungia įvairių kompetencijų lygių konsultantus, jaunimo ir 
socialinius darbuotojus, jaunimo politikos formuotojus, ekspertus ir 
savanorius, kurie aktyviai dalyvauja kuriant pilietinę veiklą, kuri būtų 
naudinga ir europiniu mastu, ir vietinėms bendruomenėms. Mokome 
jaunuolius vadovauti organizacijai, kaupti lėšas, valdyti projektus, 
koordinuoti bendravimą su jaunimu, įtraukti mažiau galimybių turinčius 
jaunuolius ir planuoti veiklas pagal Erasmus+ ir kitus fondus.
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MANČESTERIO UNIVERSITETAS
Septintoje vietoje pasaulyje pagal QS World University Rankings 2018 
esantis Mančesterio universitetas yra prestižinis universitetas ir taip pat 
yra Russell grupės narys. Mančesterio universitetas yra primaujantis 
pažangiausių Mančesterio švietimo instituto atliekamų tyrimų priešakyje. 
Mančesterio švietimo institutas (MIE) atlieka svarbius tyrimus, kurie 
svarbūs tiek praktiniam, tiek teoriniam mokymui. Mes prisidedame prie 
bendros besimokančiųjų, jų šeimų ir bendruomenių švietimo kokybės 
gerinimo švietimo įstaigose visame pasaulyje.

ATIT
ATiT yra audiovizualinių ir informacinių technologijų įmonė, kurios 
specializacija yra IRT integracija švietimo ir kultūros sektoriuose. 
Įsikūrusi Belgijoje, nuo 1999 m., ATiT dirba su nedideliu kiekiu žmonių ir 
partnerių tinklu įvairiose Europos vietose. Pagrindinis ATiT darbo tikslas 
yra veiksmingai integruoti IRT priemones ir paslaugas, įskaitant socialinę 
žiniasklaidą švietimo ir mokymo sektoriuose, o ATiT darbuotojai siūlo 
projektų valdymo, technologijų integravimo ir konsultavimo paslaugas 
įvairiems klientams, partneriams, įmonėms ir agentūroms Belgijoje. Taip 
pat visame pasaulyje, įskaitant Europos Komisiją ir Pasaulio banką.

OS PETAR LEKOVIC
Daugiau nei tūkstantį mokinių ir šimtą darbuotojų turinti „Petar Leković“ 
pradinė mokykla yra viena didžiausių mokyklų savo rajone. Be įprastų 
pamokų mokykloje, yra daug užklasinės veiklos (kultūrinės, sporto, 
ekologinės...),  kurios metu mokykla bendradarbiauja su kitomis 
institucijomis ir vietos bendruomene. Kadangi mokykla yra mažame 
miestelyje, kuriame nėra daug edukacinio ir kultūrinio turinio, mokykla 
atlieka pagrindinį vaidmenį organizuojant tokią veiklą ir ugdant mokinių 
bendruomenės kompetencijas.
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ASSOCIAÇÃO NOVO MUNDO AZUL
„Novo Mundo“ buvo įkurta 2013 m. rugpjūtį kaip jaunimo grupė, o nuo 
2017 m. balandžio mėnesio yra teisiškai įsteigta kaip asociacija. Novo 
Mundo misija – propaguoti europietiškas ir aktyvaus pilietiškumo 
vertybes tarp Almados miesto, esančio pietinėje Težo upės dalyje 
priešais Lisaboną, jaunimo. Pagrindinis tikslas – įgalinti jaunimą, skatinti 
įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų, pagrįstų neformaliuoju švietimu ir 
patirtiniu mokymusi, suteikiant galimybę jauniems žmonėms atrasti 
naują sąveikos dimensiją, kurioje kiekvienas žmogus turi galimybę tos 
pačios galimybės pasiekti sėkmės gyvenime būnant kitokiam ir 
keičiantis.

The Fit to Belong project has received funding from the
European Commission Erasmus+ Programme under
grant agreement no 2019-1-TR01-KA201-076895. 
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PSICHIKOS SVEIKATA

VIENIŠUMAS

KOMUNIKACIJA

BENDRUOMENĖ

SAVĘS PAŽINIMAS

KŪRYBIŠKUMAS

DRAUGYSTĖ

GAMTA

Veiklos, susijusios su kognityvine, elgsenos ir emocine gerove.

Veiklos, susijusios su vienatvės jausmu, socialine izoliacija.

Veikla, susijusi su socialine sąveika.

Veikla, susijusi su mokykla, grupėmis, bendrais interesais.

Veikla, susijusi su savirefleksija, savo psichikos būsenos pažinimu.

Veikla, susijusi su tam tikromis meninėmis išraiškomis.

Veikla, skirta stipresniems ir tvariems ryšiams kurti.

Veikla, susijusi su aplinkos sąveika.
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Fit to Belong's
Themes



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Kaniterapeutas.
 

Rami klasė arba 
rami vieta lauke.

 
Konkrečios medžiagos, 

atsižvelgiant į terapeutą.

TEMOS / 

Jausti ryšį ir bendrumą
 su kitais.

 
Mokymasis paleisti įtampą 

ir nerimą.
 

Mokymasis geriau pažinti
 save ir kitus.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 1h

TIKSLAI

ŠUNŲ TERAPIJA

AUTORIUS / 
Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė, Psychologist, 
Tavo Europa, Lithuania.

VEIKLA: Šunų terapiją veda kaniterapeutas arba asmuo, turintis panašų išsilavinimą 
ir patirtį, atvykęs su mokytais šunimis į mokyklą ar pasirinktą klasę mokiniams 
parodo, kaip terapiniu būdu bendrauti su šunimis.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems moksleiviams bei ypač socialinį nerimą 
patiriantiems jaunuoliams.

BENDRAS TIKSLAS: Mažinti vienatvės jausmą ir pagerinti mokinių psichikos sveikatą.
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Dėl kontakto su šunimis smegenyse išsiskiria oksitocina
s. Oksitocinas yra labai galingas hormonas, cheminė 
medžiaga, sukelianti raminantį jausmą ir prisirišimą 
prie kitų. Todėl augintiniai yra labai gera emocinė 
atrama, padedanti užmegzti ryšį, taip pat išlaisvinti 
įtampą. Atpalaiduojanti atmosfera, kurią suteikia 
šunys, padeda vaikams geriau sutarti ir pažinti vieni 
kitus.

Užsiėmimas vyko pradinėje mokykloje (su 4 klasės 
mokiniais) ir mokiniams labai patiko, nors daugumai tai buvo 
pirmas kartas, kai dalinosi apie savo jausmus ir mintis grupėje. 
Užsiėmimo metu keletas mokinių bijojo šunų, tačiau žingsnis po 
žingsnio terapeutas padėjo jiems įveikti baimę ir prisiliesti prie šunų.
Vėliau mokiniai jautėsi ramesni ir didžiavosi savimi. Daugelis mokinių 
parodė didelę toleranciją ir palaikymą vieni kitiems. Po užsiėmimo buvo 
pastebėta, kad dauguma mokinių buvo labiau susikaupę, ramesni ir 
kantresni. Jie visi suprato, kad kiekvienas jausmas yra svarbus ir 
reikalingas, taip pat jie nėra vieninteliai, kurie patiria šias emocijas.

Pagrindiniai 
Komentarai

Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.

90% paauglių, dalyvavusių šioje veikloje, sutinka, kad išmoko naujų 
nusiraminimo būdų.
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MEDITACIJOS PERTRAUKA

TEMOS / 

Paruošimas: Visa diena
Veikla: 30/40 mins

AUTORIUS / 
Gabrielė Novikovaitė & Indré Steponavičiūtė- 
Kupčinskė, Psychologist, Tavo Europa, Lithuania.

VEIKLA: Meditacijos pertrauka vyksta tyliai ir ramioje erdvėje mokykloje, dienos 
metu, kai kiekvienai klasei atskirai reikia šiek tiek laiko prisėsti, atlikti kvėpavimo ir 
meditacijos pratimus.

KAM TAI SKIRTA? Visiems besidomintiems mokiniams, o ypač dėmesio sutrikimus ir 
nerimą patiriantiems jaunuoliams.

BENDRAS TIKSLAS: Mažinti vienatvę ir pagerinti mokinių psichikos sveikatą.

Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Internetiniai ištekliai.
 

Rami klasė arba rami
 vieta lauke.

 
Patogios kėdės, kilimėliai.

 
Projektorius arba garso 

kolonėlė.

Jausti ryšį ir bendrumą
 su kitais.

 
Mokymasis paleisti įtampą ir 

nerimą.
 

Mokymasis apie meditacijos 
pratimus ir kvėpavimo

 techniką.

KONTROLINIS SĄRAŠAS TIKSLAI
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Meditacija yra naudinga veikla, skirta gerinti
 mokinių psichikos sveikatą ir skatinti palankią

 bendraamžių patirtį mokykloje.
 

Šią veiklą išbandė kelios klasės. Pabuvoję
 gamtoje, keletas mokinių buvo atrinkti būti

 instruktoriais ir vesti užsiėmimus. Jie savaitę
 ruošėsi studijuodami „YouTube“ vaizdo įrašus.

 Jie liko patenkinti, įgijo komandinio darbo
, viešojo kalbėjimo ir mokymosi iš kolegų įgūdžių. Buvo

 nedaug skundų dėl nepatogios sėdėjimo situacijos, kas keletui kėlė 
nugaros skausmą. Antrą kartą jis buvo išbandytas mokykloje. 

Užsiėmimus vedė instruktorius, jie vyko per pertraukas tarp pamokų ir 
truko 15-20 minučių. Meditacija daugumai mokinių buvo nauja veikla, 
tačiau visiems tai patiko. Po užsiėmimo apėmė bendrystės ir ramybės 

jausmas. Mokiniai būtų norėję ilgesnių užsiėmimų ir su mažesniu foniniu 
triukšmu. Atrodo, kad meditacija lauke duoda geresnių rezultatų nei 

mokykloje. Beveik visi dalyviai sutinka, kad tai teigiamai veikia jų 
psichikos sveikatą ir sudaro galimybes susipažinti su kitais panašių 

pomėgių mokiniais. 

Pagrindiniai 
Komentarai

90% mokinių mano, kad meditacija gamtoje turi teigiamą poveikį jų psichikos 
sveikatai.

Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.
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Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Mokyklos psichologas/
socialinis pedagogas.

 
Rami klasė arba

 rami vieta lauke.
 

Žaidimai, internetiniai ištekliai. 
 

Gėrimai, užkandžiai 
(pasirinktinai).

TEMOS / 

Jausti ryšį ir
 bendrumą su kitais.

 
Mokymasis paleisti
 įtampą ir nerimą.

 
Mokymasis geriau pažinti
 save ir išreikšti emocijas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 60/80 mins

TIKSLAI

PAŽINK SAVE

AUTORIUS / 
Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė, Psychologist, 
Tavo Europa, Lithuania.

VEIKLA: Savęs pažinimo sesija susideda iš įvairių užsiėmimų, atliekamų klasėje, kurių 
tikslas – išreikšti savo jausmus per diskusijas, asmenybės testus, žaidimus... Vienas iš 
pavyzdžių yra žaidimo Dixit naudojimas.

KAM TAI SKIRTA? Visiems besidomintiems mokiniams.

BENDRASIS TIKSLAS: Gerinti savęs pažinimą ir užmegzti naujas draugystes 
mokykloje.
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70% mokinių mano, kad savęs pažinimo užsiėmimai turėjo teigiamos įtakos jų 
savivertei.

Pagrindiniai 
Komentarai
SMokiniai gali jaustis vieniši net 
ir būdami draugų apsuptyje, 
todėl labai svarbu padėti jiems 
suprasti save, pastebėti savo emocijas 
ir tai, kas juos gali nuvesti į vienatvę. 
Išsiaiškinę, kas skatina jų vienišumo jausmą, jie 
gali rasti būdų, kaip jį sumažinti. Svarbiausia, kad 
tai būtų sprendžiama tik tada, kai randama pagrindinė 
priežastis, todėl galime imtis geriausių tolesnių veiksmų. 
Taip pat moksleiviai susitiks grupėse, kurs paramos sistemą ir 
dalinsis bendrumo jausmais.

Savęs pažinimo užsiėmimai buvo tikrinami su 4 klasės mokiniais. 
Mokiniai susirinko po pamokų ir įsitraukė į diskusijas. Mokiniai iš pat 
pradžių buvo informuoti, kokiais būdais ir metodais bus analizuojami 
jausmai ir emocijos. Nemažai jų išmoko naujų dalykų, bet atrodė, kad 
vyresniems mokiniams ši veikla būtų buvusi lengvesnė. Paaiškėjo, kad 
užsiėmimas mokiniams įvairiapusiškai padėjo: jie sužinojo apie savo 
stipriąsias ir silpnąsias puses.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



TEMOS / 

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 1h

DISKUSIJŲ KLUBAS

AUTORIUS / 
Ada Radvilavičiūtė & Indrė Steponavičiūtė- 
Kupčinskė, Psychologist, Tavo Europa, Lithuania.

VEIKLA: Diskusijų klubą sudaro grupė studentų, kurie reguliariai susirenka pasidalinti 
ir kalbėti apie savo interesus, taip pat įvairias temas, kurias aptaria dar prieš 
susitikimą.

KAM TAI SKIRTA? Visiems, ypač vyresniųjų klasių moksleiviams, grupės parinktose 
pagal jų amžių.

BENDRAS TIKSLAS: Užmegzti naujas draugystes, mokantis apie kitų pomėgius.

Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Rami klasė + kėdės.
 

Projektorius.
 

Kanceliarinės priemonės
 (lenta, rašikliai, drobė,

 dažai ir kt.)

Puoselėti ryšio ir bendrumo 
jausmą su kitais.

 
Išmokti kažko naujo įvairiomis 

temomis.
 

Lavinti diskusijos įgūdžius.
 

Mokytis atsakomybės.

KONTROLINIS SĄRAŠAS TIKSLAI
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Diskusijų klubo idėja – sukurti draugų
 rato tarpusavio diskusijų atmosferą,

 kuri padėtų mokiniams jaustis patogiau. Gyvas
 bendravimas ir kalbėjimas apie asmenines

 nuomones gerina nuotaiką ir mažina depresiją. 
 

Diskusijų klubas vyko du kartus. Kiekvieną kartą
 mokiniai turėjo iš anksto paruošti pristatymą.

 Moderatoriumi buvo atrinktas mokinys, kuriam
 buvo duota atlikti užduotys ir savaitė tam pasiruošti.

 Mokiniai iš esmės buvo labai patenkinti ir įgijo
 papildomų įgūdžių, tokių kaip komandinis darbas, viešas

 kalbėjimas, mokymasis iš kolegų, lyderystė. Taip pat daugelis
 iš jų teigė, kad vėliau jautėsi labiau pasitikintys savimi.

 
Temos pavyzdys: ' 'Vienatvė ir priklausymas''

Pagrindiniai 
Komentarai

100% mokinių sutinka, kad diskusijų klubas padėjo jiems užmegzti ryšį su kitais, 
padidinti pasitikėjimą, socialinius ir bendravimo įgūdžius.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų
 leidimas.

 
Pašto dėžutės.

 
Raštinės reikmenys:

 popierius, vokai, rašikliai ir kt.

TEMOS / 

Mokymasis taisyklingai
 parašyti laišką, dalintis

 jausmais ir idėjomis.
 

Užmegzti draugystes.
 

Užmegzti ryšį su
 nauju žmogumi.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: N/A

TIKSLAI

LAIŠKŲ DRAUGAS

AUTORIUS / 
Ada Radvilavičiūtė & Indrė Steponavičiūtė- 
Kupčinskė, Psychologist, Tavo Europa, Lithuania.

VEIKLA: „Mailpal“ (liet. Laiškų draugas) skirta moksleiviams, susirašinėjant ranka 
rašytais laiškais. Mokiniai išsiaiškina slapto susirašinėjimo draugo, su kuriuo apsikeis 
laiškais, vardą. Kiekvienas laiškas turi unikalų kodą. Jie parašo pirmąją raidę, 
mokytojai jas išdalina kitiems mokiniams, užrašo kodus ir atsitiktinai suporuoja. Tada 
mokytojai paskirsto atsakymus pagal įrašus. Mokiniai, norintys atskleisti savo 
tapatybę, gali tai padaryti, o kiti gali likti anonimiški naudodami kodus.

KAM TAI SKIRTA? Visiems suinteresuotiems mokiniams mokykloje, bet pageidautina 
aukštesnėse klasėse, kurių grupės turi būti sudarytos atsižvelgiant į amžių.

BENDRAS TIKSLAS: Užmegzti draugystes per susirašinėjimą.
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Ranka rašyti laiškai yra asmeniški, 
sukuria nuoširdumo, intymumo jausmą. 
Tai taip pat puikus būdas susisiekti su 
žmonėmis, nepriklausančiais tam pačiam 
socialiniam ratui, tad tai padės daugeliui
intravertiškų mokinių užmegzti naujų pažinčių. 
Pirmasis laiškas gali paskatinti draugystę ir 
paskatinti tikrą gyvą kontaktą. 

Užsiėmime dalyvavo gausus būrys mokinių iš kelių 
klasių bei iš skirtingų mokyklų. Mokiniai iš pradžių 
demonstravo didelę motyvaciją, tačiau, kai reikėjo atsakyti į laiškus, 
dalyvių skaičius ėmė mažėti. Kai kurie studentai buvo nusivylę, kai 
negavo atsakymo. Nepaisant to, tai buvo tikrai naudinga 
intravertiškiems ir droviems mokiniams, jie turėjo galimybę „pralaužti 
ledus“ ir pabandyti užmegzti naują draugystę. Galbūt būtų gerai leisti 
mokyklos konsultantams paskatinti mokinius, kuriems reikia paramos 
kuriant socialinius santykius. 

Pagrindiniai 
Komentarai

90% mokinių sutinka, kad ši veikla padėjo jiems pradėti naują pokalbį su kitais.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Nešiojamieji kompiuteriai 
(pasirinktinai).

 
Rami klasė + kėdės.

 
Raštinės reikmenys (lenta, 

rašikliai, dažai, drobė ir kt.).

TEMOS / 

Mokytis didesnio teisingumo 
jausmo ir empatijos

 galimybių.
 

Bendraamžių mokymosi
 įgūdžių ugdymas..

 
Socialinių ir emocinių įgūdžių 

tobulinimas.
 

Prasmingų draugysčių
 palaikymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Visa diena
Veikla: 15/30 mins

TIKSLAI

BIČIULIŲ MENTORYSTĖ

AUTORIUS / 
Dominik Wróblewski, Technikum Informatyki 
Edukacji, Poland.

VEIKLA: Bičiulių mentorystę sudaro mokyklos mentorystės programa, suteikianti 
mokiniams su negalia galimybę atskleisti savo bendraamžių stipriąsias puses ir siekti 
bendrų tikslų su žmogumi, kurio jie galbūt nepažįsta.

KAM TAI SKIRTA? Visiems, tačiau pagrindinis dėmesys sutelkiamas į mokinių su 
negalia ir mokinių be negalios bendradarbiavimą.

BENDRAS TIKSLAS: Sumažinti vienatvę ir atskirtį, atstūmimą.
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„Button-Buddy“ mentorystė yra galimybė
 labiau patyrusiems mokiniams būti

 mentoriais mažiau patyrusiems. Dalyviai gali
 būti to paties amžiaus ir iš tos pačios klasės,
 tačiau vienas turi būti labiau patyręs už kitą

 tam tikroje srityje ir galintis suteikti paramą,
 žinių ir įgūdžių. Bičiulių mentorystė – tai

 abipusis keitimasis jausmais, patirtimi,
 įgūdžiais. Dalyviai atlieka du skirtingus

 vaidmenis: mentorių ir globotinių.
 

Ši veikla buvo vykdoma vieną kartą. Mokiniai buvo mentoriai ir 
globotiniai ne tik pamokų metu, bet ir po pamokų. Labai gerai 

bendradarbiavo turintys negalią ir neturintys negalios moksleiviai. 
Apskritai ši veikla padėjo užmegzti ryšius ir palengvinti socialinę sąveiką. 

Tačiau visi mokiniai sutiko, kad dalyvauti šioje veikloje buvo sunku: 
reikėjo kūrybiškumo, atsidavimo, sunkaus darbo, pasitikėjimo savimi. 
Susitikimų metu mokiniai diskutavo įvairiomis temomis, tokiomis kaip 

vienatvė, negalia...Tai ne trumpalaikė, o labiau ilgesnio 
bendradarbiavimo reikalaujanti tarp bendraamžių ir vadovo veikla.

Pagrindiniai 
Komentarai

75 % mokinių teigia, kad pagerino socialinius ir bendravimo įgūdžius ir po to 
jautėsi labiau pasitikintys savimi.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Medžiagos kostiumams ir 
dekoracijoms kurti.

 
Raštinės reikmenys (lenta, 

rašikliai, drobė, dažai ir kt.).
 

IT įrankiai: kamera spektakliui ir 
repeticijai įrašyti

TEMOS / 

Ugdyti didesnį teisingumo ir 
priklausymo bendruomenei 

jausmą. 
 

Ugdyti socialinius ir
 emocinius įgūdžius.

 
Ugdyti bendravimo įgūdžius

 – tiek verbalinius, tiek 
neverbalinius.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Savaites
Veikla: N/A (priklauso nuo repeticijų ir galutinio pasirodymo)

TIKSLAI

DRAMOS TEATRO KLUBAS

AUTORIUS / 
Agnieszka Kobrzycka & Dominik Wróblewski, 
Technikum Informatyki Edukacji, Poland.

VEIKLA: Dramos klubas susideda iš klubo, kuriame mokiniai mokosi vaidinimo 
meninės raiškos formų. Jis skirtas paaugliams, norintiems išmokti skirtingų vaidybos 
etapų. Joje aktorinis ir literatūrinis poezijos menas ir pasakojimas derinamas su gyvu 
spektakliu.

KAM TAI SKIRTA? Visiems, ypač turintiems aistrą vaidybai ir teatrui.

BENDRASIS TIKSLAS: Gerinti pasitikėjimą savimi ir ugdyti įvairius raiškos būdus, ypač 
meninius.
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Dramos klubas buvo surengtas vieną kartą.
 Mokiniai repetavo, tuomet suvaidino spektaklį be

 publikos. Mokiniams ši veikla labai patiko. Tai
 padėjo jiems užmegzti ryšius ir pagerinti

 socialinius įgūdžius. Tačiau ši veikla
 reikalauja daug atsidavimo, sunkaus darbo,

 kūrybiškumo ir entuziazmo iš visų dalyvaujančių:
 studentai turi tikrai atsiduoti šiam projektui.

 
Mokiniai dalyvavo įvairiuose kūrimo etapuose. Jiems

 labai patiko tai, kad kostiumus ir dekoracijas reikėjo
 ruošti patiems. Dalyviai įkvėpė rengti daugiau

 pasirodymų. Dar svarbiau, kad ilgas bendradarbiavimo
 procesas padėjo jiems užmegzti ir palaikyti draugystę bei pagerinti 

mokytojų ir mokinių santykius. Taip pat teko diskutuoti ir pasirodyti 
svarbiais klausimais, susijusiais su vienatve, atstūmimu, atskirtimi... 

Pagrindiniai 
Komentarai

100% mokinių teigė, kad dalyvauti teatro kūrimo procese nebuvo sunku.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Kėdės, stalai, raštinės
 reikmenys ir užkandžiai 

(pasirinktinai). 
 

Didelė klasė.
 

Įvairūs stalo žaidimai.

TEMOS / 

Mokymosi lankstumas ir 
prisitaikymas. 

 
Bendravimo įgūdžių

 ugdymas.
 

Bendradarbiavimo
 ir bendravimo stiprinimas.

 
Kūrybinio mąstymo ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 60/80 mins

TIKSLAI

ŽAIDIMŲ VALANDA

AUTORIUS / 
Ada Witerska, Student & Dominik Wróblewski, 
Technikum Informatyki Edukacji, Poland.

VEIKLA: Žaidimų valanda susideda iš visų klasių mokinių bendro noro žaisti stalo 
žaidimus kartu ir tiesiog smagiai praleisti laiką. Yra daug įvairių stalo žaidimų: kai 
kurie turi konkrečią temą ir pasakojimą, kai kuriuose yra tokių elementų kaip lentelė, 
kortelės, figūrėlės, scenarijus, kauliukai... o taisyklės gali būti nuo labai paprastų iki 
labai sudėting

KAM TAI SKIRTA? Visiems mokyklos mokiniams.

BENDRAS TIKSLAS: Suteikti moksleiviams galimybę užmegzti naujų pažinčių.
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90 % mokinių smagiai mėgavosi stalo žaidimų veikla, o 84 % jų tiki, kad praplėtė 
savo socialinius ir bendravimo įgūdžius.

Pagrindiniai 
Komentarai
Užsiėmimas buvo vykdomas 
keletą kartų, jame dalyvavo 
mokiniai iš skirtingų klasių. 
Paprastai veikla trunka 1,5 valandos. 
Mokiniai pasakojo, kad mokykloje jiems 
buvo labai smagu žaisti stalo žaidimus. Jiems 
patiko tai, kad jie dalyvavo rengiant susitikimą, 
nustatant jo bendrąsias taisykles ir pasirenkant 
jiems patinkantį žaidimą. Tai paskatino juos atlikti 
daugiau ir dažniau tokių veiklų kaip ši. Ši veikla padėjo jiems 
atsipalaiduoti, susikaupti ir užmegzti ryšį su kitais mokiniais.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Susitikimo scenarijus 
/bendrosios taisyklės.

 
Rami klasė, pakankamai didelė, 

kad tilptų daug žmonių. 
 

IT įrankiai (pasirinktinai).

TEMOS / 

Skatinti palankią bendraamžių 
patirtį.

 
Padidinti savigarbą

 ir socialinę įtrauktį.
 

Ugdykite didesnį teisingumo
 ir priklausymo bendruomenei 

jausmą.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Visa diena
Veikla: 30/60 mins

TIKSLAI

GREITIEJI SUSITIKIMAI

AUTORIUS / 
Dominik Wróblewski, Technikum Informatyki 
Edukacji, Poland.

VEIKLA: Greitieji susitikimai – kaip ir greitosios pažintys – susideda iš suderinamumo 
proceso, kurio tikslas – paskatinti reikalavimus atitinkančius vienišus, drovius, nerimą 
patiriančius mokinius per labai trumpą laiką – kas 3–5 minutes – susitikti su daugybe 
naujų potencialių draugų.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems. 

BENDRAS TIKSLAS: Tobulinti bendravimo įgūdžius, savigarbą ir socialinį įsitraukimą.
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Ši veikla buvo vykdoma du kartus.
 Pirmą kartą ji truko 45-50 min., dalyvavo 15-18

 metų mokiniai iš šešių skirtingų klasių. Mokiniams
 labai patiko, deja, daug užsiregistravusių mokinių

 tą dieną nedalyvavo. Antrą kartą užsiėmimas truko
 visą valandą su 14-20 metų mokiniais. Abu

 kartus mokiniai įvertino galimybę kalbėtis vieni
 su kitais. Jiems patiko tai, kad jie galėjo dalyvauti

 rengiant susitikimą, įskaitant patalpos
 paruošimą. Dauguma mokinių buvo motyvuoti tai

 padaryti antrą kartą ir tai paskatino juos daryti daugiau.
 tokia veikla. Apskritai veikla padėjo jiems atsipalaiduoti

 ir skatino gerus socialinius mainus. Mokiniai sutiko, kad tai
 buvo smagu, ir tai suteikė jiems galimybę susitikti su

 nepažįstamais mokyklos draugais. Jie buvo labai šnekūs ir užduodavo 
bendrus ar konkretesnius klausimus, priklausomai nuo jų intymumo 

lygio. Veikla pasiekė savo tikslus: didino socialinę įtrauktį, bendraamžių 
paramą, užmezgė ir palaikė draugystes. Nepaisant to, ši veikla reikalauja 

daug entuziazmo, darbo ir kūrybiškumo. 

Pagrindiniai 
Komentarai

84% mokinių teigė, kad po užsiėmimo jaučiasi labiau pasitikintys savimi.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Tyli klasė, pakankamai didelė, 
kad tilptų daug žmonių.

 
IT įrankiai (pasirinktinai). 

 
Raštinės reikmenys (lenta, 

rašikliai, drobė, dažai ir kt.)
.

TEMOS / 

Mokymosi lankstumas ir
 gebėjimas prisitaikyti.

 
Socialinių ir bendravimo

 įgūdžių ugdymas.
 

Savigarbos didinimas. 
 

  Bendradarbiaujančios
 mokymosi aplinkos kūrimas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: N/A

TIKSLAI

GRUPINIS DARBAS

AUTORIUS / 
Oliwia Zając, Student & Dominik Wróblewski, 
Technikum Informatyki Edukacji, Poland.

VEIKLA: Grupinį darbą sudaro mokiniai, dirbantys poromis, kad atliktų paskirtus 
projektus, įvertinimus, namų darbus ir pan. Dirbant kartu su užduotimis ir siekiant 
bendro tikslo, mokiniams lengviau susijungti ir rasti temų, kuriomis galėtų kalbėti.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems mokyklos mokiniams.

BENDRAS TIKSLAS: Tobulinti bendraamžių pagalbą, bendravimo ir socialinius 
įgūdžius.
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Užsiėmimas buvo vykdomas vieną kartą, dalyvavo 
dvi klasės su 15-16 metų mokiniais. Visi dalyviai 
buvo labai motyvuoti. Mokiniai dirbo trijose 
grupėse, kiekviena grupė dirbo skirtinga tema – 
daugiausia istorine. Mokiniai teigė, kad 
užsiėmimas buvo įdomus ir padėjo geriau pažinti 
kitus mokinius - kai kuriuos jau pažinojo, su kai 
kuriais anksčiau niekada nekalbėjo. Akivaizdu, kad 
darbas grupėse jiems taip pat padėjo geriau 
suprasti užduotis. Tai gali padėti studentams įgyti 
įgūdžių, kurių jiems prireiks jų būsimoje profesinėje
karjeroje.

Darbas grupėse yra naudinga veikla, padedanti stiprinti bendravimą, 
socialinius ir emocinius įgūdžius. Mokiniai turi dalytis patirtimi, 
pareigomis ir atsakomybe. Apskritai, mokiniams užsiėmimas patiko, jie 
buvo labai šnekūs, teigė, kad veikla užtruko gana ilgai. Vadovai liko 
patenkinti moksleivių rezultatais ir pasiektais tikslais.

Pagrindiniai 
Komentarai

75% mokinių mano, kad jų pasitikėjimas, socialiniai ir bendravimo įgūdžiai 
pagerėjo.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Kompiuteris: norint parodyti 
reikiamą informaciją.

 
Tyli klasė.

 
Raštinės reikmenys:

 rašikliai ir popierius

TEMOS / 

Ugdyti iniciatyvų požiūrį.
 

Ugdyti bendravimo įgūdžius
 – tiek žodinius, tiek 

neverbalinius. 
 

Stiprinti savikritiškumą ir 
savirefleksiją.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 2h30

TIKSLAI

MANO NAUJASIS PASAULIS

AUTORIUS / 
Jorge Vinhas & Ana Rita Seirôco, Novo Mundo, 
Portugal.

VEIKLA: „Mano naujasis pasaulis“ – tai jaunimo darbuotojų ar mokytojų subūrimas, 
siekiant padėti jauniems moksleiviams, kurie patiria sunkumus ir jaučiasi neužtikrinti 
dėl savo gyvenimo. Veikla vyksta mažose grupėse, pasitelkiant įvairias priemones. 

KAM TAI SKIRTA? Moksleiviams, kuriems reikia specialių konsultacijų.

BENDRASIS TIKSLAS: Sukurti palankią mokyklos aplinką.
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Šios veiklos tikslas – suburti sunkumų
 turinčius mokinius į mažą grupę ir paskatinti

 interaktyvią diskusiją. Siekiama, kad mokiniai
 atsivertų, dalintųsi savo patirtimi ir

 patiriamais sunkumais, j iems būtų atskleistos
 galimybės tobulėti pvz. European Solidarity

 Corps, jaunimo mainai ir t.t.
 

Ši veikla buvo vykdoma du kartus. Kartą su jaunimu iš
 3 jaunimo centrų, dalyvaujant vienam psichologui. Veikla vyko 

sklandžiai, be pauzės, nes tai nebuvo būtina. Vienas iš paauglių dalyvavo 
Erasmus veikloje Novo Mundo Asociacijoje. Antrą kartą veikla buvo 

vykdoma kaip lauko veikla: dviračių šventė, kurios tikslas – 
pademonstruoti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą. Ši veikla derinama su 

kitais žaismingais žaidimais, tokiais kaip maišų lenktynės, virvės 
traukimas, šaukštų lenktynės ir kt.; buvo tikrai smagu studentams. Toks 

užsiėmimas naudingas mokinių psichikos sveikatai ir padeda užmegzti 
naujas pažintis bei sustiprinti esamas draugystes. 

Pagrindiniai 
Komentarai

77% mokinių jautė, kad užsiėmimo metu sustiprėjo ryšys su mokytojais.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Pietūs + užkandžiai (jei vasara, 
kremas nuo saulės). 

 
Vandens buteliukai.

 
Pirštinės ir plastikiniai

 maišeliai.

TEMOS / 

Didesnis supratimas apie
 biologinės įvairovės

 apsaugos svarbą.
 

Mokinių įgalinimas
 keisti savo kasdienį elgesį.

 
Leidžia žmonėms

 pajausti ryšį su gamta 

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: 1 Savaitè
Veikla: Pilna Diena

TIKSLAI

PAPLŪDYMIO TVARKYMAS

AUTORIUS / 
Ana Rita Seirôco, Novo Mundo, Portugal.

VEIKLA: Paplūdimių valymas – tai valymo veikla, kuri suburia savanorius mokinius iš 
skirtingų klasių ir amžiaus grupių,tam kad apsaugotų biologinę įvairovę ir atliktų 
valymo darbus tam tikrose pakrantės zonose.

KAM TAI SKIRTA? Visiems norintiems moksleiviams.

BENDRAS TIKSLAS: Ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius suteikiant mokiniams 
bendrą užduotį.
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Ši veikla reikalauja organizuotumo, 
pasiruošimo bei tam tikrų priemonių, tokiių 
kaip pirštinės, kepurės, plastikiniai maišeliai 
ir pan. Tam gali padėti savivaldybės arba NVO. 
Vėlgi svarbu nepamiršti, kad pasibaigus veiklai 
reikia organizuoti šiukšlių maišų išvežimą ir saugų 
surinkimą. Be to, mokiniai turi palikti maišelius 
nuošalyje, kai jie tampa per sunkūs neštis, ir kiekvienas turėtų būti 
atsakingu už savo fizinę ir psichikos sveikatą, žinodamas, kada sustoti ir 
kada tęsti valymą. Buvo atlikti keli paplūdimio valymo darbai. Prieš 
pradedant, mokiniai pasiskirstė į grupes ir kiekvienai mokinių porai 
buvo išdalinta po vieną didelį plastikinį maišelį. Valymo veikla vyko ryte, 
o žaidimai buvo organizuojami po pietų. Šios dvi veiklos leidžia ir dirbti 
bei atsipalaiduoti. Tokio tvarkymosi renginio, kaip šis, organizavimas 
padeda didinti informuotumą apie aplinkosaugos problemas ir ugdyti 
socialinius ir emocinius įgūdžius, tokius kaip atsakomybė, 
bendradarbiavimas ir teisingumas. Iš šios patirties mokiniai geriau 
suprato, ką reiškia saugoti biologinę įvairovę. Moksleiviai visada renkasi 
veiklą lauke, ypač pavasarį. Be to, jie jautėsi atsakingi ir džiaugiasi 
galėdami prisidėti prie aplinkosaugos.

Pagrindiniai 
Komentarai

73% mokinių mano, kad jų ryšys ir bendravimas su draugais sustiprėjo ruošiantis ir 
įgyvendinant šią veiklą.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Medžiagos kostiumams ir 
dekoracijoms kurti.

 
Tyli klasė repeticijoms atlikti.

 
 

IT įrankiai: kamera spektakliui
 ir repeticijoms įrašyti.

THEMES / 

Mokymosi lankstumas,
 gebėjimas prisitaikyti, 

punktualumas ir iniciatyvumas. 
 

Socialinių ir emocinių
 įgūdžių tobulinimas.

 
Savigarbos, savęs pažinimo ir 

kūno pozityvumo didinimas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pilni metai
Veikla: Finalinis pasirodymas/spektaklis

TIKSLAI

MINĖJIMO CEREMONIJA

AUTHOR / 
Adelaide Pinheiro & D.Nuno Álvares Pereira- 
Santa, Novo Mundo, Portugal.

VEIKLA: Minėjimo ceremonija susideda iš jaunų žmonių sambūrio, skirto sukurti 
spektaklį jiems aktualia tema. Spektaklis yra šokio ir muzikos šou, apjungiantis 
daugybę meninių raiškų.

KAM  TAI SKIRTA? Visiems mokyklos mokiniams, tačiau labiausiai meniškiems 
moksleiviams.

BENDRAS TIKSLAS: Didinti bendruomeniškumo ir priklausymo mokyklai jausmą.
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Ši veikla susideda iš jaunų žmonių sanbūrio, skirto
 sukurti spektaklį apie nacionalinio didvyrio

 (didvyrių) mirtį, aukų istorijas ar nacionalinį įvykį.
 Ši veikla buvo vykdoma du kartus. Kartą Turkijoje,

 Atatiurko – Turkijos įkūrėjo – atminimo ceremonija jo
 mirties dieną. Vadovaujant dramos, muzikos ir

 literatūros mokytojams, mokiniai ruošė eskizus,
 skaitė eiles, dainavo chore. Rengiant šią ceremoniją

 dalyvavo įvairaus amžiaus ir klasių mokiniai. Užsiėmimas
 pasiekė užsibrėžtus tikslus: mokiniai susirado naujų

 draugų, jautėsi patenkinti savo indėliu į bendrą projektą,
 sustiprino ryšius su mokytojais, galiausiai padidino

 priklausymo mokyklai jausmą. Antrą kartą jis buvo atliktas
 Portugalijoje, Almadoje esančiame jaunimo globos centre ir 
įgyvendintas padedant centro socialiniams darbuotojams ir 

psichologams. Spektaklis vadinosi „Pandemonium Show“ ir būtent 
pasiruošimo bei repeticijų metu mokiniai išsiugdė daugiausiai įgūdžių: 

komandinio darbo, palaikančio požiūrio, socialinio bendravimo... 
 

Pagrindiniai 
Komentarai

96% mokinių didžiuojasi, kad dalyvavo šioje veikloje.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 
 

Kanceliarinės prekės:
 rašikliai ir popierius.

 
Rami klasė + kėdės.

TEMOS / 

Išmokti bendradarbiauti su
 kitais ir būti savarankiškam.

 
Skatina keistis naujoms patirtims.

 
Stiprinti pasitikėjimą savimi

 ir savigarbą.
 

Bendravimo įgūdžių ugdymas – 
tiek žodinis, tiek neverbalinis.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 60/90 mins

TIKSLAI

BENDRAAMŽIŲ MOKYMASIS

AUTORIUS / 
Ana Rita Seirôco & Daniel Silva, Novo Mundo, 
Portugal.

VEIKLA: Ši veikla skirta suburti mokinius, kad jie tarpusavyje keistųsi savo žiniomis. 
Mokiniai, kurie yra geriau informuoti ar geba atlikti tam tikras užduotis, parodo, 
apmoko savo draugus, kaip jas atlikti. Savo ruožtu jie gauna naudos iš 
bendradarbiavimo proceso.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems mokyklos mokiniams.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti palankią bendraamžių patirtį mokykloje.
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96% mokinių mano, kad mokymosi iš bendraamžių veikla padės pagerinti 
bendruomeniškumą mokykloje.

Ši veikla buvo vykdoma vieną kartą, 
mokiniui, turinčiam piešimo ir tapybos 
įgūdžių, buvo pavesta sukurti „filosofijos 
koridorių“ mokykloje. Draugams jis parodė, 
kaip piešti, kartu nudažė sieną ir kūrė kitus 
rankų darbo dekoro elementus. Kai bendraamžiai 
moko vieni kitus, jie jaučiasi labiau įsipareigoję atlikti 
užduotis. Taigi sukuriamas atsakomybės, tam tikros 
nuosavybės jausmas galutiniam produktui. Apskritai 
studentai palankiai įvertino diskusijas apie geriausio varianto 
pasirinkimą ar išmintingiausio sprendimo priėmimą. Kadangi jie turi 
galimybę ilgiau ir produktyviau praleisti laiką kartu, jie apibūdina 
bendradarbiavimo procesą, kurį sudaro tiek darbas, tiek socialinis 
gyvenimas. Užsiėmimas turi geresnių rezultatų ir veiksmingesnį poveikį, 
jei kartu dirbantys mokiniai turi skirtingus gebėjimus ir stipriąsias 
puses. Mokiniams patinka bendradarbiauti. Ši veikla turėjo sėkmingos 
įtakos bendruomeniškumui ir mokinių bei mokytojų tarpusavio ryšiams 
stiprinti. Mokiniai taip pat ugdė savikontrolę, atsakomybę, užsispyrimą, 
empatiją ir pasitikėjimą.

Pagrindiniai 
Komentarai
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Rami klasė + kėdės. 
 

Asmeniniai daiktai, jei tai 
padeda jiems atsiverti ir 

pasidalinti su grupe

TEMOS / 

Mokymosi lankstumas,
 gebėjimas prisitaikyti, 

punktualumas ir iniciatyvumas. 
 

Socialinių ir emocinių
 įgūdžių tobulinimas. 

 
Socialinės įtraukties skatinimas.

 
Komunikacijos ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Visa diena
Veikla: 1/2h

TIKSLAI

TERAPINĖS GRUPĖS

AUTORIUS / 
Adelaide Pinheiro & D. Nuno Álvares Pereira- 
Santa, Novo Mundo, Portugal.

VEIKLA: Terapinės grupės susideda iš terapijos užsiėmimų grupėse, skirtų 
moksleiviams. Naudojamos aktyvios ir reflektyvios metodikos bei edukaciniai 
žaidimai. Grupėje daugiausia 8 mokiniai, priklausomai nuo kiekvieno poreikių.

KAM TAI SKIRTA? Visiems moksleiviams, ypač tiems kurie patiria socialinių ar 
ekonominių sunkumų.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti palankią aplinką mokykloje.
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Ši veikla jaunimo globos centre vykdoma nuo
 2015 m. Kiekvienais mokslo metais temos

 skiriasi, atsižvelgiant į tikslinės grupės
 interesus. Kiekvienais metais ši veikla

 vertinama 50 % pagerėjusiais įgūdžiais.
 

Grupinės terapijos užsiėmimų pagrįstumas
 taip pat buvo išbandytas mokyklos

 aplinkoje – keturiose sesijose, kuriose dalyvavo devyni
 mokiniai, skirtos priklausomybės mokyklai ir vienišumo jausmo temai. 

Užsiėmimai vykdavo kartą per savaitę. Mokiniai aptarė, kokią įtaką 
„Covid-19“ apribojimas turėjo priklausymo mokyklai ir vienišumo 

jausmui. Mokiniams užsiėmimai buvo labai įdomūs. Jie sugebėjo geriau 
išreikšti save ir dabar supranta, kad egzistuoja ne tik viena perspektyva; 

jie taip pat turi atsižvelgti į kitų žmonių požiūrį. Grupinės terapijos 
užsiėmimų praktika mokykloje suteikė mokiniams platesnį požiūrį į 

skirtingus mąstymo būdus, padėjo tapti tolerantiškesniems ir 
empatiškesniems vieni kitų atžvilgiu, taip pat padės kovoti su atstūmimu, 

atskirtimi ir stigma mokykloje. 

Pagrindiniai 
Komentarai

89 % mokinių geriau suvokė savo bendraamžių skirtingus požiūrius ir įvykių 
sprendimus.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

2 Kompiuteriai, video 
projektorius + kamera 

(filmavimui). 
 

Pristatymas su klausimais ir 
atsakymais.

 
Spausdinti diplomai.

TEMOS / 

Žinių naujomis temomis
 skatinimas ir motyvacija mokytis. 

 
Diskriminacijos dėl socialinės

 padėties prevencija..
 

Didesnio teisingumo ir
 priklausymo bendruomenei

 jausmo ugdymas. 

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: 1 Savaitè
Veikla: Visa Diena

TIKSLAI

VIKTORINOS DIENA

AUTORIUS / 
Olgica Spasojević & Jelena Aleksić, OŠ “Petar 
Leković” Požega, Serbia.

VEIKLA: Viktorinos dieną sudaro viktorinos renginys mokykloje, tai gali būti atliekama 
kaip popamokinė veikla mokyklos dienos šventės proga.

KAM  TAI SKIRTA? Visiems norintiems moksleiviams.

BENDRASIS TIKSLAS: Supažindinti mokinius apie atstūmimo, atskirties padarinius.
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Ši veikla buvo vykdoma kelis kartus, vieną 
kartą su 8 klasės mokiniais: dalyvavo 12 
mokinių (4 komandos po 3 mokinius). 
Komandos buvo sudarytos iš skirtingų klasių 
atstovų, išrinktų balsavimo būdu. Kiti mokiniai gali 
dalyvauti kaip žiūrovai. Viktorina buvo surengta pagal tuometines 
epidemiologines rekomendacijas mokyklos bibliotekoje, 
nedalyvaujant žiūrovams. Vaizdo įrašas buvo transliuojamas tiesiogiai, 
todėl žiūrovai jį  galėjo stebėti per „YouTube“ ir socialinius tinklus. 
Viktorina susideda iš kelių žaidimų. Klausimai buvo susiję su vienatvės 
tema ir buvo skirti ugdyti mokinių supratimą apie gerovę, priklausymą, 
draugystę, fizinę ir psichikos sveikatą, toleranciją, socialinę įtrauktį. 
Viktorina skirta ne tik mokinių žinioms patikrinti, bet ir supažindinti su 
svarbiais faktais (po teisingų atsakymų į klausimus pateikiama 
papildoma informacija). Mokiniai buvo labai motyvuoti. Viktorinos metu 
jie bendradarbiavo tarpusavyje; kiekvienas mokinys stengėsi kuo 
daugiau prisidėti prie savo komandos sėkmės. Konkurso dalyviai puikiai 
išmano temas. Mokiniai teigė, kad viktorinos metu įgijo naujų naudingų 
žinių, tai padidino motyvaciją ir sustiprino komandinę dvasią.

Pagrindiniai 
Komentarai

85% mokinių sutinka, kad tokia veikla rodo gerų tarpusavio santykių, tolerancijos, 
bendruomeniškumo, palankios aplinkos užmezgimo poreikį.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Jei prisijungus nuotoliniu
 būdu, reikalingas Padlet.

 Mokytojas jį sukuria, o mokiniai
 prisijungia ir prideda priedus. 

 
Jei klasėje, reikia lentos, ant 
kurios bus kabinami darbai.

TEMOS / 

Mokymosi lankstumas, 
prisitaikymas, punktualumas ir 

iniciatyvumas. 
 

Socialinių ir emocinių įgūdžių 
tobulinimas.

 
Stiprinti savigarbą, savęs 

pažinimą ir kūno pozityvumą.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: 1 Savaitè

TIKSLAI

VAIKYSTĖS IŠŠŪKIAI

AUTORIUS / 
Olgica Spasojević, OŠ “Petar Leković” Požega, 
Serbia.

VEIKLA: Vaikystės iššūkiai – tai veikla, atliekama literatūros pamokose, kai mokiniai 
skaito literatūros kūrinius (romanus, eilėraščius, istorijas), kurių pagrindiniai veikėjai 
yra vaikai, kurių vaikystė yra sunki. Vaikystės motyvo sisteminimas atliekamas kaip 
kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai keliais žingsniais susitapatina su herojais, atlieka jų 
vaidmenis ir rašo laiškus išgalvotiems veikėjams.

KAM  TAI SKIRTA?Moksleiviams, esantiems 6 klasėje (gali būti pritaikytas ir kitiems).

BENDRASIS TIKSLAS: Padėti jauniems žmonėms įveikti iškreiptas nuomones.
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Mokiniai turi 40–45 min. parašyti 15–20 sakinių esė,
 kurioje vienaskaitos pirmuoju asmeniu apibūdins

 pasirinkto literatūros herojaus gyvenimą,
 charakteristikas ir jausmus. Tada jie turi 15 minučių
 sukurti avatarus naudodami interneto įrankius arba

 tiesiog piešdami – perteikti fizinę išvaizdą. Tada,
 likdami pasirinktame vaidmenyje, mokiniai rašo laišką

 kitam herojui, išreikšdami empatiją, lygindami patirtį
 ar patardami, kaip išspręsti problemą. Po to kiekvienas

 mokinys perskaito savo istoriją arba, jei veikla vyskta
 internete, savo darbus patalpina ant interaktyvios

 bendradarbiavimo lentos, kad jie būtų prieinami visiems.
 Užsiėmimas baigiamas diskusija, kurioje apibendrinami mokinių 

įspūdžiai, siekti tikslai ir rezultatai. Ši veikla buvo vykdoma keletą kartų. 
Veiklos metu mokiniai buvo labai entuziastingi ir motyvuoti. Kadangi ši 

veikla yra tvirtai susijusi su ugdymo turiniu, pasiekiama daugybė 
mokymo tikslų, o per literatūros kūrinių interpretaciją ugdoma daug 

tarpdalykinės kompetencijos: kūrybiškumas, bendradarbiavimas... 
Pasinėrę į l iteratūrinius personažus mokiniai ugdo empatiją, ieško 

sprendimų būdų, problemas lygina su savo patirtimi, pastebėki kad yra 
bendraamžių, turinčių panašių problemų. 

Pagrindiniai 
Komentarai

88 % mokinių sutinka, kad seminaras privertė juos susimąstyti, ar kai kurie jų 
draugai turėjo panašių problemų.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 
 

Kompiuteris arba mobilusis 
telefonas kiekvienam mokiniui 

(Genially yra nemokama 
žiniatinklio priemonė, paskyros 

nereikia

TEMOS / 

Mokinių švietimas svarbiomis 
mokyklos temomis. 

 
Pozityvaus mąstymo ir 

priklausymo bendruomenei 
jausmo skatinimas. 

 
Didesnis supratimas, kodėl 

atsiranda vienatvė ir kaip jos 
galima išvengti..

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: N/A
Veikla: 20/30 mins

TIKSLAI

PABĖGIMAS NUO VIENIŠUMO

AUTORIUS / 
Olgica Spasojević, OŠ “Petar Leković” Požega, 
Serbia.

VEIKLA: "Pabėgti nuo vienišumo" susideda iš interaktyvaus internetinio žaidimo. 
Žaidėjas vaidina mokinį, kuris yra užrakintas mokykloje ir turi rasti kodą, kuris 
atrakina lauko duris. Norėdamas rasti kodą, žaidėjas turi pereiti kelias klases. Šiose 
klasėse jis susipažįsta su skirtingu turiniu ir atsako į klausimus. Tikslas – sėkmingai 
išspręsti visas užduotis ir atrakinti duris.

KAM TAI SKIRTA? Skirta 7 ir 8 klasių mokiniams. Galima pritaikyti kitiems, bet 
mokiniai turi mokėti anglų kalbą.

BENDRASIS TIKSLAS: Supažindinti mokinius su atstūmimo, atskirties padariniais.
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Šis užsiėmimas buvo atliekamas keletą kartų. 
Kartą anglų kalbos pamokoje su 7 klasės mokiniais 
ir keliais 8 klasės mokiniams pasirinktinai. J is 
buvo naudojamas įprastinės veiklos metu, 
integruotas į mokymo programą klausymo ir 
supratimo įgūdžiams lavinti. Žaidimas gali būti 
įgyvendinamas ir nuotolinio mokymosi metu, nes 
gali būti žaidžiamas individualiai, savarankiškai. 
Tai nereikalauja per didelio mokytojo įsitraukimo. 
Jei nori, mokytojai gali pritaikyti žaidimą pridėdami 
naujų klausimų ir užduočių. Be to, konkursas gali būti 
organizuojamas tam, kas pirmas pasieks išėjimą. Didžiąją dalį turinio 
sudaro profesorės Pamelos Qualter ir Rebeccos Jefferson vaizdo įrašai 
apie vienišumą. Kiekvienas klausimas yra paremtas dėstytojų 
paaiškinimais, todėl moksleiviai turi atidžiai žiūrėti filmukus, apmąstyti 
ir daryti išvadas. Pabaigoje mokiniai su mokytoja aptarė, ko išmoko, ką 
mano apie turinį. Apskritai mokiniai buvo labai entuziastingi, domėjosi 
žaidimu ir jiems patiko. Paskutinė diskusija atskleidė, kad žaidimas 
padėjo mokiniams suvokti vienatvės problemą ir sužinojo svarbios 
informacijos, pavyzdžiui, kaip jos išvengti ir įveikti.

Pagrindiniai 
Komentarai

75 % mokinių sutinka, kad ši veikla jiems padėjo geriau suprasti vienatvės 
problemas.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Rami klasė + kėdės.
 

Raštinės reikmenys
 (rašinukai ir popierius).

TEMOS / 

Empatijos, tolerancijos, 
smalsumo bei atkaklumo 

ugdymas. 
 

Motyvacijos ir noro mokytis 
didinimas.

 
Socialinių įgūdžių tobulinimas.

 
Teisingumo jausmo skatinimas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė dienos 
Veikla: Savaites

TIKSLAI

BENDRAAMŽIŲ PALAIKYMAS

AUTORIUS / 
Olgica Spasojević, OŠ “Petar Leković” Požega, 
Serbia.

VEIKLA: Bendraamžių palaikymą sudaro bendraamžių mentorystės veikla. Mentorius 
yra daugiau patirties turintis draugas ar klasiokas, kurio vaidmuo yra palaikyti savo 
bendraamžius. Mokiniai padeda savo bendraamžiams atlikti namų darbus 
mokykloje/ nuotoliniu būdu. Tada jie kartu mokosi, ruošiasi egzaminams.

KAM TAI SKIRTA? Visiems besidomintiems mokiniams, ypač 1–4 klasės mokiniams.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti palankią bendraamžių patirtį mokyklose.
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Ši veikla buvo vykdoma du kartus. Kartą su
 1–4 klasės mokiniais antrojo semestro metu.

 Supažindinus mokinius su mentorystės
 metodais, mokymosi sunkumų turinčius

 mokinius mokyklos konsultantas suporavo su
 bendraamžiu mentoriumi, kuris kelias savaite

s padėjo ruošti namų darbus. Vėliau vyko bendras
 mokymasis, kai pora kartu ruošiasi egzaminui.

 Konsultantas pateikia pratybų medžiagą ir instrukcijas. Veiklos 
pabaigoje vyksta baigiamoji diskusija. Pagalbos procesas vyko pamokų 

metu ir po jo. Mokiniai buvo itin motyvuoti. J ie rodė didesnį 
susidomėjimą darbu ir pasiekė geresnių rezultatų. Užsiėmimo metu buvo 

atkreiptas dėmesys į socialinį visų mokinių įtraukimo efektą, siekiant 
pagelbėti mokiniams, turintiems sunkumų mokantis, skatinti pagarbą 

įvairovei ir toleranciją. Labiausiai pastebimas mokinių, turinčių 
mokymosi sunkumų, pasitikėjimo savimi pokytis: per šį procesą jie 

jautėsi priimti ir įtraukti savo klasės draugų. Antrą kartą veikla buvo 
vykdoma Jaunimo centre su specialiųjų poreikių turinčiais jaunuoliais. 

Jaunuoliai teigė, kad tai padėjo jiems geriau pažinti savo bendraamžius. 
Jie susipažino su mokymo ir mentorystės metodais, ugdė empatiją, 

bendradarbiavimą, toleranciją, atvirumą ir iniciatyvumą.

Pagrindiniai 
Komentarai

90% moksleivių sutinka, kad tai padėjo jiems geriau suprasti bendraamžius, 
kuriems reikia papildomos pagalbos moklyklos darbuose.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 
 

IT įrankiai: kompiuteris ir
 vaizdo projektorius (Studentų 

powerpoint pristatymas). 
 

Kahoot.
 

Rami klasė + kėdės.

TEMOS / 

Bendraamžių mokymosi ir 
bendraamžių paramos 

skatinimas.
 

Bendravimo įgūdžių ugdymas.
 

Kibernetinių patyčių ir rizikingo 
elgesio internete prevencija. 

 
Teisingumo jausmo ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: 2 Savaites
Veikla: 60/70 mins

TIKSLAI

INTERNETINIO SAUGUMO DIENA

AUTORIUS / 
Olgica Spasojević & Jelena Aleksić, OŠ “Petar 
Leković” Požega, Serbia.

VEIKLA: Saugumo internete dieną sudaro veikla, kai vyresni mokiniai jaunesniems 
mokiniams organizuoja seminarus, susijusius su internetinio saugumo temomis, 
tokiomis kaip elektroninės patyčios. Seminaras susideda iš pranešimų, diskusijų, 
keitimosi patirtimi ir Kahoot viktorinų.

KAM TAI SKIRTA? Visiems besidomintiems mokiniams, labiausiai 5 ir 6 klasių 
mokiniams (11-13 m.).

BENDRASIS TIKSLAS: Šviesti jaunus žmones apie patyčių internete poveikį.
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90% mokinių patiko mokytis iš savo bendraamžių.

ISaugumo internete dienos seminarų 
pagrindinis tikslas – didinti mokinių 
informuotumą apie saugumą internete 
ir kibernetines patyčias, o juos turi vykdyti 
mokiniai, kurių formaliojo ugdymo pasiekimai 
mažesni ir kurie rečiau dalyvauja popamokinėje 
veikloje, todėl dažnai jaučiasi apleisti ir mažiau 
vertingi. Šios dirbtuvės – galimybė jiems aktyviau dalyvauti 
mokyklos gyvenime ir parodyti savo gebėjimus. Pagalbininkai 
yra savanoriai. Ši veikla yra privaloma jaunesniems moksleiviams. 
Ši veikla buvo vykdoma ne kartą. Po kartą 3, 5, 6 klasės moksleiviams. 
Visi dalyviai buvo motyvuoti. Mokiniai- vedėjai buvo 
atsakingi ir į užduotį žiūrėjo rimtai. Jaunesniems mokiniams buvo 
įdomu mokytis iš vyresnių bendramokslių, ypač šia tema. Jie aktyviai 
dalyvavo diskusijoje, klausinėjo, apibūdino savo patirtį. Pasirodo, 
mokiniai rimčiau žiūri į patarimus dėl elgesio internete, kai jie ateina iš 
savo bendraamžių, o ne iš suaugusiųjų. Pagrindinė šios veiklos sėkmė – 
abiejų studentų grupių įsitraukimas ir bendradarbiavimas. Bendra 
motyvacija buvo itin aukšta, vedėjai jautėsi gerbiami ir galintys atlikti 
svarbią užduotį. Tai leido jiems ugdyti pasitikėjimą savimi.

Pagrindiniai 
Komentarai
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Drabužiai, atitinkantys temą ar 
medžiagas kostiumams kurti.

 
Dekoracijos + plakatas 

(pasirinktinai).
 

Muzika + Kahoot 
 

Kvietimai + užkandžiai + 
apdovanojimai.

TEMOS / 

Kūrybiškumo skatinimas ir 
meninių įgūdžių ugdymas.

 
Lyderystės ir komandinio

 darbo įgūdžių tobulinimas. 
 

Didesnio priklausymo 
bendruomenei jausmo

 ugdymas..

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Savaites
Veikla: Visos dienos renginys

TIKSLAI

70's KOSTIUMŲ VAKARĖLIS

AUTORIUS / 
Selami Ari, Teacher & Students, Manisa Social 
Sciences High School, Turkey.

VEIKLA: Kostiumų vakarėlį sudaro mokyklinis kostiumų vakarėlis, kurio metu visi 
kelių klasių arba visos mokyklos mokiniai apsirengia pagal iš anksto pasirinktą temą. 
Vyksta viktorinos ir finalinis konkursas geriausiems kostiumams išrinkti.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems moksleiviams, keletui klasių.

BENDRASIS TIKSLAS: Ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius bei pasitikėjimą jais.
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Ši veikla buvo vykdoma vieną kartą. Mokiniai
 renginį organizavo patys. Jie pasirinko „70-ųjų

 kostiumų vakarėlį“ kaip savo vakarėlio temą (nes
 tai buvo filmo „Krikštatėvis“ 50-metis) ir apie tai

 pranešė mokyklai likus dviem savaitėms iki renginio.
 Vakarėlis prasidėjo per pietų pertrauką didžiojoje

 salėje. Kad ji atrodytų šventiškai, mokiniai šią vietą
 papuošė ir tvarkė prieš šventę. Buvo maisto, kurį

 atnešė norintys prisidėti mokiniai. Skambėjo muzika
 iš 70-ųjų filmų. Taip pat moksleiviai žaidė ir Kahoot
 viktoriną. Po pietų mokytojų žiuri iš kūrybiškiausiai

 pasipuošusių mokinių atrinko apie 10. Stebėti atranką atėjo
 mokiniai iš skirtingų klasių. Finalininkai buvo pristatyti dienos

 pabaigoje mokyklos asamblėjoje. Nugalėtojas buvo išrinktas pagal 
gautus plojimus ir jam įteikta dovana. Mokiniams patiko vakarėlis 

mokykloje ir suteikta autonomija bei atsakomybė. Organizatoriai l iko 
labai patenkinti savo pasiekimu. Tai neabejotinai padidino mokinių 

kūrybiškumą ir smalsumą. Tai sukūrė jaukią atmosferą mokykloje ir 
padarė ją įdomesne vieta. 

 
 

Pagrindiniai 
Komentarai

63% mokinių patiko, kad renginio organizavimas buvo paremtas mokinių kūryba.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas.
 

Lentos + internetinio balsavimo 
įrankiai (pvz.„Mentimeter“)

 
Skelbimų plakatai + kortelės su 

motyvuojančiomis citatomis.
 

A4 popierius konkurso 
numeriams spausdinti + 

motyvacinės citatos.

THEMOS / 

Mokymasis bendradarbiauti ir 
bendradarbiauti.

 
Organizacinių ir bendravimo 

įgūdžių ugdymas.
 

Didesnio priklausymo 
bendruomenei jausmo

 ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: 1 Savaitė
Veikla: Varzybos - 30mins/Pilna diena

TIKSLAI

RASK SAVO MOTYVACIJĄ

AUTORIUS / 
Ilknur Aktas, Teacher, Nurcan Yilmaz & students, 
Manisa Social Sciences High School, Turkey.

VEIKLA: Surask savo motyvaciją – tai konkursas, kuris suburia skirtingų klasių 
mokinius. Tai būdas jaunesniems mokiniams išreikšti palaikymą vyresniems 
mokyklos draugams, kurie ruošiasi išleistuvėms ar egzaminams. Jaunesni moksleiviai 
rašo motyvacinius sakinius ant kortelių/atvirukų ir dovanoja vyresniems.

KAM TAI SKIRTA? Visiems mokyklos moksleiviams.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti bendramokslių motyvaciją.
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Ši veikla buvo vykdoma vieną kartą. 
Jaunesniųjų klasių mokiniai sukūrė 
internetinę apklausą su iš anksto 
atrinktomis motyvacinėmis citatomis (20-30),
 užrašytomis ant popierių ir iškabintų lentoje. 
Vyresniųjų klasių mokinių buvo prašoma balsuoti 
už labiausiai patikusias citatas. Konkursas vyko su 
penkiomis, daugiausiai balsų surinkusiomis citatomis. Tada penkios 
citatos padalijamos į 25 dalis ir išdalijamos 25 skirtingiems mokiniams. 
Kiekvienas mokinys turėjo vieną žodžių rinkinį ant nugaros ir vieną 
skaičių ant krūtinės. Frazėmis ir skaičiais pasidabinę mokiniai vaikšto 
apskritimo viduryje. Kiekvienas dalyvis, stovintis ratu, laiko rankoje 
atsakymų lapą ir bando sudėlioti skaičius teisinga tvarka, tam, kad
gautųsi prasmingi sakiniai. Baigę išdėstyti skaičius teisinga tvarka, jie 
pateikia darbus juos renkančiam moksleiviui, ant kiekvieno užrašydami 
pateikimo laiką. Patikrinami pateiktų atsakymų lapai. Mokiniai, kurie šią 
užduotį atliko anksčiausiai ir teisingiausiai, laimi žaidimą. Tada 
paskelbiamas (-i) ir apdovanojamas (-i) nugalėtojas (-ai). Mokiniai 
didžiavosi tuo, ką padarė, tai buvo smagi patirtis visiems.

Pagrindiniai 
Komentarai

90 % mokinių sutinka, kad ši veikla padės skatinti bendraamžių 
paramą mokykloje.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Filmo scenarijus.
 

Medžiagos kostiumams, 
aksesuarams, dekoravimui.

 
IT: vaizdo kamera, mikrofonai... 

+ Redagavimo programinė 
įranga (vaizdo ir garso).

THEMOS / 

Meninės raiškos skatinimas ir 
kūrybiškumo ugdymas.

 
Žmonių švietimas apie

 vienišumą, socialinę atskirtį, 
viktimizaciją. 

 
Emocinių įgūdžių stiprinimas.

 
Lygybės jausmo ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: 13 Savaičių / 3 Mėnesiai
Trumpas filmas: 15/20 mins

TIKSLAI

TRUMPAMETRAŽIO FILMO KŪRIMAS

AUTORIUS / 
Selami Ari, Teacher, Manisa Social Sciences High 
School, Turkey.

VEIKLA: Trumpametražio filmo kūrimu užsiima mokiniai ir mokytojai, maždaug 3 
mėnesius dirbantys kartu kurdami trumpą filmą nuo nulio. Tai puikus būdas spręsti 
tokias svarbias temas kaip vienatvė, patyčios, socialinė atskirtis, šeimos konfliktai, 
diskriminacija, smurtas...

KAM TAI SKIRTA? Visiems moksleiviams, ypač tiems, kurie domisi menine išraiška ir 
kinu.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti kūrybinę raišką ir iškelti svarbias temas.
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Ši veikla buvo vykdoma vieną kartą.
 Trumpametražis filmas „It will not stay in the
 dark “ buvo realizuotas COVID-19 pandemijos

 metu, todėl kiekvienas mokinys turėjo nufilmuoti
 savo sceną namuose. Įprastomis aplinkybėmis

 visi mokiniai dirbtų kartu toje pačioje aplinkoje.
 Vaidmenys buvo suskirstyti pagal skirtingus filmo

 kūrimo proceso etapus: scenaristas (rašo scenarijų);
 režisierius (planavimas, aktoriai, scenografijos statymas, repeticija, 

vertinimas); aktoriai (įsimena scenarijų); techninė komanda (muzikos, 
vaizdo ir garso įrašymas, montažas, montažas, subtitrai: gali atlikti 

atskira komanda). Premjera buvo atvira visuomenei. Moksleiviai buvo 
motyvuoti ir labai atsidavę veiklai. Mokiniai ir mokytojai labai didžiavosi 

dalyvaudami šiame projekte ir prisidėję prie meno kūrinio kūrimo. Kai jis 
buvo paruoštas, jie pasidalino filmu su draugais ir šeima. Ši veikla 

padėjo tobulinti tokius įgūdžius kaip darbas komandoje, 
bendradarbiavimas ir kūrybiškumas, taip pat turėjo teigiamos įtakos 

mokinių socialiniam gyvenimui ir pasitikėjimui savimi. Tiek filmo kūrimo 
procesas, tiek filmo turinys labai prisidėjo prie mokinių techninių ir 

socialinių-emocinių įgūdžių.

Pagrindiniai 
Komentarai

100% mokinių teigė, kad dalyvavimas trumpametražių filmų kūrimo procese 
padidino jų pasitenkinimą buvimu mokykloje.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

IT: kompiuteris ir vaizdo 
projektorius (Studentų 

powerpoint pristatymas).
 

Kahoot.
 

Rami klasė + kėdės.

THEMOS / 

Išmokti perteikti abstrakčias 
emocijas ir jausmus kitiems.

 
Skatina atvirumą ir jautrumą.

 
Didesnio teisingumo ir 

priklausymo bendruomenei 
jausmo ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Half Day
Veikla: N/A

TIKSLAI

NUOTAIKŲ LENTA

AUTORIUS / 
Sinem Pekonur, Teacher & Nurcan Yilmaz, 
Manisa Social Sciences High School, Turkey.

VEIKLA: Nuotaikos lentą sudaro įrankis / plakatas, kuris padeda mokiniams parodyti 
savo emocijas ir jausmus ir pranešti savo klasės draugams, kaip jie jaučiasi. Kiekvieną 
dieną mokiniai, atvykę į mokyklą, pažymi savo emocijas: linksma, liūdna, nuobodu, 
pikta ir pan.) nuotaikų lentoje.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems moksleiviams.

BENDRASIS TIKSLAS: Skatinti bendraamžių paramą ir saviraišką.
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Ši veikla buvo vykdoma keletą kartų. Pirmą kartą 
pradėta vykdyti „Covid-19“ pandemijos metu. Tai buvo 
gera priežastis studentams bendrauti, tačiau 
bendravimo būdai buvo riboti. Pirmą kartą ši lenta buvo 
naudojama mokslo metų pradžioje ir nuo to laiko 
reguliariai naudojama anglų kalbos pamokose. 
Mokytojas su mokiniais parengė plakatą, kuriame 
pavaizduotos kelios emocijos ir jausmai. Tada 
mokiniai buvo skatinami išreikšti savo nuotaiką lentoje. 
Mokiniai turėtų savarankiškai naudotis Nuotaikos lentą 
pertraukų metu, kai jų jausmai ir emocijos keičiasi per dieną
 ir bent du kartus: ryte ir prieš išeidami, dienos pabaigoje. Mokytojai 
turėtų tik skatinti aktyvų lentos naudojimą ir mokinių tarpusavio 
sąveiką. Diskusijų metu galima pasikonsultuoti ar remtis dr. Roberto 
Plutchiko emocijų ratu (patariama paaiškinti ir išryškinti skirtumą tarp 
emocijų ir jausmų). Mokiniai, kurių nuotaika išlieka bloga keletą dienų 
iš eilės, turėtų būti nukreipti pas mokyklos psichologą. Apskritai 
mokiniams patiko klasėje išreikšti ką nors asmeniško, kai kurie draugai, 
kurių santykiai buvo blogi, naudojo ją kaip pranešimų lentą savo 
jausmams išreikšti. Valdyba skatino bendraamžių paramą ir toleranciją.

Pagrindiniai 
Komentarai

61% mokinių sutiko, kad „Nuotaikos lenta“ yra geras būdas išreikšti jausmus / emocijas.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Individualus kompiuteris
 ar planšetė.

 
Virtualios konferencijos įrankis 

(Zoom, Teams, Google Meet...). 
 

Bendradarbiavimo įrankiai 
(Padlet, Mural, Miro...).

THEMOS / 

Tarpasmeninio bendravimo, 
lyderystės ir komandinio darbo 

įgūdžių ugdymas. 
 

Socialinių ir emocinių
 įgūdžių tobulinimas.

 
Naujų draugysčių skatinimas.

 
Teisingumo jausmo ugdymas.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė Dienos
Veikla: 1/2h

TIKSLAI

NUOTOLINIS MOKYKLOS VAKARĖLIS

AUTORIUS / 
Ilknur Aktas, Sinem Pekonur, Selami Ari, 
Teachers & Nurcan Yilmaz, Manisa SBL, Turkey.

VEIKLA: Nuotolinį mokyklos vakarėlį sudaro internetinis susirinkimas, kuriame 
kiekvienas mokinys gali dalyvauti ir mėgautis buvimu su mokyklos draugais. Ši veikla 
buvo sukurta ir įgyvendinta COVID-19 karantino metu, kai mokiniai nebegalėjo eiti į 
mokyklą.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems moksleiviams.

BENDRASIS TIKSLAS: Suteikti moksleiviams galimybę megzti naujas pažintis ir 
palaikyti draugystę.
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Šia veikla buvo siekiama padėti mokiniams
 palaikyti socialinį gyvenimą ir leisti j iems

 bendrauti su bendramoksliais bei susirasti naujų
 draugų nepaisant COVID-19 pandemijos. Tai geras

 būdas nuotoliniu būdu susitikti su mokiniais ir
 suteikti j iems galimybę mėgautis buvimu mokyklos

 bendruomenės dalimi. 2020 m. gruodį buvo surengtas
 Naujųjų metų vakarėlis. Internetinio vakarėlio metu

 mokiniai organizavo įvairias nedideles veiklas, kurias moderavo patys. 
Mokiniai labai džiaugėsi galėdami dalyvauti smagioje internetinėje 

veikloje, o ne įprastuose internetiniuose užsiėmimuose. Kadangi tai yra 
internetinė veikla, laiko valdymą ir skirtingų dalių moderavimą reikia 

kruopščiai planuoti iš anksto. Apskritai tiek mokiniams, tiek mokytojams 
veikla patiko. Mokytojai įdėjo daug pastangų kurdami dinamiškus ir 

įkvepiančius įvairius interaktyvius žaidimus, viktorinas ir pratybas. 
Mokytojams dažniausiai sunku suplanuoti veiklas, kurios leistų pasiekti 

ugdymo tikslus ir tuo pačiu būtų patrauklios mokiniams.Tačiau šis 
vakarėlis leido sėkmingai tai pasiekti. Mokiniai turėjo galimybę 

praktikuoti tam tikrus savo socialinių ir emocinių įgūdžių aspektus, 
tokius kaip bendravimas, energija, kūrybiškumas, atsakingumas, streso 

valdymas ir bendradarbiavimas.

Pagrindiniai 
Komentarai

89% mokinių teigė, kad jaučiasi laimingesni būdami šios mokyklos mokiniais.
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.



Mokyklos ir tėvų leidimas. 
 

Pagyrų dėžutė mokiniams
 įterpti savo pagyrimus (gali būti 

internetinis dokumentas, 
pagyrimai turi būti atspausdinti 

ir įterpti į Pagyrų dėžutę). 
 

Spinta / spintelė, kad dėžutė 
būtų saugi.

THEMOS / 

Pasiekimų ir pasitenkinimo 
jausmo stiprinimas.

 
Bendravimo įgūdžių ugdymas.

 
Gerumo žmonėse pastebėjimas

 ir priklausymo jausmo ugdymas.
 

Pastebėjimas pastangų vertės.

KONTROLINIS SĄRAŠAS

Paruošimas: Pusė Dienos
Veikla: 20/30 mins

TIKSLAI

PAGYRIMŲ DĖŽUTĖ

AUTORIUS / 
Ilknur Aktas, Teacher, Manisa Social Sciences 
High School, Turkey.

VEIKLA: Pagyrimų dėžutę sudaro intervencija, padedanti mokiniams susidaryti 
pozityvesnį įvaizdį apie save. Dėžutėje yra pagyrimų, kuriuos peržiūrėję moksleiviai 
apmąsto, ar yra jų verti.

KAM TAI SKIRTA? Visiems susidomėjusiems moksleiviams.

BENDRASIS TIKSLAS: Gerinti pasitikėjimo savimi jausmą ir ugdyti įvairius išraiškos 
būdus.
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Pagyrimų dėžutė gali būti pritaikyta 
skirtingoms klasėms (gali būti atliekama 
ir internetu). Taip pat dėžutė yra tinkama 
visų amžių klasėms. Be to, tai nereikalauja 
daug laiko, medžiagų ar pasiruošimo. Ši veikla 
keletą kartų buvo vykdoma su jaunais moksleiviais 
konsultavimo ir anglų kalbos pamokose. Kiekvienas mokinys išsirinko po 
pagyrimo sakinį iš Pagyrų dėžutės. Tada jiems buvo suteikta šiek tiek 
laiko apmąstyti, dėl kokių priežasčių jie nusipelnė pasirinkto pagyrimo. 
Mokytojas, vykdantis veiklą, turi paskatinti mokinius pasidalyti savo 
pagyrimais ir priežastimi (-is) su klase. Ši veikla suteikia gerą progą 
apmąstyti mažus gerus darbus, kuriuos mokiniai daro per dieną, 
pavyzdžiui: pirmi pasisveikina, pasiūlo savo vietą pagyvenusiam žmogui 
autobuse, padeda atlikti namų ruošos darbus, atidaro duris kažkam 
kitam... Apskritai ši veikla padėjo padidinti mokinių pasitikėjimą savimi, 
kurią įkvėpė geri darbai, kuriais dalijosi jų draugai, ir suprasti to indėlį į 
nuotaiką. Kai kurie mokiniai buvo emocionalūs, galvodami apie savo 
pagirtiną poelgį. Dėmesys mažiems geriems darbams sukūrė teigiamą 
atmosferą.

85 % mokinių teigė, kad apmąstydami savo pagirtinus poelgius jie jautėsi gerai 
apie save.

Pagrindiniai 
Komentarai
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Nuskaitykite veiklos lapą, kad 
sužinotumėte kiekvieną žingsnį, kurį 

reikia atlikti.
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